Algemene mededeling: Een aantal leden van de verenigingen van gepensioneerden van Bam,

VolkerWessels, Ballast Nedam en de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen heeft besloten
zich kandidaat te stellen voor de verkiezing van vertegenwoordigers van pensioengerechtigden
in het verantwoordingsorgaan (VO) van Bedrijfstakpensioenfonds voor de bouwnijverheid
(BpfBouw). Zij zijn daarvoor een lijstverbinding aangegaan en hebben gekozen voor een
gezamenlijk verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma (VO) BpfBouw.
De Kandidaten op de lijst van VBG, VvP-BNPf, NBP en VGVolkerWessels zijn het eens over de volgende
uitgangspunten:
Als de kandidaat op de lijst van VvP-BNPf wordt gekozen als lid van het VerantwoordingsOrgaan zal hij
er vooral op toezien dat het Bestuur van Bpfbouw:
-

de belangen van de pensioengerechtigde, zoals vastgelegd in de pensioenovereenkomst, op een
evenwichtige wijze meeweegt bij de besluitvorming

-

op een duidelijke en transparante wijze communiceert naar de pensioengerechtigden over de
uitvoering van de pensioenovereenkomst

-

de normen voor het beleggen van de middelen van het pensioenfonds zo nodig (verder) aanpast
zodat het niet duurzaam beleggen op termijn wordt afgebouwd en het beleggen in bedrijven
zoals de wapen- en tabaksindustrie onmogelijk wordt

Als de kandidaat op de lijst van VvP-BNPf wordt gekozen als lid van het VerantwoordingsOrgaan zal hij
er bovendien op aandringen dat het Bestuur van Bpfbouw er alles aan doet wat in haar vermogen ligt
om:
-

de pensioenregels dusdanig aan te passen dat het rendement op de beleggingen van het
pensioenfonds meer mag worden gebruikt waarvoor zij bedoeld is, namelijk het indexeren van
pensioenen (en niet als onnodige reserve wordt vastgehouden)

-

duidelijk te maken dat de thans voorgestelde herziening van het pensioenstelsel (individuele
pensioenpotjes en afschaffing van de doorsneepremie) ten koste gaat van de onderlinge
solidariteit maar helaas geen oplossing biedt voor de gevolgen van de snelle verhoging van de
pensioenleeftijd en het probleem dat veel ZZP-ers geen pensioen opbouwen

-

duidelijk te maken dat de kosten van invoering van de herziening van pensioenstelsel volledig
dienen te worden gedragen door de huidige deelnemers en niet (direct of indirect) door de
huidige pensioengerechtigden omdat dit in strijd is met de evenwichtigheid van het
pensioenstelsel (de huidige pensioengerechtigden ondervinden namelijk wel de nadelen maar
geen enkele voordeel van deze herziening

Als u het eens bent met deze punten stemt dan op de lijst VvP-BNPf, inmiddels heeft de heer Jan van der
Laan zich kandidaat gesteld voor deze lijst.
Of stemt op een van de andere kandidaten van onze zusterverenigingen:
- Vereniging BAM Gepensioneerden
- Vereniging Gepensioneerden Koninklijke VolkerWesselsStevin
- Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen

Verkiezingen zullen plaatsvinden in de periode van 3 april – 17 april 2018

