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Geachte leden van de VvP-BNPf,
Het is zover, de keuze is door het BNPF-bestuur gemaakt, het onderzoek met de
onderhandelingen zijn afgerond en bekrachtigd door handtekeningen. In principe zal BNPF
begin volgend jaar doorgaan als een gesloten Pensioenfonds in een “single cliënt
pensioenkring” bij Algemeen Pensioen Fonds STAP (Apf STAP). Apf STAP is in 2016 als
onafhankelijke stichting opgericht door pensioenuitvoerder TKP en verzekeraar AEGON.
Hier de belangrijkste punten uit de berichtgeving van BNPF:
-

De Raad van toezicht en het Verantwoordingsorgaan (VO) zijn positief.
Het geheel onder voorbehoud goedkeuring van DNB (De Nederlandsche Bank)
Gekozen voor een stabiele lange termijn oplossing, met zicht op indexatie.
Behoud van identiteit van BNPF in een separate kring.

Het bestuur van onze vereniging kan zich goed vinden in de keuze van een APF en wij
kunnen u dat uitgebreid toelichten op onze komende ALV, die gehouden zal worden op
woensdag 7 november in Maarssen.
De keuze van STAP is een zakelijke afweging van het BNPF-bestuur en komt ons logisch over.
STAP is veruit de grootste in haar soort en bevat al een aantal gesloten pensioenfondsen,
qua grootte overeenkomend met BNPF.
In het afgelopen driekwart jaar hebben wij tijdens onze bestuursvergaderingen, die
bijgewoond werden door onze vertegenwoordiger in het BNPF-bestuur en onze VO-leden,
de transitiemogelijkheden uitvoerig besproken en hebben wij onze conclusies en zienswijze
kunnen inbrengen. Ook de informatiebijeenkomsten met het BNPF-bestuur hebben volgens
ons geleid tot een positieve bijdrage van onze vereniging, waaronder het opnemen in het
toekomstige pensioenreglement van het herstel, onder voorwaarde, van de 7% korting.
Wij roepen u allen op, zover u dat kan, de komende informatiebijeenkomst van BNPF op 10
oktober (Nieuwegein) of 11 oktober (Weert) bij te wonen en in het bijzonder die van onze
ALV op 7 november. Tijdens onze ALV hebben wij ook tijd ingeruimd voor de presentaties
door het BNPF-bestuur en door STAP.
Ook zal in de ALV de continuïteit van onze vereniging aan de orde komen, daar (zoals al
vorig jaar was aangegeven) nagenoeg het gehele bestuur van onze vereniging plaats wil
maken voor anderen. Wij hebben u toen medegedeeld dat wij de transitieperiode zullen
begeleiden, maar daarna het stokje willen overdragen aan anderen. Graag positieve
reacties. De vereniging heeft volgens ons zijn nut bewezen en het zou zonde zijn deze nu te
beëindigen. Ook in de toekomst kan een kritische vereniging zijn nut bewijzen!!!
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U zag, als goede lezer van onze nieuwsbrieven, dat de naam van Kees Wierda ontbrak
onderaan de laatste nieuwsbrief, dit is het gevolg van een medisch traject waar Kees vanaf
juli inzit. Hij zal voorlopig alleen op de achtergrond de zaken volgen, maar hopelijk wel
aanwezig zijn op de ALV van 7 november
Onze ALV zal worden gehouden op woensdag 7 november 2018, aanvang 13.00 (zaal open
om 12.30) Adres: Kerkcentrum Open Hof, kerkweg 60 te Maarssen. Details volgen in
oktober.

Met een vriendelijke groet,
Namens het bestuur van VvP-BNPf
Vicevoorzitter:

Secretaris:

Bert Groeneweg

Ron van Rooden

PS: Op 19 november 2018 vindt er een debatmanifestatie over pensioenen plaats in
aanwezigheid van minister Koolmees. Ter onderbouwing van de stellingname willen de
KNVG/NVOG voorafgaand aan de debatmanifestatie de leden van pensioenverenigingen
enquêteren over deze criteria. Binnenkort ontvangt u via onze mailing een enquête met het
verzoek hieraan deel te nemen.
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