VvP-BNPf

Vereniging van Pensioengerechtigden
van het Ballast Nedam Pensioenfonds

Ref: 201810 25

25 oktober 2018

Geachte leden.
Onder verwijzing naar onze laatste nieuwsbrief van 27 september 2018 herinneren wij u
aan onze Algemene leden vergadering op 7 november a.s.
Locatie:
Aanvang:

Kerkcentrum Open Hof, Kerkweg 60 te Maarssen
13.00 uur

Agenda
1. Opening van de vergadering en welkom
2. Goedkeuring ALV-notulen van 20 september 2017
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Ledenbestand
5. Financieel verslag, verslag kascommissie, begroting 2019 en contributie
6. Rooster van aftreden bestuur VvP-BNPf
7. Terugblik programmapunten en acties afgelopen jaar
8. Verantwoording transitie naar andere pensioenuitvoerder
9. Toekomst VvP-BNPf
Pauze
10. Presentatie BNPF
11. Presentatie APF Stap
12. Rondvraag
13. Sluiting 16.00 uur

In de bijlage vindt u de notulen van onze laatste ALV van 20 september 2017
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Bijlage:

Notulen van de Algemene Ledenvergadering in 2017 te Maarssen (Concept)
Datum:
Aanvang:
Aanwezig:
Afmeldingen:

