VP BN

Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam

Maarssen, 3 maart 2020

Geachte leden van de VP BN,
Algemeen.
Het nieuwe pensioenjaar is begonnen en het wachten is op een doorbraak in de uitonderhandelingen van het pensioenakkoord. Voorlopig zijn er nog geen concrete
vorderingen te melden, hetgeen niet gunstig is. Wel meldt de Koepel dat alle
deelnemers van de verschillende groepen, betrokken bij de uitwerking ervan,
overtuigd zijn dat de planning gehaald kan worden en dat eind mei de belangrijkste
onderliggende stukken gereed moeten zijn zodat voor de zomer de resultaten op
hoofdlijnen vastgesteld kunnen worden. Als dit niet gebeurt ontstaat naar
verwachting eind van het jaar weer een ernstige situatie voor de grote
pensioenfondsen die er zwak voorstaan, zoals o.a. het ABP, Zorg en Welzijn, PMT en
PME , waarvoor kortingen weer zullen dreigen. Wij zijn benieuwd hoe de politiek,
met in het vooruitzicht de Tweede Kamer verkiezingen in het voorjaar van 2021,
hiermee zal omgaan.
Wij lezen en vernemen dat verschillende politieke partijen in het voordeel voor de
gepensioneerden aan het kantelen zijn en dat met de Koepel ook de vakbonden
vinden dat de nieuwe regelgeving moet zorgdragen dat indexatie ook praktisch weer
mogelijk wordt. De zeer recentelijke publicaties uit het overleg tussen de voorzitters
van de werknemers- en werkgeversafvaardigingen en minister Koolmees waaruit
blijkt dat de minister nu bereid is de rekenrenteproblematiek bespreekbaar te maken
is hoopgevend. Wij zullen u op de hoogte houden van de vorderingen. Lees daarom
ook de websites vvp-bnpf.nl en Koepelgepensioneerden.nl
Voor ons, als deelnemer van een gesloten pensioenfonds, zijn de besluiten die
betrekking hebben op de twee volgende onderdelen het belangrijkste;
-

Kan een gesloten pensioenfonds buiten de stelselwijziging blijven, o.a. geen
invaren van bestaande aanspraken in een nieuwe regeling etc.?;
Wat worden dan de buffereisen en met welke rekenrente dient gerekend te
worden bij het bepalen van de verplichtingen?

De stand van zaken bij de juridische procedure van Stichting Pensioenbehoud en
anderen tegen de Nederlandse Staat, waarbij bepleit wordt dat de Nederlandse
pensioenwetgeving in strijd is met de Europese regels, met als gevolg dat jarenlang
ten onrechte geen indexatie van pensioenen heeft kunnen plaatsvinden, is als volgt:
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De Nederlandse Staat is in september 2019 gedagvaard.
5 organisaties maken de procedure mogelijk en 7 organisaties hebben
gedoneerd, waaronder onze vereniging.
Op 8 januari heeft de rechter bepaald dat er een comparitie van partijen komt
in de periode van mei t/m september 2020. Partijen worden opgeroepen te
verschijnen.
Het is goed dat er parallel aan de uitonderhandelingen van het akkoord een
dergelijke procedure plaatsvindt. Alle aandacht is nodig.

Pensioenkring BN.
Stap zal in juni /juli het jaarverslag voor onze pensioenkring en andere kringen op de
website zetten, zodat wij het kunnen inzien en analyseren. De beleidsdekkingsgraad
van onze kring bedroeg eind december 108,0 %. De ontwikkelingen op de financiële
markten zijn op dit moment echter zorgelijk.
In memoriam Kees Wierda, 1946 - 2020 , oud voorzitter en erelid.
Op 12 februari hebben wij helaas afscheid moeten nemen van Kees Wierda. Een
kleine twee jaar gelden werd slokdarmkanker bij hem vastgesteld. Met goed hoop en
vertrouwen is hij aan zijn grootste klus begonnen maar het bleek een ongelijke strijd
te zijn . De laatste paar maanden heeft hij de regie weer in eigen hand genomen . Het
afscheid in de overvolle Oude Kerk in Heemstede was indrukwekkend. Kees was zeer
actief in zijn gemeente en had een groot sociaal netwerk.
Voor ons was hij een gezellige collega en de initiatiefnemer bij de oprichting van de
Pensioenvereniging. Bij de jaarlijkse pensioenvergaderingen was hij altijd duidelijk
hoorbaar en kritisch aanwezig. De pensioenkorting van 2010 deed bij hem de deur
dicht. Hij besloot een activistische pensioenvereniging op te richten en binnen een
jaar had hij het voor elkaar. Kees werd direct onze voorzitter en woordvoerder.
Initiatiefnemer in alle pogingen om de kortingen ongedaan te maken, niets werd
nagelaten. Helaas, de pensioenmaterie in handen van de politiek , bleek en is nog
steeds een zeer complexe zaak. Weinig direct en concreet resultaat werd bereikt
maar indirect konden wij , nadat de werkgever zich geheel had terug getrokken,
invloed uitoefenen op de keuze van de transitie van ons Fonds. Nog tijdens zijn
voorzitterschap kwam ons pensioenfonds in rustig vaarwater en kon hij , reeds
zichtbaar vermoeid de voorzittershamer overdragen. Kees werd met unanieme
stemmen benoemd tot erelid. Wij zullen zijn humor en opmerkingen missen. Kees
laat een echtgenote en drie kinderen met kleinkinderen na. Hen wensen wij alle
sterkte toe om dit grote verlies te verwerken.
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Verenigingszaken.
Na dit trieste bericht nog enige bekend praktische zaken:
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden via: penningmeester@vvp-bnpf.nl of per brief
aan het secretariaat VP BN, adres: Hendrikkehofstraat 19, 6002 CZ, Weert.
T.a.v. uw contributie voor 2020 (€ 10,00) geeft onze penningmeester aan dat de
vereniging haar incasso uitvoert op 3 maart c.q. op 3 maart heeft uitgevoerd. Leden
die geen incassomachtiging hebben afgegeven en hun contributie nog niet hebben
betaald worden vriendelijk verzocht dit als nog te doen (VVP-BNPF / NL 98 ABNA
0558 8404 34 /Contributie 2020).
Als laatste een oproep aan allen met e-mail mogelijkheden, die de mailing nog per
post ontvangen, met het verzoek ons uw e-mail door te geven aan:
penningmeester@vvp-bnpf.nl Dit bespaart ons geld en veel moeite. Bij voorbraak
onze dank.

Namens het bestuur van VP BN,
Voorzitter:

Secretaris:

Jan van der Laan

Michael Heitman
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