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Maarssen, 2 juni 2020 

Geachte leden van de VP BN,  

Algemeen. 

Inmiddels leven wij al een paar maanden met maatregelen, ons door de overheid 
opgelegd, vanwege een plotselinge uitbraak van een coronavirus waarvan de 
meesten van ons nooit gedacht zou hebben dat dit zo’n grote impact zou hebben op 
ons leven. Geheel onverwacht moesten wij ons dus aanpassen in ons doen en laten. 
Wij hopen dat het voor u is gelukt hiervoor een modus te vinden en wij wensen u nog 
alle sterkte toe in de komende tijd.  

Gelukkig komt er langzamerhand meer ruimte in de mogelijkheden en kunnen wij er 
weer wat op uit trekken, en laten wij hopen dat er binnen afzienbare tijd een vaccin 
tot onze beschikking komt zodat we elkaar weer op een normale wijze kunnen 
begroeten. In dat kader is het nog onzeker of onze jaarvergadering zal doorgaan. De 
datum is voorlopig bepaald op woensdag 14 oktober en deze zal weer plaats vinden 
in Maarssen. Noteer deze datum, en wij houden u op de hoogte van de 
ontwikkelingen.  

Economisch zal het waarschijnlijk niet meevallen. De wereldwijde recessie 
aankondigingen liegen er niet om , we zullen zien wat dit gaat inhouden voor onze 
samenleving en voor onze pensioenen. De financiële markten blijven echter, na de 
eerste klap in maart, nog redelijk overeind.  

Pensioenkring Ballast Nedam. 

De dekkingsgraden in % per eind april van onze pensioenkring, bpfBouw en het ABP 
en PGB zijn als volgt: 

- PK Ballast Nedam: actueel  100,2 - beleid  105,5 
- bpf Bouw:    101,4 -   108,7 
- ABP:       83,2 -     91,5 
- PGB:       92,0 -     99,3 

De aandelen zijn in verhouding wel hard geraakt door het coronavirus, en de 
marktrente is in het eerste kwartaal zelfs weer licht gedaald. De rente afdekking bij 
onze kring heeft daarom weer positief gewerkt. Onze pensioenkring en bpfBouw 
hoeven niet te vrezen voor kortingen zolang de beleidsdekkingsgraad boven 100 % 
blijft, maar indexatie zit er ook niet in. Het ABP en nog een paar andere grote fondsen 
verkeren in zeer zwaar weer.  
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We zijn benieuwd wat de overheid dit jaar nog in petto heeft om deze fondsen voor 
kortingen te behoeden. Misschien zal overgegaan worden naar het reeds toepassen 
van een aangepaste rekenrente, in combinatie met verlaging van de zekerheidseis 
waarover in februari met de vakbonden een akkoord is bereikt. We zullen zien, 
misschien kan deze opening dan ook wellicht de mogelijkheid bieden voor indexatie.  

Het Belanghebbenden Orgaan heeft digitaal kunnen doorwerken en ligt met zijn 
werkzaamheden op schema. Hetzelfde geldt voor Stap. Het jaarverslag komt begin 
juni op haar website. De beleggingen zijn gehandhaafd, en als gevolg van de daling 
van de aandelenkoersen is de bandbreedte bereikt en zijn aandelen bijgekocht.  

Uitwerking pensioenakkoord en wat betekent dit voor ons.  

Recentelijk hebben de vakbonden, de werkgevers en de overheid de kern van de 
uitwerking van het pensioenakkoord bekend gemaakt. Het nieuwe pensioenstelsel 
zal in principe bestaan uit: 

- Vermogensvorming tijdens het werkzame leven in de vorm van persoonlijke 
pensioenpotjes, door middel van premie inleg en rendement in collectief 
verband. 

- In de uitkeringsfase worden de persoonlijke pensioenpotjes ‘doorbelegd’ en 
vindt een uitkering plaats naar rato van het persoonlijk vermogen, 
projectierendement en verwachte gemiddelde levensduur van de 
gepensioneerden. Na overlijden vervalt het restant van het vermogen aan het 
pensioenfonds.  

Een variant met een opbouw van pensioenaanspraken en pensioenrechten tijdens de 
uitkeringsfase, zoals wij dat nu hebben, zou nog mogelijk kunnen zijn (is nog 
onduidelijk), echter dan zonder zekerheden, maar wel met een gunstigere 
rekenrente. Het rendement van het collectieve vermogen is ook hier maatgevend.  

Er is in beide gevallen slechts sprake van een verwacht pensioen (nu hebben wij nog 
een nominaal pensioen) en de pensioenpremie hoeft niet meer te voldoen aan een 
geadviseerde pensioenambitie.  

In de komende weken vindt verdere afronding op hoofdzaken plaats waar de Koepel 
Gepensioneerden bij betrokken is. Daarna zal de politiek er een klap op moeten 
geven. Voor de transitie van het oude naar het nieuwe contract, inclusief passende 
wetgeving heeft men 5 tot 7 jaar uitgetrokken. Veel kan dan nog gebeuren.  

Dus voorlopig hebben wij nog te maken met het bestaande pensioenstelsel en met 
de daarbij behorende rekenregels.  
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In hoeverre onze pensioenkring, een fonds zonder pensioenopbouw, buiten de 
transitie kan blijven is nog onduidelijk. Onze focus blijft gericht op een stelsel met 
regelgeving waarbij indexatie mogelijk is bij positief vermogensrendement en 
blijvende lage marktrente.   

Verenigingszaken. 

Als reeds eerder vermeld, de jaarvergadering vindt, onder voorbehoud, plaats op 14 
oktober in dezelfde zaal als voorgaande jaren in Maarssen.  

Vergaderingen met de Koepel Gepensioneerden en overige werkgroepen liggen stil, 
op een telefoonconferentie na. De Koepel zelf werkt door en informatie wordt 
verstrekt. Zo ook bij de Stichting Pensioenbehoud. Voor alle relevante informatie van 
hen zie onze website. 

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

Leden die geen incassomachtiging hebben afgegeven, en hun contributie nog niet 
hebben betaald worden vriendelijk verzocht dit zo snel mogelijk alsnog te doen 

(VP-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 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     Michael Heitman  


