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Nieuwsbrief 20 december 2019 

Geachte leden van de VP BN, 

Zo aan het eind van het oude jaar is het goed nog even terug te kijken voordat we de 
drempel overstappen naar het nieuwe jaar. Een jaar met dan hopelijk een gunstige 
doorbraak in pensioenland.     

Na onze ledenvergadering in oktober heeft Minister Koolmees, onder druk vanuit vele zijden,  
besloten om in 2020 geen kortingen door te voeren bij fondsen die op 31 december 2019 
een beleidsdekkingsgraad (BDG) hebben van 90 % of hoger. Van zowel onze pensioenkring, 
als ook het pensioenfonds van de bouw (bpfBOUW) is te verwachten dat hun BDG‘en ruim 
boven de 100% zullen eindigen. Echter, een eerste herstel van onze korting uit 2010 van 3% 
zit er helaas nog niet in. Het wachten is op de uitwerking van het Pensioenakkoord, waarmee 
recentelijk is begonnen. Hiervan zijn de eerste contouren halverwege 2020 te verwachten.   

 

Onze pensioenkring heeft zich in het afgelopen jaar financieel redelijk staande gehouden, 
zeker als je de actuele dekkingsgraden (ADG) van de twee belangrijkste/voormalige “keuze” 
fondsen in ogenschouw neemt:   

Pensioenkring BN:   ADG okt 2019 - 106,9 % versus okt 2018 - 108,0 % verschil ca - 1% punt 

PGB:         ADG okt 2019 - 100,9 % versus okt 2018 - 107,6 % verschil ca - 7% punt 

BpfBouw:        ADG okt 2019 - 109,9 % versus okt 2018 - 117,8 % verschil ca - 8% punt 

Het gunstige verloop is naar aller waarschijnlijkheid het gevolg van: 

- Keuze renteafdekking;  
- Risicoprofiel beleggingen en keuze van beleggingen; 
- Afwezigheid van de nadelen van ontoereikende premies (wij hebben geen actieve 

deelnemers meer);  
- Jaarlijkse vrijval van buffers door afnemende aantallen deelnemers.  

De actuele waarde van de verplichtingen bij onze pensioenkring is door de absurd lage rente 
dermate opgelopen dat bij een DG van 100% het vermogen zo groot moet zijn dat het, 
nagenoeg zonder toekomstig rendement, daaraan moet kunnen voldoen. Onze 
dekkingsgraden staan nu ruim boven de 100%. Indien de uitwerking van het 
pensioenakkoord ertoe leidt dat er sneller geïndexeerd kan worden en de indexatiedrempel 
van 110% beleidsdekkingsgraad komt te vervallen, zal onze pensioenkring bij enige stijging 
van de rekenrente en zonder negatief rendement naar verwachting dus weer kunnen 
beginnen met de jaarlijkse reguliere toeslagverlening. Herstel van de 3% korting van 2010 
zou dan als vervolgstap in beeld kunnen komen als daarvoor nog financiële ruimte is.  
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Onze ledenvergadering werd naast de aanwezigheid van het voltallige bestuur bijgewoond 
door ca. 55 leden die in de pauze en na afloop voldoende tijd hebben gehad om met een 
drankje en een hapje met elkaar te kunnen spreken.  

Tijdens de vergadering werd door het bestuur verslag gedaan van het afgelopen jaar op 
zowel financieel als organisatorisch gebied, met als belangrijke mededeling dat wij besloten 
hebben de Stichting Pensioenbehoud, de Seniorenvereniging KBO-Brabant en de Vereniging 
van Gepensioneerden van PGB, voorlopig financieel bescheiden te steunen in hun juridische 
procedure tegen de Nederlandse Staat. Inzet daarvan: de Nederlandse Pensioenwet is in 
strijd met Europese regels. Nederland hanteert eigen regels die voorschrijven dat onnodige 
hoge buffers aangehouden moeten worden, waardoor niet geïndexeerd kan worden en 
mogelijk zelfs pensioenkortingen nodig zouden kunnen zijn. De initiatiefnemers weten zich 
gesteund door een aantal grote en kleine pensioenfondsen, zodat zonder de formele steun 
van de KNVG/NVOG toch een, door ons gewenst, twee sporenbeleid vorm gaat aannemen in 
de strijd voor betere regelgeving. Zie voor meer info onze website en die van de KNVG.  