20 september 2017
13.00 uur
50 leden, inclusief bestuursleden
17 leden

1. Opening
De voorzitter (Kees Wierda) opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom.
De voorzitter toont de volgende agenda voor vandaag:
1. Opening
2. Goedkeuring ALV-notulen van 13 september 2016
3. Ingekomen en uitgaande stukken
4. Ledenbestand
5. Financieel verslag, verslag kascommissie, begroting en contributie 2018
6. Rooster van aftreden bestuur VvP-BNPf
7. Terugblik programmapunten en acties van het afgelopen jaar
8. Ontwikkelingen nieuwe pensioenwetgeving
9. Op weg naar een APF of ander Pensioenfonds
PAUZE
11. Presentatie Fer Saelman van vereniging van Gepensioneerden Arcadis:
“Overgang naar de APF van Het Nederlandse Pensioenfonds”
12. VvP-BNPf programmapunten voor het komend jaar
13. Rondvraag
14. Sluiting
De voorzitter informeert de vergadering dat zowel Dick Vis (voorzitter BNPF) als Michel Lind
(directeur pensioenbureau) na de pauze aanwezig zullen zijn en dan waarschijnlijk met een
korte eigen presentatie zullen komen.
De voorzitter stelt dat het momenteel in het pensioenland behoorlijk chaotisch is.
Om goed op de hoogte te zijn wat er allemaal zich afspeelt heeft het VvP-BNPf bestuur niet
alleen overleg gepleegd met BNPF, deelgenomen aan KNVG-vergaderingen, maar ook met
verschillende landelijke pensioenorganisaties en is er tevens (gezien de toekomstige
transitie naar een ander fonds) overleg geweest met het pensioenfonds van Arcadis en met
het pensioenfonds van PGB.
2. Goedkeuring van de notulen van 13 september 2016
De secretaris (Ron van Rooden) neemt de notulen pagina voor pagina door. De notulen
worden door de vergadering zonder wijzigingen goedgekeurd.
3. Ingekomen en uitgaande stukken
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De secretaris noemt de namen op van de 17 VvP leden die zich voor deze vergadering
hebben afgemeld. Vandaag zijn er 50 leden (inclusief bestuur) aanwezig.
De secretaris meldt dat er in het afgelopen jaar de nodige correspondentie geweest is met
de werkgever, BNPF en externe organisaties die zich met de pensioenproblematiek
bezighouden. Daarnaast zijn er nieuwsbrieven naar de leden van de VvP verstuurd.
4. Ledenbestand
De penningmeester (Frans Kiesewetter) licht via een Power Point sheet het
personeelbestand toe. De actuele stand per juli 2017 is 370 VvP-leden; dit is aanzienlijk
lager dan de 434 per ultimo 2016. Het verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat nu
die leden die hun contributie niet hebben betaald uit het bestand zijn verwijderd.
5. Financieel verslag, verslag kascommissie, begroting 2018, contributie 2018
Het positieve resultaat ultimo 2016 van € 4.583 is vooral veroorzaakt door lagere
advieskosten. De exploitatiewinst komt ten laste van de reserve; de reserve uitimo 2016 is
gestegen tot een niveau van € 7.208.
Wat 2017 betreft wordt de bankstand voor 2017 geopend met een positief saldo van
€ 7.208. De exploitatie eind 2017 zal positief worden afgesloten, ondanks het feit dat de
contributie-inkomsten lager zijn door niet betalende leden.
De positieve bankstand per ultimo 2017 wordt geprognosticeerd op € 7.000,Door de verwachte hogere advieskosten, is voor 2018 begroot dat de exploitatie een verlies
aangeeft van € 2.120. De reserves worden hiervoor aangesproken.
Voor 2018 is de contributie (ongewijzigd) vastgesteld op € 20,Frans de Canne heeft namens de kascommissie de cijfers van de penningmeester
gecontroleerd een deze goedgekeurd.
Nadat Sicco de Vries de vergadering daartoe heeft opgeroepen, wordt met handgeklap aan
het bestuur decharge verleend.
6. Rooster van aftreden VvP-bestuursleden
De voorzitter informeert de vergadering dat alle huidige bestuursleden hebben toegezegd te
willen aanblijven tot de transitie van het pensioenfonds van Ballast Nedam is gerealiseerd.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
7. Terugblik programmapunten en acties van het afgelopen jaar
Aan de hand van de PowerPoint sheets neemt de voorzitter de VvP-BNPf bestuurszaken
door van het afgelopen jaar.
Overleg met de werkgever:
De uitvoeringsovereenkomst tussen Ballast Nedam en BNPF loopt eind 2018 af en BN heeft
duidelijk gemaakt dat deze overeenkomst niet wordt verlengd en dat BN zo spoedig mogelijk
af wil van het pensioenfonds.
Ondanks herhaald verzoek van VvP-BNPf voor compensatie van het in 2005 achterlaten van
ons pensioenfonds met een lage dekkingsgraad en een reservetekort van € 60 miljoen heeft
de werkgever nog steeds daarop niet gereageerd.
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Overleg met BNPF Bestuur
Ondanks dat erop zich een goede samenwerking is met het BNPF Bestuur, zijn de zorgen
van ons als VvP-BNPf Bestuur niet weggenomen.
Er is nog geen duidelijkheid waar de transitie ons zal brengen. Wellicht kunnen na de pauze
de BNPF-bestuursleden daarover iets zeggen.
Helaas is er een afwijzende houding van het BNPF Bestuur op ons verzoek om in het
jaarverslag de (onbalans van) verplichtingen van de actieven en gepensioneerden apart
weer te geven.
Lidmaatschap KNVG
Zowel de KNVG (Koepel van Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden) als de NVOG
(Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden) proberen invloed te
hebben op het pensioenbeleid van de regering.
Bestuur VvP-BNPf woont regelmatig bestuursvergaderingen bij en krijgt beperkt juridisch en
actuarieel advies.
Zowel de KNVG als de NVOG roepen hard om het rekensysteem met de veel te lage rente
aan te passen.
Recent overleg met de pensioenfondsbesturen van PGB en Arcadis
Bij PGB was men al ervan uitgegaan dat BNPF min of meer aangegeven had dat zij over
zou willen gaan naar PGB. Dit wordt door BNPF stellig ontkend.
Het Pensioenfonds van Arcadis heeft aangegeven dat zij de intentie hebben om over te
gaan naar het Algemene Pensioen Fonds (APF) van “Het Nederlandse Pensioenfonds”; na
de pauze zal Fer Saelman (vicevoorzitter van het pensioenfonds van Arcadis) over deze
transactie een presentatie geven.
Onze vereniging VvP-BNPf
Het bestuur heeft maandelijkse vergaderingen en jaarlijks een Algemene Leden Vergadering
met de VvP-BNPf leden.
Naast het informeren van onze leden via nieuwsbrieven wordt door de voorzitter verwezen
naar de eigen website van VvP-BNPf waarop veel informatie is te vinden.
8.

