
NIEUWSBRIEF 2014 

aan leden van de Vereniging Gepensioneerden Wilma Pensioenfonds 
 
Evenals de jaren 2011 en 2012 is 2013 weer een jaar geweest waarin veel te doen was over de 
pensioenen. 
In 2011 is de uniformering van de indexatietoeslagen met een maximum van 3% ingevoerd met als 
leidraad het beleid zoals dit door het Bpf-Bouw wordt gevoerd. 
In 2012 is het pensioencontract van Nationale Nederlanden (NN) premievrij gemaakt zonder 
winstdeling. Het contract van Aegon (met winstdeling) is toen met een jaar verlengd tot eind 2013. 
De gepensioneerden van BAM en HBG zijn verzekerd bij NN, de gepensioneerden van NBM en 
Wilma zijn grotendeels verzekerd bij Aegon. 
 
In het afgelopen jaar 2013 is door BAM, vanwege de moeilijke marktsituatie waarin het bedrijf zich 
bevindt, besloten om met ingang van 1 januari 2014 geen bijdragen meer te verstrekken voor de 
financiering van de indexatietoeslagen van de verzekerden bij NN. 
 
Ingrepen als deze vereisen zeer intensief overleg met het Verantwoordingsorgaan Verzekerde 
Regelingen (VVP), waar Sep Gielis en Ad Kerklaan deel van uitmaken, en met de Centrale 
Ondernemingsraad (COR). 
De COR heeft namelijk voor zulk een ingreep instemmingsrecht en het VVP heeft adviesrecht. De 
COR en het VVP hebben in dit traject zeer nauw samengewerkt. 
Op 18 december 2013 werd een akkoord met BAM bereikt over het NN contract, hetgeen in de VVP 
vergadering van 28 december 2013 werd bekrachtigd. 
 
Omdat voor de verzekerden bij Aegon geen toeslagen door BAM betaald behoeven te worden, was het 
voornemen het contract met Aegon met ingang van 1 januari 2014 met vijf jaar te verlengen. Er zijn 
echter nog enkele kostenposten in het contract waarover op die datum nog geen overeenstemming was. 
Momenteel wordt nog naar een oplossing gezocht.  
 
Door de verlenging van het contract met Aegon verandert er voor de gepensioneerden van NBM en 
van Wilma niets. 
Wel wordt de polis gesplitst in een polis voor actieven en een polis voor de inactieven. 
Aegon heeft hierbij bedongen dat het inkooptarief voor inactieven verhoogd wordt hetgeen ten koste 
gaat van het overrentedepot. 
 
De pensioenen blijven nominaal uitgekeerd worden en indien Bpf-Bouw in enig jaar indexeert dan 
wordt voor de gepensioneerden Wilma een indexatie uit het overrentedepot het zogenoemde “Depot 
2”verstrekt.  
In het jaarlijks overleg binnen het VVP wordt hierover beslist. 
De wijzigingen van het contract zullen op korte termijn gecommuniceerd worden met u als deelnemer 
en tevens zal een herzien toeslagenprotocol aan de deelnemers worden verstrekt. 
 
Mocht u nog niet zijn geïnformeerd door Aegon, dan delen wij u bij deze mede dat voor het jaar 2014 
de pensioenen niet geïndexeerd worden, omdat Bpf-Bouw ook geen indexering heeft toegepast. 
 
Tijdens de komende Algemene Ledenvergadering zullen wij u nog uitvoeriger informeren over het 
pensioendossier en kunnen wij eventuele vragen direct beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
Bestuur Vereniging Gepensioneerden Wilma PF. 
 
 


