NIEUWSBRIEF (tweede) 2014
Omdat in de media over de pensioenen in Nederland veel discussie plaats vindt, heeft het bestuur
van de Vereniging Gepensioneerden Wilma het nuttig gevonden om aan het eind van dit jaar u een
stand van zaken te melden over uw verzekerde pensioen bij Aegon.
In de vorige Nieuwsbrief en in de Algemene Ledenvergadering van 20 mei 2014 is u reeds gemeld dat
het contract met Aegon met ingang van 1 januari 2014 met 5 jaar is verlengd. Het nog openstaand
discussiepunt over de garantie voor de betaling van enkele kostenposten is inmiddels ook opgelost.
BAM heeft op 2 juli 2014 in een brief aan het VVP (Pc-COR/SEC) meegedeeld dat het contract met
Aegon inclusief de garanties die het VVP verlangde is afgerond.
In de praktijk betekent dit dat de pensioenen van de inactieven nominaal ongewijzigd blijven en
indien het Bpf-Bouw indexeert de Aegon pensioenen uit het depot (het zogenaamde potje) ook
geïndexeerd kunnen worden. Gezien de grootte van dit potje zal dit in beperkte mate zijn.
Het Bpf-Bouw pensioen valt geheel buiten dit traject en is te volgen via haar eigen kanalen.
Voor de actieven (het verzekerde deel bij Aegon) zal met ingang van 1 januari 2014 de UTA indexatie
niet meer worden betaald door BAM. Hierover is nog wel tot 2026 een compensatie regeling
getroffen.
Omdat het Aegoncontract is gesplitst in een contract voor inactieven en actieven en enkele
administratieve teksten aangepast dienden te worden zijn de protocollen waarin een en ander
richting verzekerde is vastgelegd aangepast.
Alle verzekerden ontvangen zeer binnenkort een exemplaar hiervan.
Middels een begeleidende brief die u van Aegon ontvangt wordt een en ander nog nader toegelicht.
Het bestuur van de VG Wilma hoopt u op deze wijze te hebben bijgepraat en wenst u fijne
feestdagen toe.
Met vriendelijke groet en tot ziens op de ALV in 2015.
Bestuur Vereniging Gepensioneerden Wilma PF

Naschrift:

In het Verantwoordingsoverleg Verzekerde Pensioenen (VVP) van 17 december 2014 waar de SEC
deel van uitmaakt is door BAM medegedeeld dat de pensioenen van 2015 met 0,15% worden
geïndexeerd.
Dit percentage is overeenkomstig het indexeringspercentage dat Bpf-Bouw voor 2015 hanteert.
Met vriendelijke groet,
SEC-leden Sep Gielis en Ad Kerklaan

