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Geachte  leden van de VvP-BNPf,  

Nu is de herfst alweer bijna aangebroken, of krijgen we toch nog een zomerse opleving?  Hoe dan 
ook, uw pensioen blijft voorlopig ongewijzigd, niets erbij maar ook niets eraf. 

Niets eraf omdat de beleidsdekkingsgraad eind juni op 102,8% eindigde. Niets erbij in de nabije 
toekomst tenzij de nieuw te vormen regering eindelijk eens bij zinnen komt en begrijpt dat de 
rekenrente gebaseerd moet worden op een voortschrijdend gemiddelde van het behaalde rendement 
in plaats van op de lage marktrente. De nabije toekomst zal leren of men bereid is het huidige starre 
marktrente standpunt te verlaten. 
Via de KNVG, onze koepelorganisatie werd en wordt druk uitgeoefend om het huidige beleid aan te 
passen, maar, zoals u weet is de politieke macht van de gepensioneerden beperkt. 

Wij hebben in mei, in het bijzijn van onze actuarieel adviseur, overleg gevoerd met leden van het 
bestuur van BNPF, maar dit heeft niet geleid tot de gewenste duidelijkheid en daarom hebben wij 
onlangs weer een brief gestuurd naar bestuur van BNPF met een aantal vragen over het jaarverslag 
van 2016, maar tevens een herhaald verzoek om antwoord op onze brief van 24 januari jl. De 
betreffende brief kunt u vinden op onze website. We hebben om een spoedig antwoord gevraagd 
zodat we een en ander op de aanstaande ledenvergadering van 20 sept. kunnen behandelen. 

In het voorjaar hebben wij een gesprek gehad met een lid van de Raad van Bestuur van Ballast 
Nedam. We begrijpen dat Renaissance Construction blijvend positieve plannen heeft met Ballast 
Nedam als bedrijf maar het werd ons nog eens duidelijk gemaakt dat de huidige 
uitvoeringsovereenkomst eind 2018 afloopt en Renaissance Construction, de Turkse eigenaar van 
Ballast Nedam, niet van plan is die te verlengen.  

Mede hierom begrijpen wij dat er druk overleg is tussen het bestuur van BNPF en mogelijke 
kandidaten voor een transitie van het fonds naar een andere uitvoerder.  
 Het gat met BPfBouw is nog steeds te groot, waardoor transitie naar dit fonds nog geen optie is. 
 Diverse Algemeen Pensioenfonds (APF) constructies: nog geen concurrerende aanbiedingen. 

Zoals u mogelijk hebt vernomen is het pensioenfonds van Arcadis overgestapt naar het 
“Nederlands Pensioenfonds”, ook een zgn. APF. We hebben binnenkort een gesprek met een 
bestuurslid van dit fonds inzake de diverse aspecten van de overname.  

 Pensioenfonds Grafische Bond (PGB): dekkingsgraad verschil met BNPF is intussen nog maar 1 
%. We zijn uitgenodigd door de vereniging van gepensioneerden van dit fonds voor een 
informerend gesprek. 

 Zelfstandig doorgaan blijft nog steeds een optie. Dit zal dan in de vorm van een gesloten fonds 
moeten omdat de uitvoeringsovereenkomst met BN eind 2018 afloopt. 

Op de volgende bladzijde treft u de agenda aan van de Algemene Leden Vergadering van 20 
september a.s. Wij zullen u aldaar in meer detail informeren over alle bovengenoemde onderwerpen 
en zien dus uit naar uw komst. 

Met een vriendelijke groet,  
 

Namens het bestuur van VvP-BNPf 

 

Voorzitter:      Secretaris: 

Kees Wierda      Ron van Rooden 
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Agenda Algemene Ledenvergadering 20 sept. 2017 (13.00 uur) te Maarssen 

Locatie:   Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen 
   (Hoek Amsterdamse Straatweg) 
 
Parkeren:  Op het Harmonieplein of in de straten rond het kerkcentrum 
  
 

 Ontvangst vanaf 12.30 uur 
 

 Welkom en opening van de vergadering (13.00 uur)  
 

 Goedkeuring notulen van 13 sept. 2016 (zie website vvp-bnpf.nl) 
 

 Ingekomen en uitgaande stukken 
 

 Ledenbestand 
 

 Financieel verslag 2017  
 Verslag kascommissie  
 Begroting 2018; Contributie 
 

 Terugblik programmapunten en acties afgelopen jaar  
 

 Ontwikkelingen rond nieuw pensioenstelsel  
 
PAUZE 
 

 Op weg naar een APF of een andere pensioenuitvoerder?  
 

 Vragen voor de BNPF  komende jaarvergadering van woensdag 11 oktober 2017 
 

 VvP-BNPf programmapunten komend jaar 
 

 Rondvraag 
 

 Sluiting van de vergadering  
  

 


