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Nieuwsbrief nummer 31      16 december 2020 

Beste leden,  

Algemeen. 

Zo in december is het goed om terug te blikken op het afgelopen jaar. Wij moeten 
daarbij helaas concluderen dat het voor een ieder van ons een zeer bijzonder jaar is 
geweest. De corona maatregelen hebben ons allen geraakt, maar er is licht aan het 
eind van de tunnel en laten wij maar positief naar de toekomst kijken en hopen dat 
het vaccin volgend jaar een einde kan maken aan de beperkingen.  

De financiële markten lijken hierbij al het voortouw genomen te hebben en de 
beurzen wereldwijd hebben in de afgelopen maanden een goed herstel laten zien 
waardoor de dekkingsgraden van de pensioenfondsen weer aan het opkrabbelen zijn. 
Helaas blijft de marktrente laag en is herstel ervan niet te verwachten, met alle 
bekende gevolgen van dien. Groeiende pensioenvermogens en toch geen kans op 
indexatie!? De rigide regelgeving van het huidig pensioenstelsel laat dat niet toe.  

Uitwerking pensioenakkoord en wat betekent dit voor ons. 

Gelukkig geven de contouren van het nieuwe stelsel, met de tijdelijke maatregelen 
voor de transitieperiode, enige hoop op herstel, maar er zullen nog vele hobbels 
genomen moeten worden. Dat wij ooit ons koopkrachtverlies (opgelopen tot wel 36 
% sinds 2006) , veroorzaakt door de kortingen en het uitblijven van indexatie, terug 
krijgen, zullen wij niet meer meemaken, maar wij zouden wel mogen verwachten dat 
in de toekomst koopkracht behoud met enig herstel mogelijk zou moeten worden. De 
Koepel Gepensioneerden maakt zich hier hard voor en wij met onze beperkte invloed 
ook.  

Welke details, met bijbehorende regelgeving, in de komende wetgeving van het 
nieuwe pensioenstelsel, waarvan wij in het komend jaar de uitwerking kunnen 
verwachten, zijn voor ons van belang? In onze vorige nieuwsbrief hebben wij dat 
reeds algemeen aangegeven. Per onderdeel treft u hieronder de stand aan:  

1) Het overzetten van aanspraken naar vermogens (het invaren):  
Hoe wordt het bezwaarrecht geformuleerd? 
Welke discontovoet zal gebruikt worden? Bij het overzetten dient volgens ons 
tevens een financiële compensatie te worden bereikt, vanwege de gegroeide 
financiële onevenwichtigheid voor de gepensioneerden door de nadelen van 
het oude stelsel. Na het invaren kan niets meer hersteld worden!!! 
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2) Ook in het nieuwe stelsel moeten volgens ons alle gepensioneerden 

voldoende rendement kunnen behalen voor handhaven en herstel van 
koopkracht. E.e.a. afhankelijk van het economisch klimaat. Onze voorkeur 
gaat uit naar het vaststellen van één projectierendement 
(uitgangspunt/regelgeving) voor de hele populatie op basis van een grondige 
enquête onder de deelnemers van onze pensioenkring over het 
risicoprofiel/risicobereidheid.  

3) Tijdens de transitie (overgangs) periode dient er zorg voor gedragen te 
worden dat op enigerlei wijze indexatie kan plaatsvinden in lijn met het 
toekomstig pensioenstelsel. Uit recente informatie over het 
conceptwetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel blijkt dat de 
dekkingsgraad eis hiervoor reeds is verlaagd van 110% naar 105%. Een 
gunstige ontwikkeling. 

4) Aanpassing van de governance regels. Voor ons kan een vertegenwoordiging 
van de gepensioneerden in het BO op basis van vermogen (nu is het naar rato 
van deelnemers) een verbetering zijn. De vertegenwoordiging komt dan op 
gelijke hoogte met die van de slapers. 

5) Het ontwikkelen van speciale regelgeving voor gesloten fondsen vanwege hun 
bijzondere positie zou een alternatief kunnen zijn voor het standaard invaren, 
als het effect daarvan voor de gepensioneerden minder is ten opzichte van de 
huidige situatie.    

