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Geachte leden van de VvP-BNPf,  
 
2018 is alweer ruim een kwartaal oud en dus tijd voor een update van het pensioennieuws 
rondom ons fonds.  
 
De beleidsdekkingsgraad (gemiddelde waarde van het vermogen gedeeld door de 
verplichtingen over de laatste 12 maanden) beweegt rond de 108%, dus nog steeds lager 
dan de wettelijk vereiste 110% om te mogen indexeren. 
 
Recent overleg met het bestuur van BNPF aangaande de transitiemogelijkheden gaf helaas  
niet veel meer duidelijkheid dan eerder gemeld in onze brief van december 2017.   
Enigszins terzijde werd ons verteld dat, vanwege wettelijke eisen, de visitatiecommissie is 
vervangen door een raad van toezicht (RvT), waarin ook voormalige leden van de huidige 
visitatiecommissie zitting hebben. Het verschil is wel dat de RvT vetorecht heeft indien het 
bestuur van BNPF zou besluiten om het fonds op te heffen en over te gaan naar een ander 
fonds. 
 
Het bestuur van BNPF gaat er nog steeds van uit dat de uitvoeringsovereenkomst met 
BNPF per eind 2018 ten einde loopt, en ons fonds dus achterblijft als gesloten fonds. 
 
Veel energie en tijd besteedt het bestuur van BNPF in onderhandelingen met besturen van 
enkele APF-constructies. Hiermede raakt de optie om over te gaan naar PGB (actief fonds) 
steeds verder uit zicht. 
 
Onze ledenbrief van december vertelde uitgebreid over de verschillende aspecten van de 
transitiemogelijkheden en daarom hierbij alleen een samenvatting van deze aspecten die 
belangrijk zijn in de onderhandelingen met betreffende APF besturen.  

 
 Garantie bestuurlijke en financiële onafhankelijkheid van het APF van de betreffende 

verzekeringsmij. 
 Bewezen professionaliteit van de beleggingsafdeling en de mogelijkheid om daar invloed 

op uit te oefenen. 
 Huidige rechten ongewijzigd met name betreffende de niet uitgekeerde indexaties en de 

3% korting. Ook overweegt BNPF serieus onze wens om ook de 7% korting mee te 
nemen in het rijtje van herstelrechten.  

 Samenstelling van het belanghebbendenorgaan (BO) van onze kring waarschijnlijk 2 
vertegenwoordigers van de GP en 2x van de slapers, dus geen vertegenwoordiging 
meer van de werkgever. Belangrijk voor ons is de toezegging van huidige professionele 
bestuursleden dat zij de eerste tijd ook zitting willen nemen in het BO. Op termijn moet er 
een verkiezing plaatvinden van BO leden 

 Bewezen betrouwbaarheid van de pensioenadministratie en zo laag mogelijke 
uitvoeringskosten. 

 De kosten van de transitie kunnen per APF behoorlijk verschillen. 
 
U begrijpt, er ligt nog steeds geen panklaar voorstel op tafel, maar de tijd dringt want uiterlijk 
na de zomervakantie moet er een definitief besluit worden genomen. 
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We zullen ook nog één poging ondernemen om de RvB van Ballast Nedam zo ver te krijgen 
om als afscheid het fonds een vertrekpremie mee te geven, want wie niet waagt, die niet 
wint. 
 
In de landelijke politiek verandert ook weinig: Minister Koolmees heeft het, zo lezen we in de 
krant, behoorlijk moeilijk met besluitvorming inzake een nieuw pensioenstelsel, mede omdat 
sociale partners en ouderenorganisaties blijvend verschillend advies aan hem geven. 
 
 
Voor wat betreft de transitie van ons fonds is volgens bestuur van BNPF de planning van te 
nemen stappen in dit jaar als volgt : 
 

 Juni: ondertekening conceptovereenkomst met de gekozen partij. 
 Juli: VO, RvT, sociale partners en onze VvP informeren en mogelijke aanpassingen. 
 September: definitieve overeenkomst  

 
 
Gezien bovenstaande planning lijkt ons een datum voor onze ALV niet eerder dan eind 
september zinvol, tenzij we tussentijds de leden moeten raadplegen over bepaalde 
ontwikkelingen.  
“De beslissing t.a.v. de gekozen transitie is, na overleg met VO, RvT en VvP, voorbehouden 
aan het Bestuur van BNPF. Leden zullen zo volledig mogelijk door bestuur en ons worden 
geïnformeerd over de onderbouwing van de keuze”.   

De wijze waarop we onze vereniging voort gaan zetten na de transitie is uiteraard ook een 
belangrijk agendapunt op de komende ALV. 
 
We noemen daarom alvast donderdagmiddag 27 sept als voorlopige datum voor onze 
ALV. 
 
 
Met een vriendelijke groet, 
 
  
 
Namens het bestuur van VvP-BNPf 
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