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GA STEMMEN

Van 3 tot en met 17 april
Wie vertegenwoordigt de komende 4 jaar uw belangen in het
Verantwoordingsorgaan (VO)? Dat bepaalt u samen met de
andere pensioengerechtigden van bpfBOUW. Daarom zijn er
van 3 tot en met 17 april verkiezingen. Lees er alles over in
deze krant of op bpfbouw.nl/verkiezingen.

‘Het VO laat de stem van
deelnemers en pensioengerechtigden horen’
Het Verantwoordingsorgaan (VO) stelt niet alleen
kritische vragen aan het bestuur. ‘Het laat ook de
ideeën, wensen en zorgen van deelnemers en
pensioengerechtigden horen bij ons aan de
bestuurstafel. Daarom is het belangrijk om je stem
uit te brengen in de aankomende VO-verkiezingen.’

Aart van den Brink
Bestuurslid en voorzitter
van de kiescommissie

Lees het volledige interview op de achterzijde.

Dit is het VO
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LEER DE KANDIDATEN KENNEN

BRENG UW STEM UIT

Wie kan het beste uw belangen behartigen? Lees alles

U kunt van 3 tot en met 17 april stemmen.

over de kandidaten op bpfbouw.nl/verkiezingen.

Hoe? Dat leest u op het stembiljet.
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BEKIJK DE UITSLAG

START NIEUWE VO

Op 2 mei 2018 maken we de uitslag bekend op bpfbouw.nl.

Vanaf 1 juli 2018 behartigt het nieuwe VO

Op de website en via de digitale nieuwsbrief stellen we het

voor 4 jaar uw belangen.

VO aan u voor.

	Het VO komt op voor de belangen van deelnemers,
pensioengerechtigden en werkgevers die zijn aangesloten bij bpfBOUW. Vanaf 1 juli 2018 krijgt bpfBOUW
een nieuw VO met:
4
6
3
1

zetels voor deelnemers;
zetels voor pensioengerechtigden;
zetels voor werkgevers;
waarnemer (zonder stemrecht) namens werkgevers.

	Pensioengerechtigden bepalen door te stemmen wie
hun vertegenwoordigers voor de komende 4 jaar zijn.
De vertegenwoordigers namens de werkgevers en
deelnemers worden telkens voor een periode van
4 jaar benoemd door belangenorganisaties.

Wie vertegenwoordigt
uw stem in het VO?

INTERVIEW

Jan van der Laan

Tom van Beek

Vereniging van pensioengerechtigden

BAM Gepensioneerden

van het Ballast Nedam Pensioenfonds

‘Voor jong & oud een pensioen
dat houdt.’

‘Onnodig lage rekenrente, gepensioneerden
“Kind van de rekening”!’

Aart van den Brink
Waarom is het VO belangrijk, in jouw optiek?

pensioenfonds heb je altijd te maken met verschillende

‘Het VO geeft advies over onderwerpen die in de wet

belangen. Het bestuur moet daarin de middenweg

zijn vastgelegd. Daarnaast leggen wij als bestuur elk

bepalen. Het VO kan meer vanuit de eigen achterban

jaar verantwoording af aan het VO. Ook stellen ze

dingen op tafel leggen. Maar uiteindelijk weten we

kritische vragen en geven ze gevraagd en ongevraagd

elkaar wel altijd te vinden.’

hun mening. Natuurlijk nemen wij onze beslissingen
zorgvuldig en wegen wij alle belangen af. Maar je hebt

Hoe kijk jij aan tegen de VO-verkiezingen?

ook als bestuur wel eens een blinde vlek. Het is goed

‘Hoe meer mensen stemmen, des te groter het

dat het VO ons
daarop kan wijzen.’

Henk Smink

Theo Andriessen

NBP

FNV

‘In de snel veranderende pensioenwereld moet een
evenwichtige belangebehartiging krachtig worden
bewaakt. Zeker voor de gepensioneerden!’

‘Theo staat voor beloofd is beloofd. Een goed
pensioen is een geïndexeerd pensioen.’

