VP BN

Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam

het Bestuur van KNVG / NVOG
p/a Hogeschoorweg 21,
5911 EJ VENLO
secretariaat@knvg.nl /
nvog@gepensioneerden.nl

onderwerp : bodemprocedure tegen de Nederlandse staat
Weert, 5 augustus 2019
Geacht bestuur,
Refererend aan uw nieuwsbrief van 28 juli 2019 aangaande uw standpunt over het initiatief
van de stichting Pensioenbehoud en de seniorenvereniging KBO-Brabant ( persbericht 19 juli
2019) om een bodemprocedure te beginnen tegen de Nederlandse staat omdat de
pensioenwetgeving in strijd zou zijn met een Europese richtlijn, met als gevolg dreigende
pensioen korting voor acht miljoen mensen en geen zicht op indexering, wensen wij als
Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam (VP BN) het volgende op te
merken :
- Wij hebben in zekere zin begrip voor uw standpunt om uw mogelijke toekomstige
positie bij het uitwerken van het pensioen akkoord niet in gevaar te brengen door nu
niet mee te gaan met de beide initiatiefnemers . Helaas hebben wij echter geen
vertrouwen meer dat met overleg en argumentatie de Overheid zal afstappen van
haar politiek inzake de vaststelling van de rekenrente voor de bepaling van de
verplichtingen. Zeker gezien het feit dat in het pensioenakkoord de buffers
nagenoeg zijn weggevallen.
- Voor de gepensioneerden is na het sterk verminderen van deze buffers, de
rekenrente politiek het allerbelangrijkste onderdeel van ons pensioenstelsel
dat aanpassing behoeft. Dit is uitermate noodzakelijk om kortingen te vermijden en
indexering mogelijk te maken. Let wel, de gepensioneerden hebben een beperkte
horizon en van de meesten zijn hun pensioenen in de afgelopen 10 jaar
niet geïndexeerd.
- Sinds 2013, zolang wij als vereniging lid zijn van KNVG, was de bepaling van de
rekenrente het grootste en meest beladen onderwerp. Op velerlei wijze is door velen
van de KNVG en NVOG getracht hierin wijzigingen aan te brengen, helaas zonder
resultaat. Demonstreren helpt niet en zit ook niet meer in onze genen, staken
kunnen wij niet, argumenteren of lobbyen alleen werkt niet, dus wat overblijft zijn
juridische acties op onderwerpen die een gerede kans hebben van slagen. Binnen de
KNVG en NVOG is voldoende juridische kennis aanwezig om dit te beoordelen en
georganiseerd te krijgen, inclusief het bijbehorende financiële plaatje. Het is
derhalve, volgens ons noodzakelijk om over te stappen naar een 2 sporen beleid.
1
Postadres: Secretariaat VP BN, p/a Hendrikkehofstraat 19, 6002 CZ Weert
Penningmeester: penningmeester@vvp-bnpf.nl
Bankrekening: ABN AMRO t.a.v. VvP-BNPf: NL 98 ABNA 0558 8404 34

Website: https://www.vvp-bnpf.nl/
Secretaris: secretariaat@vvp-bnpf.nl
KvK registratie nr. 55390544

VP BN

Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam

Een dergelijk beleid werkt juist goed bij een maatschappelijke beweging, in overleg
met de overheid, de sporen versterken elkaar.
Zie het resultaat bij de vakbond stakingen voor de AOW en de juridische strijd van
de milieu beweging voor een CO2 afspraak.
Ons verzoek is daarom dat KNVG/NVOG een modus vindt om zich aan te sluiten bij
de initiatiefnemers van de bodemprocedure.
Wij vermoeden dat andere lid verenigingen met dezelfde afweging worstelen, en vragen u
dan ook om dit onderwerp in de komen ALV aan de orde te stellen.
Met vriendelijke groet namens het bestuur van VP BN,

Jan van der Laan
voorzitter

Michael Heitman
secretaris
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