Ontwikkelingen nieuwe pensioenwetgeving

Als lid binnen het VvP-BNPf Bestuur van de pensioencommissie geeft Jan van der Laan een
overzicht van de ontwikkelingen op het gebied van nieuwe pensioenwetgeving.
Keuze nieuw pensioenstelsel
Binnen de SER is er nog geen conceptakkoord, dus ook nog geen duidelijk advies naar het
kabinet. Van de vele varianten zijn er nog 2 varianten over: Variant IV-C en Variant I-B
Voordat er een kabinetsbesluit genomen kan worden zal er eerst een nieuw kabinet moeten
zijn; daarna moet dat in beide kamers worden goedgekeurd.
Al met al is het te verwachten tijdspad tenminste 3 tot 5 jaar.
Om tussentijdse kortingen bij veel pensioenfondsen te voorkomen zal er waarschijnlijk,
gezien de rendementen, een tijdelijke vaste rekenrente worden gerechtvaardigd van 2%.
Variant IV-C (Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve risicodeling)
Hierbij is geen opbouw pensioenafspraak, maar opbouw Persoonlijk Vermogen (PV);
Uitkering na pensionering afhankelijk van PV en rendement; Buffers blijven noodzakelijk; Na
overlijden van betrokkenen vervalt vermogen aan het pensioenfonds; bestaande
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pensioenaanspraken/rechten óf omzetten in PV óf parallel hieraan tijdelijk oude systeem
handhaven; afschaffen doorsneepremie noodzakelijk (kosten 60-100 miljard euro)
Opmerkingen variant IV-C:
Werkgeversorganisaties en meerderheid van de politieke partijen zijn voorstander hiervan.
Persoonlijk en collectief zijn tegenstrijdige begrippen en zal problemen geven.
Verleiding werkgevers om stortingen te verlagen is groter (stortingen los van
pensioenambitie).
Eigendomsrecht buffers onduidelijk.
Afschaffing doorsneepremie is een groot probleem; als dit uit pensioenvermogen moet
komen worden pensioenen verlaagd.
Variant I-B
Lijkt op huidig pensioensysteem; zekerheid-eis van 97,5 vervalt; minder buffers; sneller kans
op indexeren en korten
Of “Nominale Rente Termijnstructuur” (FTK) als disconteringscurve (Marktrente) óf
“Macrostabiele” disconteringscurve (vaste rente 2-3%).
Afschaffing doorsneepremie is niet echt noodzakelijk.
Opmerkingen variant I-B
In tegenstelling tot de meeste politieke partijen zijn KNVG, NVOG en
werknemersorganisaties wél voorstander van deze variant met een vaste rente van 2-3%.
Geen grote wijzigingen in wetgeving noodzakelijk.
Gepensioneerden worden benadeeld door het huidige financiële toetsingskader (FTK),
waarbij een evenwichtige belangenafweging wordt belemmerd.
Conclusie en verwachtingen
Kans op IV-C (persoonlijke pensioenpotjes) is groot
Het demissionaire kabinet stelt voor om de doorsneepremie af te schaffen. Als dit doorgaat
zal de financiering problematisch zijn.
Wellicht komt de SER met een hybride voorstel, een combinatie van de twee varianten.
Keuze bij pensioenfondsen wellicht mogelijk.
Politiek gaat het bepalen, maar verzet tegen hervorming pensioenstelsel neemt toe.
Kortom nog veel onduidelijk!
9.

