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Jaarvergadering van de Vereniging van Pensioengerechtigden van Ballast Nedam op 
afstand, over het jaar 2019.  

Geachte leden van de VP BN,  

1. Inleiding 

Ten vervolge op onze vorige nieuwsbrief vindt u in deze brief  een beknopt overzicht van alle 
relevante stukken over het jaar 2019 (zie ook de bijlagen), die u minimaal van ons mag 
verwachten en die vereist zijn voor het houden van een jaarvergadering.                                                                                                    
Helaas is het organiseren van een fysieke ledenvergadering door de Covid-19 maatregelen 
niet mogelijk. In de volgende nieuwsbrief zullen wij u weer informeren over het verloop van 
het Pensioenakkoord.  

2. Notulen van de Jaarvergadering van 9 oktober 2019, bijgevoegd als bijlage: 

20191009 MH Notulen Jaarvergadering 2019 - Concept.pdf                                                        

Uw eventuele op- en aanmerkingen ontvangen we graag per post, of per email:                                                       

• postadres: secretariaat van VP BN p/a Hendrikkehofstraat 19, 6002 CZ Weert                                  
• email:  secretariaat@vvp-bnpf.nl 

Uw input zullen wij vervolgens behandelen en terugkoppelen, waarna wij de notulen 
eventueel zullen aanpassen, en als goedgekeurd beschouwen. 

3. Ingekomen en uitgaande stukken, bijgevoegd als bijlagen: 

20190805 MH brief aan KNVG en NVOG inz. Bodemprocedure.pdf; 

20190814 KNVG-NVOG 2019.967 Brief aan VVP-BNPF-bodemprocedure tegen de 
Staat.pdf 

Hierbij treft u onze brief aan van 5 augustus 2019 aan het Bestuur van KNVG/NVOG, en hun 
reactie  d.d. 14 augustus. Deze correspondentie heeft betrekking op het door ons 
voorgestane tweesporenbeleid. 

4. Ledenbestand / Financieel:                                                                                                                                            

• Ledenbestand en Financieel Verslag, bijgevoegd als bijlage:  

20200930 FK Algemene Vergadering, Rapport Leden Bestand en Financieel Verslag                                                                                                  

• Verslag Kascommissie, bijgevoegd als bijlage: 

20200930 BJ&BP Verslag Kascontrole cie.pdf 
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Indien wij geen reactie van u ontvangen, zullen wij deze stukken als akkoord en aangenomen 
beschouwen. Tevens nemen wij aan dat u daarmee het Bestuur voor het over 2019 gevoerd 
beleid décharge verleent. 

5. Bestuur, rooster van aftreden: Het rooster geeft dit jaar geen veranderingen aan. De u 
bekende bestuursleden zijn voornemens  minimaal hun termijn te voldoen.                                                                             
Als bijlage 20200930 MH Samenstelling Bestuur en Rooster van aftreden.pdf treft u de 
huidige bestuurssamenstelling aan, en het rooster van aftreden. 

6. Jaarverslag VP BN, bijgevoegd als bijlage: 20200930 MH Jaarverslag 2019.pdf 

7. Jaarverslag Stap pensioenkring BN: Stap heeft voor ons een kort jaarverslag gemaakt dat 
is bijgevoegd als bijlage, 20200925 GF Verkort jaarverslag Pensioenkring Ballast Nedam.pdf 

Het volledig jaarverslag  kunt u digitaal vinden op de website van Stap. U kunt uw vragen aan 
ons per post sturen of mailen en wij zullen in overleg met Stap deze beantwoord zien te 
krijgen.                                                                                                                                                                                

8. Jaarverslagvergelijking met andere fondsen.                                                                                                                 
In de Jaarvergadering van 9 oktober 2019 werd gevraagd naar een vergelijking van 
kenmerkende onderdelen van enkele relevante fondsen. 

In bijlage 20200910 AdG Jaarverslagen overzichten Stap-BN, ABP, bpfBouw.pdf is hiertoe 
een aanzet gemaakt. 

Let overigens op de alsmaar lagere rekenrente (vorig jaar 0,72%, in juli 2020 nog maar 
0,17%), waardoor nu nagenoeg 100% vermogen nodig is om aan de verplichtingen te 
voldoen. Gezien de actuele dekkingsgraad (105,5% per eind augustus) is dit voor 
pensioenkring Ballast Nedam gelukt. Derhalve  verwachten wij dat voor 2021 onze 
pensioenen niet wijzigen. Zie ook ons portaal op de website van Stap. 

9. Toekomst VP BN / Bestuurlijke activiteiten 2020 en 2021.                                                                                           
Onze focus zal voor 100% liggen bij de (gevolgen van de) ontwikkelingen en uitwerking van 
het Pensioenakkoord voor onze pensioenkring bij Stap. Hiervoor moeten nog veel belangrijke 
details worden uitgewerkt, en in wetgeving worden vervat. Tevens is het niet duidelijk of 
gesloten pensioenfondsen als het onze een keuze hebben, en of het financiële toetsingskader 
zal worden gewijzigd. Wij gaan er vooralsnog van uit dat wij een keuze hebben. Lees onze 
laatste Nieuwsbrief van augustus en de komende Nieuwsbrieven. 

Ter ondersteuning van onze kennis blijven wij lid van de Koepel van Gepensioneerden. Wij 
hebben ons teruggetrokken uit het platform bouwers bij bpfBouw, om zodoende meer tijd 
vrij te hebben voor onze pensioenkring. Met Theo Meulemans (VO lid bpfBouw) in ons 
bestuur is relevante informatievoorziening  gewaarborgd. 
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De bodemprocedure van Stichting Pensioenbehoud tegen de Staat zullen wij nauwlettend 
volgen, er is nog geen beslissing genomen over een verdere financiële ondersteuning. Wij zijn 
hierbij ook in afwachting van de volgende stappen van de Koepel die niet tevreden is over de 
resultaten van de onderhandelingen.  

Ook in 2021 zullen we de leden van de vereniging regelmatig informeren door middel van 
nieuwsbrieven en via de website www.vvp-bnpf. Om dit allemaal te realiseren is het in stand 
houden van de vereniging en het vergroten van het ledenaantal van eminent belang. Wij 
vertrouwen op uw ondersteuning in deze. 

Dan rest ons als bestuur u allen veel gezondheid te wensen en hopelijk / mogelijk zien wij 
elkaar volgend jaar weer onder “normale” omstandigheden.  

 

Namens het bestuur van VP BN:      

                                                                                                                 

Voorzitter:                                                                                Secretaris: 

 

 

Jan van der Laan                                                                      Michael Heitman 

   

 
 

                                                                                            

         

                                                                                                                                                                                                                                 