De heer Bakayan van Stap gaf aan de hand van sheets een duidelijk beeld van onze financiële 
positie en mogelijkheden. Het vermogen is gegroeid naar € 1,15 miljard. Zie ook ons domein 
op de website van Stap.  

Mevrouw Norma van den Berg gaf een helder beeld van de liquidatiesafwikkeling van BNPF, 
waarvan de kosten ruim binnen de begroting zijn gebleven. De overgebleven gelden zijn 
afgelopen augustus naar het vermogen van de pensioenkring overgemaakt.  

Voorts hebben wij op een passende wijze afscheid genomen van Ron van Rooden en Fons 
Vleghels als bestuursleden en hebben wij hen bedankt voor hun bijdrage en inzet voor de 
vereniging. 

Zie onze website onder de kop “Archief leden” en dan “Agenda’s en notulen 
ledenvergadering”. 

 

De fusie van KNVG/NVOG is afgerond en zij gaan volgend jaar door als één geheel in de 
“Koepel Gepensioneerden”. De Pensioencommissie ervan is betrokken bij de uitwerking van 
het Pensioenakkoord en zij neemt deel in de Klankbordgroep. Deze groep wordt 
geraadpleegd bij het uitwerken van het akkoord. Het nieuwe stelsel moet een breed 
draagvlak hebben. Voorwaarde daarvoor is dan ook dat er voldoende vertrouwen in het 
stelsel bestaat. Zonder instemming van de gepensioneerden komt het nieuwe stelsel er niet, 
aldus de Koepel Gepensioneerden.  

Deze Pensioencommissie heeft inmiddels de uitgangspunten waarop de ouderenorganisaties 
de voorstellen willen toetsen bepaald, en dit zijn de belangrijkste toetsingscriteria: 
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- Een goed en koopkrachtvast pensioen; 
- Premie en verplichtingen dienen op dezelfde grondslag bepaald te worden; 
- Collectiviteit met verplichte deelneming en solidariteit tussen alle leeftijdsgroepen; 
- Voldoende vrijheid voor het beleggingsbeleid. Geen verplichte standaard “life-cycle” 

beleggen, waardoor gesloten fondsen gedwongen worden een zeer laag risico profiel 
aan te houden; 

- Bij eventuele splitsing van fondsen rekening houden met het effect van 
ontoereikende premies in het verleden en de onevenredige opgetreden groei van de 
verplichtingen van de jongeren als gevolg van de dalende rente;  

 
- Geen handhaving van de risicovrije rente voor de rekenrente maar deze baseren op 

een prudente macrostabiele rentevoet. 

Wij zullen als bestuur en als lid vereniging van de Koepel de ontwikkeling van de uitwerking 
van het pensioenakkoord nauwgezet volgen en u met regelmaat informeren, zie hiervoor ook 
onze website en die van de KNVG/Koepel Gepensioneerden.   

Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via : penningmeester@vvp-bnpf.nl of per brief aan het 
secretariaat VP BN, adres: Hendrikkehofstraat 19, 6002 CZ, Weert 

Indien u geen incasso machtiging aan de vereniging heeft gegeven voor het innen van de 
contributie, gaarne de contributie voor 2020 van € 10,- voor eind januari 2020 overmaken 
naar het rekeningnummer NL 98 ABNA 0558 8404 34, ten name van VvP-BNPf.  

Als laatste een oproep aan allen met e-mail mogelijkheden, die de mailing nog per post 
krijgen, met het verzoek ons uw e-mail door te geven aan: penningmeester@vvp-bnpf.nl. Dit 
bespaart ons geld en veel moeite. Bij voorbaat onze dank. 

Dan rest ons u allen nog fijne feestdagen en een gezond en voorspoedig 2020 te wensen.  

 

Namens het bestuur van VP BN,  

Voorzitter:     Secretaris: 

Jan van der Laan    Michael Heitman  

                                                                                                                                                                                                                                 