Op weg naar een APF of ander Pensioenfonds

Als lid binnen het VvP-BNPf Bestuur van de pensioencommissie geeft Fons Vleghels een
presentatie over transitiemogelijkheden naar verschillende soorten fondsen.
9.1 Beëindiging Uitvoeringsovereenkomst
Meest waarschijnlijk is dat de overeenkomst tussen BNPF en BN eind 2018 eindigt.
Wat zijn de transitiemogelijkheden?

Transitie naar een ander pensioenfonds (bijv. BpfBouw, PGB)

Transitie naar een Algemeen Pensioen Fonds (APF)

Verder als gesloten fonds
Wat zijn de kansen en bedreigingen op korte en lange termijn?
9.2 Overgang naar ander Pensioenfonds, bijv. BNPF, BpfBouw en PGB (juli 2017)
BNPF
BpfBouw PGB
Actuele dekkingsgraad
108%
116%
107%
Beleidsdekkingsgraad

104%

111%

102%
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(gemiddelde dekkingsgraad over de laatste 12 maanden)
Resultaat ontwikkeling DG in de periode 2010 t/m 2016 (BNPF, BpfBouw en PGB
BNPF
Beginstand 2010
Eindstand 2016

93,1
102,5

BpfBouw

PGB

108,4
110,5

110,0
100,5

Doordat de pensioenen bij BNPF in deze periode waren gekort nam de DG behoorlijk toe.
De ontwikkelingen van de actuele dekkingsgraad wordt voornamelijk negatief bepaald door
de lage rekenrente (RTS / rentetermijnstructuur) en positief bepaald door de rendementen
op de beleggingen.
In vergelijk met BpfBouw scoort BNPF minder door verschil in beleggingsmix en hogere
sterftecijfers.
9.3 Overgang naar een Algemeen PensioenFonds (APF)
APF is pensioenuitvoerder voor meerdere werkgevers, die ondergebracht zijn in
afzonderlijke kringen. Binnen een kring zijn deelnemers solidair met elkaar. Arcadis treedt
toe tot “Het ”Nederlandse Pensioenfonds”.
Vraag van Dirk Vlaar: Staan verzekeringsmaatschappijen aan oorsprong van deze APF’s?
Antwoord Fons Vleghels: Ja
Mogelijke risico’s bij transitie naar een ander fonds
*
Aan de overgang verbonden kosten
*
Invloed ontwikkeling marktrente (kans op stijging groter dan op daling)
*
Resultaten belegd vermogen
*
Evenwichtige belangenbehartiging van alle deelnemers
*
Indexering (pas bij Beleidsdekkingsgraad van minimaal 110%)
*
Vereiste kortingen bij overgang naar ander fonds:
In relatie tot korte/lange termijn verwachtingen
Risico van korting ineens als in 2020 de DG lager is dan 104,2%
9.4 Verder als gesloten pensioenfonds
Geen bijdrage premies actieve deelnemers. Dus levensduur van gesloten fonds is beperkt
De levensduur zal, afhankelijk van omstandigheden zo’n 30 jaar kunnen bedragen.
De kasstroom (resultaat belegde middelen) is hierbij bepalend.
Vermogensbeheer en pensioenuitvoering is uitbesteed
Probleem is dat de houding van De Nederlandse Bank (DNB) moeilijk is in te schatten.
Fons Vleghels refereert naar het gesloten pensioenfonds SPT (pensioenfonds tandartsen)
en laat vergelijkende resultaten zien voor de periode 2010 t/m 2016 tussen SPT en BNPF
van zowel belegd vermogen en van kasstroom pensioenen.
Vraag van Henk Valks: Bepaalt DNB hoe wij mogen beleggen?
Antwoord van Fons Vleghels: Beleggingsmix wordt bepaald door de fondsen zelf. Ook bij het
tandartsenfonds met een niet conservatieve beleggingsmix is dat het geval.
Vraag van Jaap Dieben: Is het gesloten fonds het beste?
Antwoord van Fons Vleghels: Wellicht.