Op onze website staat alle relevante informatie te lezen betreffende de activiteiten 
en de brieven van de Koepel Gepensioneerden over het pensioenakkoord.  

Procedure tegen de Staat 

Voor de liefhebbers onder ons is de livestreamconnectie van de procedure van 
Stichting Pensioenbehoud en KBO-Brabant versus de Staat gehouden op 27 
november jl. op onze website gezet. De uitspraak van het vonnis staat gepland op 10 
februari 2021. Aan het eind van de zitting vatte de president de standpunten samen: 
de Staat is van mening dat de Europese regels inzake pensioen leidend zijn, terwijl de 
eisers stellen dat de situatie dat de deelnemers feitelijk het biometrische risico 
(overlijden, arbeidsongeschiktheid en levensverwachting) dragen de doorslag zou 
moeten geven. Al met al een interessante en leerzame sessie en onafhankelijk van de 
uitkomst is het goed dat getracht wordt maximale aandacht te vragen voor de door 
de gepensioneerden gevoelde onrechtvaardigheid. Wij vinden onze donatie van 500 
euro dit wel waard. 
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Pensioenkring Ballast Nedam. 

De dekkingsgraden in % per eind oktober van onze pensioenkring in vergelijking met 
de 3 voor ons belangrijke andere pensioenfondsen zijn als volgt: 

- PK Ballast Nedam: actueel 104,3  -  beleid  103,9 
- Bpf Bouw:  ,,      105,8  -      ,,  106,1 
- PGB:   ,,   96,2  -      ,,    96,6 
- ABP:   ,,   87,0  -      ,,    88,2 

De actuele dekkingsgraad van PK Ballast Nedam bedraagt per eind november 108,4. 

Voor een pensioenkorting hoeven wij volgend jaar niet te vrezen, maar we zijn 
benieuwd naar de uitleg van het Stap bestuur naar aanleiding van het 
conceptwetsvoorstel als onze beleidsdekkingsgraad per eind december boven de 105 
% uitkomt.  

Zie voor alle relevante informatie over onze pensioenkring de web domein bij Stap.   

Verenigingszaken.  

Als eerste, de trieste melding dat in oktober is overleden de heer Hans Waanders. 
Bekend bij velen van ons en één van de oprichters van onze vereniging. Hans heeft 
met zijn kennis veel voor het ordentelijk oprichten van de vereniging betekend. Hans 
had de laatste jaren vele ongemakken en is in alle rust in zijn slaap overleden. Wij 
zullen zijn altijd kritische opmerkingen missen.  

Uit het feit dat wij geen reacties hebben ontvangen, naar aanleiding van de door ons 
aan u toegestuurde verenigingsdocumenten en verslagen betreffende onze 
jaarvergadering op afstand, hebben wij mogen concluderen dat deze duidelijk zijn 
geweest en dat hiermee decharge is verleend aan het bestuur voor het gevoerde 
(financiële) beleid in 2019, waarvoor onze dank.  

Onze bestuursvergadering van december hebben wij vanwege de corona 
maatregelen niet door laten gaan, maar wij gaan ervan uit dat wij volgend jaar weer 
enigszins normaal kunnen vergaderen en hopen u volgend jaar op onze 
jaarvergadering onder het genot van een hapje en drankje weer te mogen 
ontmoeten.                                                                                 
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Aansluitend hierbij de standaard vermeldingen te weten:  

- 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 voor 
dit jaar  nog niet hebben betaald worden vriendelijk verzocht dit alsnog 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 om uw e-mailadres door te geven 
aan: penningmeester@vvp-bnpf.nl Dit bespaart ons geld en veel moeite. Bij 
voorbaat dank. 

 

Dan rest ons nu nog u allen, ondanks alle beperkingen, fijne feestdagen te wensen.  

Namens het bestuur van VP BN,  

 

Voorzitter:       Secretaris: 

Jan van der Laan      Michael Heitman  


