VP BN

Vereniging Pensioengerechtigden Ballast Nedam
Nieuwsbrief 14 maart 2019

Geachte leden van de VP BN,
U leest het goed de naam van onze vereniging is veranderd en wel in Vereniging van
Pensioengerechtigden van Ballast Nedam bij afkorting genaamd VP BN. De nodige stappen worden
ondernomen om de naam rechtsgeldigheid te geven. Door het bestuur is unaniem besloten geen
vermelding op te nemen in deze naam met een verwijzing naar pensioenkring of Stap. Hierbij lopen
wij in lijn met de naamvoering van de andere pensioenkringen bij Stap en de naam is algemeen,
toekomst bestendig en beter bruikbaar voor de contacten die er bestaan met bpfBOUW en de
andere daar aangesloten pensioenverenigingen van VolkerWessels en de BAM. Een groot aantal
leden hebben nog (bescheiden) pensioenrechten bij bpfBOUW. In de toekomst kan dit aantal
toenemen.
Het jaar is als pensioenconsument, crediteur volgens de wet, van onze pensioenkring bij Stap APF
vlot verlopen en de pensioenen zijn, zover wij weten, op tijd overgemaakt. Bij ons zijn geen
meldingen binnen gekomen van onjuistheden, mocht dat toch gebeurd zijn neem dan zelf direct
contact op met Stap en bericht ons zo nodig. Wij kunnen de klachten verzamelen en dit met onze
BO-vertegenwoordiger (BO=BelanghebbendenOrgaan) opnemen. Eind mei hebben wij de heer
Frankema (Algemeen directeur Stap) op bezoek in onze bestuursvergadering.
Tijdens onze bestuursvergadering van januari hebben wij besloten om ook slapers (de niet
gepensioneerden) van 60 jaar en ouder die een aanspraak hebben bij Stap Pensioenkring Ballast
Nedam de mogelijkheid te geven voor het volledig lidmaatschap van onze vereniging. Wij vinden
deze groep belangrijk voor onze directe toekomst en hopen t.z.t dat daaruit ook bestuursleden te
kunnen rekruteren. Wij blijven een vereniging van Pensioengerechtigden. De statuten zullen op dit
punt, naast alle andere noodzakelijke wijzigingen, worden aangepast. In de eerstkomende Algemene
Leden Vergadering (ALV), gepland in oktober, zal u gevraagd worden om uw goedkeuring van de
wijzigingen in de Statuten en de wijzigingen in het Huishoudelijk reglement. Deze stukken zullen
tijdig beschikbaar komen.
Het bestuur van onze vereniging bestaat na maart 2019 uit de volgende personen met vermelding
van hun datum van aftreden.
Jan van der Laan

t/m oktober 2020

(voorzitter)

Michael Heitman

t/m oktober 2023

(secretaris, vicevoorzitter)

Frans Kiesewetter

t/m oktober 2021

(penningmeester)

Arjen de Geus

t/m oktober 2023

(alg. lid, tevens BO lid)

Fons Vleghels

t/m oktober 2019 (pensioencommissie)

Theo Meulemans

t/m oktober 2023

(pensioencommissie)

Bert Groeneweg

t/m oktober 2021

(alg. lid, correspondentie)