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9.5 Voorziening pensioenverplichting versus belegd vermogen
Gebaseerd op de kerncijfers van BNPF gedurende de periode 2010 t/m 2016, toont Fons
Vleghels het verschil in voorzieningen aan per deelnemer en per groep. Er treedt een
aanzienlijke verschuiving van vermogen van ouderen naar jongeren op.
En als je beseft dat een gepensioneerde al gekort is zou bij een transitie naar een ander
pensioenfonds een gedifferentieerde korting moeten plaatsvinden, bijvoorbeeld bij een
tachtigjarige 0% korting en dat laten oplopen tot een maximum korting bij een
vijfentwintigjarige.
10. “Overgang pensioenfonds Arcadis naar “Het Nederlandse Pensioenfonds”
Presentatie door Fer Saelman (vicevoorzitter van het pensioenfonds van Arcadis namens de
gepensioneerden).
Een werkgroep is begin 2015 gestart om toekomstbestendigheid te onderzoeken van het
fonds. Bestuur en werkgever trekken daarbij samen op.
Factoren als: Bestuurlijke complexiteit; toenemende kwetsbaarheid van de
uitvoeringsorganisatie; toename uitvoeringskosten; pensioenregelingen steeds minder
onderscheidend door wettelijke regelingen en grotere afstand werkgever tot pensioenfonds
t.g.v. organisatorische veranderingen bij de werkgever.
Er zijn 14 scenario’s overwogen van zelfstandig blijven tot onderbrenging in een Belgische
constructie (initiatief van de EU).
In de zomer van 2016 is besloten dat een APF-scenario het meest gewenst is.
De Nederlandse Bank ziet erop toe dat de APF’s onafhankelijk zijn de initiatiefnemers.
Er zijn 6 offerteverzoeken uitgegaan en gesprekken gehouden met de volgende APF’s:
Het Nederlandse Pensioenfonds (initiatief A.s.r)
Delta Lloyd Algemeen (initiatief Delta Lloyd)
Centraal Beheer Algemeen (initiatief Centraal Beheer)
De Nationale Algemeen (initiatief NN Investment Partners)
STAP (initiatief Aegon)
VOLO pensioen (initiatief PGGM)
Uiteindelijk is gekozen voor “Het Nederlandse Pensioenfonds”.
Bij de keuze van deze APF waarin Arcadis een eigen kring heeft, is naast de aanwezige
professionaliteit vooral de eigen zelfstandigheid m.b.t. pensioenbeleid een belangrijke issue
geweest. Daarbij wordt ook het huidige beleid van beleggingen onveranderd door deze APF
overgenomen.
De organisatiestructuur van deze APF ziet er als volgt uit:
Raad van Toezicht (toezicht over totaal van de APF’s)
Het Bestuur (bestuur over de diverse kringen die bij deze APF zijn aangesloten)
Arcadis heeft in deze APF een eigen kring met eigen belanghebbende orgaan waarin zowel
de werkgever, de actieven als de gepensioneerden zijn vertegenwoordigd
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan Kempen & Co
De pensioenadministratie wordt verzorgd door A.s.r.
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11. Presentatie Michel Lind (directeur pensioenbureau BNPF) &
(Dick Vis (voorzitter BNPF)
Onderwerpen:
Verloop dekkingsgraad BNPF
Het gaat de goede kant op met de dekkingsgraden. De beleidsdekkingsgraad was vorig
jaar 100% en nu meer dan 104%.
Maar als je de dekkingsgraden vergelijkt met die van BpfBouw dan is de conclusie dat
de dekkingsgraden van BpfBouw constant vele procenten hoger blijft
De dekkingsgraden van BNPF en die van PGB zijn wel redelijk naar elkaar toegegroeid.
Toekomst fonds - huidige opties

