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Voor we verder gaan met de agenda, wil ik graag uw aandacht voor het 
volgende: Mijn huidige gezondheidstoestand heeft mij doen besluiten om 
vroegtijdig afstand te doen van mijn rol als voorzitter van onze vereniging.  
 
Bij mij werd namelijk afgelopen april slokdarmkanker geconstateerd en na 
chemo en radiotherapie ben ik in september geopereerd. Ik heb nu een zgn. 
buismaag en de herstelperiode is vrij lang. Ik heb daardoor in de afgelopen tijd 
minder aandacht gehad voor pensioenaangelegenheden.  
 
Ik heb mijn besluit uitvoerig besproken in het bestuur en we waren het 
allemaal eens dat Jan v.d. Laan op dit moment de beste persoon is om de 
voorzittersrol over te nemen. Gelukkig heeft Jan hierin toegestemd. 
 
Voordat ik de voorzittershamer overdraag wil ik de gelegenheid nemen om het 
ontstaan van onze vereniging nog eens te memoreren. 
  
Eind 2010 verschenen in de kranten berichten over de situatie van de 
Nederlandse pensioenfondsen en daaruit bleek dat ons fonds tot één van de 5 
meest slecht presterende fondsen van Nederland behoorde.  
Met een groep actieve, tegenwoordig allemaal gepensioneerde deelnemers, 
hebben wij schriftelijk uitleg gevraagd aan het toenmalige bestuur van ons 
pensioenfonds.  
In de daaropvolgende jaren heeft een zeer kritische correspondentie met het 
BNPF-bestuur plaats gevonden.   
In de eerste jaren na de formele oprichting van onze vereniging, nu alweer 6 
jaar geleden, was het BNPF-bestuur erg weigerachtig om informatie te 
verstrekken en in te gaan op onze voorstellen. In de deelnemersvergadering 
van 2012 mochten wij geen flyers verspreiden en we kregen geen spreektijd.  
In 2014 durfde dit bestuur, ondanks onze dringende verzoeken, de 3 % korting 
niet terug te geven terwijl het toen wettelijk wel was toegestaan.   
 
Toch zijn wij in de afgelopen jaren een geaccepteerde stakeholder geworden, 
onze kritiek wordt nu eindelijk serieus genomen maar lang nog niet altijd 
gehonoreerd. Het BNPF-bestuur verschuilt zich nog steeds achter de wettelijke 
rekenrente waardoor indexatie niet kan. 
 



Een hoofdpunt in de correspondentie met het bestuur van BNPF en ook met de 
RvB van Ballast Nedam betrof het feit dat het fonds in 2005 door Ballast Nedam 
achtergelaten werd met een reservetekort van 60M€.    
Diverse gesprekken met die RvB hebben niets opgeleverd en helemaal niet 
meer sinds Ballast in 2015 eigendom werd van de Turkse Renaissance groep.  
IJsbrand van Steeg, een voormalig BNPF-bestuurslid, heeft eens voorgerekend 
dat tijdens de periode van de zgn. brede herwaardering, eind vorige eeuw 
onder de regering Lubbers, Ballast Nedam zo’n 100M€ minder premies heeft 
afgedragen aan het fonds.  Zonder rentecomponent kom je redelijk in de buurt 
van het eerdergenoemde reservetekort.  
BNPF behoorde helaas tot de pensioenfondsen die braaf meededen aan deze 
regeling. Enigszins begrijpelijk omdat wij als toenmalige actieve deelnemers het 
prima vonden dat we de 7 % werknemersaandeel niet hoefden te betalen.  
Het gevolg was wel dat BNPF na crisisjaar 2008 geen vlees meer op de botten 
had met als gevolg de bekende 10 % korting en geen indexaties sindsdien.  
 
Het overleg met het bestuur van BNPF is, zoals gezegd, de afgelopen jaren sterk 
verbeterd, met name de bereidheid om de verschillende 
transitiemogelijkheden gedetailleerd te bespreken, en er is op een aantal 
punten goed naar ons geluisterd. B.v. de mogelijkheid om, wanneer er weer 
geïndexeerd kan worden, teruggave van de opgelopen kortingen met voorrang 
te behandelen. 
 
Als verenigingsbestuur hebben wij veel spannende discussies gehad, maar altijd 
met wederzijds respect voor elkaars standpunten. Ook positief dat de laatste 
jaren BNPF-bestuurslid Norma v.d. Berg en de leden van het 
Verantwoordingsorgaan onze bestuursvergaderingen bijwonen.   
 
Zonder de secretaris, de penningmeester en anderen in het bestuur te willen 
passeren noem ik het vele werk van onze pensioencommissie, bestaande uit 
Jan v.d. Laan en Fons Vleghels. Zij wonen ook regelmatig de bijeenkomsten bij 
van de KNVG, dat is de Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden.  
We hebben ook van tijd tot tijd juridisch en actuarieel advies ingewonnen. Met 
name tijdens de discussies met BNPF over de transitievarianten heeft ons dit 
goed geholpen om ons eigen standpunt te bepalen. 
 
Ik wil nu besluiten door jullie te bedanken voor de geweldig leuke tijd. Ik zal de 
vergaderingen missen , maar zal, als gewoon lid, jullie uiteraard kritisch blijven 
volgen.  



Jan, ik draag nu mijn voorzitterschap over aan jou door overhandiging van deze 
bijzondere voorzittershamer en ik wens je veel succes met de voortzetting van 
onze vereniging. 
 
Maarssen 7 november 2018, Kees Wierda 