Ron van Rooden

t/m mei 2019

(ondersteuning secretariaat)
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Wij hebben nog geen datum ontvangen voor een eventuele BO verkiezing, maar kunnen u melden
dat wij na overleg met Stap en het voorlopig BO akkoord zijn gegaan met de door de regelgeving
bepaalde verhouding van vertegenwoordiging in het BO op basis van de aantallen slapers en
gepensioneerden. Deze verdeling komt nu uit op 4 vertegenwoordigers voor de slapers en 2
vertegenwoordigers voor de gepensioneerden. De verdeling kan in de toekomst, na verandering ten
gunste van de gepensioneerden, op verzoek van het BO door Stap worden aangepast. Wij zijn
akkoord gegaan met de kandidatuur van Mevr. Norma van den Berg (oud bestuurslid BNPF) en dhr.
Arjen de Geus (oud VO-lid, VO=VertegenwoordiginsOrgaan). Beide personen hebben zich in het
verleden de belangen van onze doelgroep uitstekend behartigd en maken nu deel uit van het
voorlopig BO. Wij hebben begrepen dat de slapers vertegenwoordigd zullen gaan worden door 2 oud
VO-leden (waaronder Teun de Jong, oud VO-voorzitter) en 2 oud BNPF-bestuurders, waaronder Dick
Vis, oud voorzitter BNPF) nu voorzitter voor het BO. Met Dick Vis en Norma van den Berg hebben
wij twee uitstekende externe pensioenspecialisten in ons midden.
Onze focus voor pensioenzaken zal in de komende tijd gericht zijn op alle onderwerpen die bij
kunnen dragen voor indexatie en het herstel van onze kortingen. Vanaf 2009 zijn onze pensioenen
niet meer geïndexeerd en is het totaal van in te halen toeslagen voor ons opgelopen tot boven de 15
% en met de 10 % kortingen lijkt het ons niet meer dan gerechtvaardigd dat Stap en onze BO er alles
aan moeten doen om indexatie mogelijk te maken.
Wij blijven uitzien naar een doorbraak in de komende onderhandelingen van Minister Koolmees met
de sociale partners voor het bereiken van een pensioenakkoord. Als resultaat verwachten wij dat er
dan ook een verandering komt in het hanteren van de absurde lage rekenrente voor berekening van
de verplichtingen en een verlaging van de buffereis. Hierdoor gaat de dekkingsgraad omhoog
waardoor indexatie mogelijk wordt. Dit alles is mogelijk maar onze minister houdt deze
mogelijkheden achter de hand als wisselgeld voor het bereiken van zijn doelen. Hopelijk kunnen de
komende provinciale verkiezingen een positieve bijdragen leveren aan dit proces.
De KNVG/NVOG heeft geen stemadvies afgegeven maar is met zijn radiospotjes en deelname op 18
maart prominent aanwezig op de geplande landelijke pensioenprotestmanifestaties tegen de
kabinetsplannen op het Malieveld in den Haag en ook nog elders in het Land. Voor “Diehards” onder
ons die aan deze demonstraties willen deelnemen adviseren wij onze website en die van de KNVG te
raadplegen voor meer details. (Deze website raadplegen geeft ook toegang tot o.a. interessante
artikelen van de heren Bernard van Praag en Rob den Brouwer, zeer actueel)
De KNVG/NVOG willen een plek aan de onderhandelingstafel en willen niet dat het huidig
pensioensysteem helemaal op de schop gaat maar pleiten voor ingrijpende aanpassingen. Te weten:
Loslaten van de zekerheidsgaranties waardoor de buffers omlaag kunnen en nieuwe rekenregels
waardoor pensioenfondsen minder geld in kas hoeven te houden. Het zijn dezelfde veranderingen
waar wij nu als gesloten fonds naar uitzien. Laat het maar plaats vinden met of zonder grote
wijzigingen, links om of rechts om. Als gesloten fonds lopen wij in principe geen financiële risico’s
meer bij de kabinetsplannen. Voor bpfBOUW en alle andere actieve pensioenfondsen ligt dit anders.
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Wachten op stijging van de marktrente wordt er één van een lange adem, nu zowel letterlijk als
figuurlijk. Aan het huidige Europese monetair systeem lijkt voorlopig geen einde te komen. De
banken kunnen nu zelfs gratis lenen.
Wij wensen u veel wijsheid bij het uitbrengen van uw stem bij de komende verkiezingen en
begrijpen ten volle dat naast het pensioen er nog andere, meer belangrijke, thema’s zijn. Maar
mocht u er helemaal niet uitkomen en uw stem dreigt het stemhokje niet te halen, weet, dat een
stem op 50+ geen kwaad kan.
Indien u geen betalingsmachtiging heeft afgegeven of u heeft voor 2019 nog niet betaald, dan
verzoekt onze penningmeester u beleefd uw contributie van € 10,- in de komende weken te
voldoen.
Als laatste een oproep aan allen met e-mail mogelijkheden die de mailing nog per post krijgen, het
verzoek ons uw e-mail adres door te geven aan: penningmeester@vvp-bnpf.nl. Dit bespaart ons geld
en veel moeite. Bij voorbaat onze dank.

Namens het bestuur van VP BN:
Voorzitter:

Secretaris:

Jan van der Laan

Ron van Rooden
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