APF constructie

PGB

Gesloten fonds

Als restscenario / Tijdelijke oplossing
Optie: toekomst fonds als APF

APF’s ontwikkelen zich voorspoedig

Nieuwe offertes opgevraagd

Kernpunten: Beter dan gesloten fonds? Kosten en risico’s bij overgang? APF
moet bestaansrecht hebben op lange termijn

Duurder dan huidig fonds?
Optie: toekomst fonds – PGB

Nieuwe ontvangen berekeningen zijn beter dan de eerder ontvangen
berekeningen

Goed begrijpen hoe dat komt en wat PGB doet

Wordt als optie meegenomen in de doorrekeningen

Goed kijken naar de kwalitatieve aspecten
Toekomst fonds BpfBouw:

Voorkeurspartij van diverse belanghebbenden

Verschil in dekkingsgraad met BNPF blijft aanzienlijk

Zaak van lange adem, wij blijven in gesprek
Andere acties:

In gesprek met werkgever

België-route afgewezen

Detailplanning collectieve waardeoverdracht gemaakt

Communicatieplan opgesteld

Alternatieven in het oog houden (bijvoorbeeld herverzekering)

Gesprek met alle partijen (COR, verantwoordingsorgaan, werkgever, VvP-BNPf,
DNB) blijft van groot belang

Belanghebbendenbijeenkomst 11 oktober 2017
Volgens Dick Vis zijn de meest waarschijnlijke opties voor de toekomst van het fonds óf een
APF, óf PGB en als dat niet kan dan de tijdelijke oplossing van een gesloten fonds
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De werkgever wil in de toekomst stoppen met premiebetaling van de werknemers met een
excedentregeling. Door afkoping van de “excedenten” kan het fonds dan overgaan naar een
gesloten fonds.
Maar DNB is geen grote voorstander voor zo’n gesloten fonds
Opmerkingen vanuit de vergadering:
Henk Valks: We kunnen uitgaan dat de marktrente in de toekomst gaat stijgen.
D.Vis: Nee, ze kunnen ook altijd nog lager worden.
Henk Valks:Waarom niet overgaan naar BpfBouw?
Dick Vis: Dat betekent de pensioenen dan 8% gekort moeten worden; bovendien de DNB
accepteert bij een transitie een dergelijke korting niet.
Sicco de Vries: Hoe om te gaan met de waardeoverdracht bij een transitie van de
pensioenpot van BNPF?
D.Vis: Een waardeverschil treedt niet op, wel transitiekosten.
Kees Wierda: Wij zijn in het verleden achtergelaten met een tekort van € 60 miljoen. In het
kader van zijn zorgplicht hebben wij meermalen de werkgever hierop gewezen, tot nu toe
nooit een positief respons gehad. Steunt BNPF hierin De VvP-BNPf?
D.Vis: Nee, wij steunen jullie hierin niet. Wij volgen wel met belangstelling de discussie
tussen de werkgever en VvP-BNPf.
Wout Ent: Door de afsplitsing BpfBouw zijn wij nu de onderliggende partij.
Dick Vis; Zo zien we dat niet
Dirk Vlaar: Kunnen er verschillende pensioenfondsen zijn in het huis van een APF?
Dick Vis: Ja
12. Vragen voor de Belanghebbenden bijeenkomst op 11 oktober 2017
Bij afwezigheid van Kees Wierda zal Jan van der Laan, ook dit jaar, op deze door BNPF
belegde bijeenkomst namens de VvP-BNPf de vragen stellen.
13. VvP-BNPf programma- en actiepunten voor het komende jaar
Het VvP-BNPf bestuur zal de huidige actiepunten en programmapunten verder
aanscherpen.
14. Rondvraag
Er wordt geen gebruik van de rondvraag
Na dankzegging van de heren Fer Saelman, Michel Lind en Dick Vis voor hun presentaties
sluit de voorzitter de vergadering en nodigt iedereen uit voor een drankje op de kosten van
de vereniging.
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