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Jaarverslag 2019 

Dit jaar zal de geschiedenis ingaan als het jaar waarin wij na 90 jaren afscheid hebben 
genomen van de Stichting Pensioenfonds Ballast Nedam. 

Vanaf 1 januari zijn de aanspraken van de pensioengerechtigden en premievrijen / 
slapers ondergebracht bij de Pensioenkring Ballast Nedam van het Algemeen 
Pensioenfonds Stap. De overgang naar Stap en de uitkering van de pensioenen is 
zonder enig noemenswaardig probleem verlopen. 

Sinds het begin van het jaar zijn Arjen de Geus, Theo Meulemans en Michael Heitman 
tot het Bestuur van onze vereniging toegetreden. Arjen is tevens lid van het 
Belanghebbendenorgaan (BO), namens gepensioneerden, en Theo is lid van het 
Verantwoordingsorgaan (VO) van bpfBOUW.  Michael heeft de plaats van Ron van 
Rooden als secretaris ingenomen. Fons Vleghels heeft zijn bestuurslidmaatschap per 
het einde van 2019 beëindigd. 

Voor de samenstelling van het Bestuur, die tevens de actuele stand van zaken 
weergeeft, verwijzen wij u naar de bijlage inzake Bestuur en Rooster van aftreden bij 
deze Nieuwsbrief. 

In oktober is de naam van onze vereniging door middel van een statutenwijziging 
officieel gewijzigd in Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam, met 
de handelsnaam VP BN. De aangepaste thans geldende Statuten en het Huishoudelijk 
Reglement vindt u terug op de website onder de kop “Over de VP BN”. 

Rond de zomer sloten het kabinet en de sociale partners een pensioenakkoord op 
hoofdlijnen. Het doel achter de voorgenomen wijziging is om te komen tot een 
pensioenstelsel dat transparanter, toekomstbestendiger en persoonlijker wordt. In 
het nieuwe stelsel zal sprake zijn van een persoonlijk vermogen in plaats van een 
opgebouwd pensioen. De hoogte van dit vermogen wordt straks berekend aan de 
hand van een zgn. projectierendement. Dat is een rendement dat een pensioenfonds 
of pensioenkring vrij zeker moet kunnen halen over een lange periode. Als de 
behaalde rendementen hoger zijn dan het projectierendement bouwt u meer 
vermogen op en krijgt u een hoger pensioen. Andersom kan ook gebeuren. Als het 
behaalde rendement lager is dan het projectierendement, dan daalt uw 
pensioenvermogen en krijgt u dus minder pensioen. 

Voor de meest recente stand van zaken rond dit onderwerp verwijzen wij u naar het 
onderdeel Toekomst VP BN / bestuurlijke activiteiten 2020 en 2021. 

Als gevolg van met name de blijvend lage marktrente, dreigde eind 2019 voor een 
groot aantal pensioenfondsen kortingen doorgevoerd te moeten worden. Onder druk 
van meerdere maatschappelijke en politieke organisaties heeft het kabinet besloten 
deze kortingen alsnog niet door te voeren. Bij onze pensioenkring lag de bewuste 
beleidsdekkingsgraad aan het einde van 2019 boven de 100%. Er is dan ook geen 
korting doorgevoerd. 
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De lidverenigingen van de KNVG (Koepel van Nederlandse Verenigingen van 
Gepensioneerden) en NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van 
Gepensioneerden) hebben in de eerste helft van het jaar definitief besloten om te 
fuseren. Een en ander is in de verdere verloop van 2019 (juridisch) uitgewerkt.                         
De nieuwe naam luidt Koepel Gepensioneerden. 

Wij hebben in het verslagjaar als bestuur besloten 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 Koepel Gepensioneerden 
toch een, door ons gewenst, twee sporenbeleid (enerzijds via de 
onderhandelingstafel, anderzijds via de juridische procedure) vorm gaat aannemen in 
de strijd voor betere regelgeving. 

   

 
 

                                                                                            

         

                                                                                                                                                                                                                                 