Kan je voorbeelden
noemen waaruit de
waarde van het VO

‘In een pensioenfonds
heb je altijd te maken met
verschillende belangen’

draagvlak is dat
het VO heeft. En
daarmee kunnen zij
zich sterker maken
bij ons aan de
bestuurstafel. De

blijkt?

verkiezingen zijn hét moment om het persoonlijke

‘Bij de benoemingen in het bestuur heeft het VO

accent te leggen voor jóuw pensioen. Ook al blijkt uit

gebruikgemaakt van zijn bevoegdheden. Bestuursle-

onderzoek dat onze deelnemers en pensioen-

den die pensioengerechtigden vertegenwoordigen,

gerechtigden qua pensioen vooral ontzorgd willen

draagt het VO voor. Dat helpt ons als bestuur om

worden: ik raad iedereen aan om deze mogelijkheid op

evenwichtige besluiten te kunnen nemen.’

inspraak te pakken. Stemmen dus! Op de kandidaat die
het beste aansluit bij jouw wensen, verwachtingen of

Ton Brouwer

Bert Oomen

NBP

FNV

‘Pensioen is opbouwen voor alle
overige deelnemers’

‘Ervaring, deskundigheid en extra inzet op
betere communicatie over alle onderwerpen.’

Hoe verloopt de samenwerking met het bestuur?

levenssituatie, die het beste jouw pensioenbelangen

‘Het VO is altijd reëel en de sfeer is goed. Kortom: een

kan vertegenwoordigen.’

prettige, opbouwende samenwerking. In een

De kieslijsten
Tot 16 januari 2018 konden pensioengerechtigden zich kandidaat stellen en
verenigingen die pensioengerechtigden vertegenwoordigen kandidaten
voordragen. De kiescommissie beoordeelde de aanmeldingen op basis van

Tjebbe Visser

Jos Sens

NBP

FNV

‘De belangen van gepensioneerden moeten in
evenwicht zijn met die van de overige deelnemers
aan bpfBOUW.’

‘Een evenwichtige belangenbehartiging voor
alle deelnemers.’

de gestelde eisen. Zo zijn de uiteindelijke kieslijsten tot stand gekomen.

31.0090.18

De uitslag
Hendrik Spek

Theo Meulemans

VG VolkerWessels

CNV

‘Ingelegde premies (samen met een duurzaam
beleggingsresultaat) zorgen ervoor dat de
levensstandaard na pensionering behouden blijft.
Niet meer, maar ook niet minder!’

‘CNV Vakmensen komt op voor jou, ook in
het VO (verantwoordingsorgaan) van bpfBOUW,
dus stem op Theo Meulemans.’

Op 2 mei 2018 maken we de verkiezingsuitslag bekend op bpfbouw.nl.
U ontvangt ook een digitale nieuwsbrief met meer informatie over het
volgende Verantwoordingsorgaan.
Bent u nog geen abonnee van de digitale nieuwsbrief? U kunt
zich eenvoudig aanmelden via bpfbouw.nl/nieuwsbrief.

Elly de Weij-de Wit

Aad Heins

VG VolkerWessels

individuele kandidaat

‘Mijn inzet in het VO is gericht op: het streven
naar een pensioen dat recht doet aan de
gerechtvaardigde verwachtingen van de
deelnemers.’

‘Openstaan voor veranderingen’

LEES ALLES OVER DE KANDIDATEN
OP BPFBOUW.NL/VERKIEZINGEN
Colofon Deze Verkiezingskrant is een bijlage bij het magazine Bouwpensioen van maart 2018, een uitgave van Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Bouwnijverheid (bpfBOUW). Voor meer informatie kunt u kijken op bpfbouw.nl/verkiezingen | Redactie & realisatie APG in samenwerking met Enof.nl, Utrecht |
Druk Drukpartners Zuid | Foto’s Jessica Brouwer.
Deze themakrant is met zorg samengesteld en informeert pensioengerechtigden van bpfBOUW over de komende verkiezingen in het Verantwoordingsorgaan.
U kunt geen rechten ontlenen aan de inhoud ervan. Alle informatie en beeldmateriaal zijn eigendom van bpfBOUW. Postbus 637, 1000 EE Amsterdam.

Heeft u vragen?
Op bpfbouw.nl/verkiezingen vindt u informatie over de verkiezingen,
het huidige en volgende Verantwoordingsorgaan en het stemproces.
U kunt ons bellen via 020 – 583 40 41 of kijk op bpfbouw.nl/contact
voor meer contactmogelijkheden.

