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Wat is het doel van de BP DNB?

• Het behartigen in de meest ruime 
zin van de gemeenschappelijke 
belangen van haar leden. De BP 
doet dus niet aan individuele 
belangenbehartiging; 

• het beschermen en het op peil 
houden van de verkregen rechten. 

Wat zijn de belangrijkste 
activiteiten van de BP DNB? 

• Monitoring van nieuwe 
pensioenregelingen op aantasting 
van bestaande rechten van 
pensioengerechtigden;

• monitoring van de uitvoering van 
bestaande pensioenregelingen;

• actieve betrokkenheid bij het 
vinden van geschikte kandidaten 
voor de vertegenwoordiging van de 
pensioengerechtigden in het 
bestuur en het Verantwoordings-
orgaan van het; 

• het inwinnen van adviezen ten 
behoeve van onze leden bij ter 
zake kundige personen en/of 
instellingen; 

• het onderhouden van regelmatige 
contacten met de Vereniging van 
Werknemers, de Afdeling HR en 
het Pensioenfonds DNB.

Wat doet de BP DNB nog meer? 

De BP DNB vindt het belangrijk dat de 
belangen van de gepensioneerden 
ook op landelijk niveau tot hun recht 
komen. Daarbij gaar het niet alleen 
om pensioen. Andere zaken spelen 
ook een rol, zoals Zorg, Welzijn en 
Wonen (ZWW) en Koopkracht en 
AOW.

Daarom is de BP DNB aangesloten bij 
de Koepel Gepensioneerden. De 
Koepel is één van de grote 
vertegenwoordigers van de 
gepensioneerden verenigingen in 
Nederland.

De belangenbehartiging op deze 
gebieden zal in de komende jaren 
alleen maar belangrijker worden nu 
besloten is tot de overgang op een 
nieuw pensioenstelsel, uiterlijk met 
ingang van 1 januari 2026 en nu de 
zorg onder druk staat. 

Indien de Koepel de komende jaren 
(juridische) acties gaat ondernemen 
als de belangen van gepensioneerden 
en slapers onvoldoende tot hun recht 
komen in de nieuwe plannen, zullen 
wij de Koepel ook steunen met 
(financiële) bijdragen. 



Wie kunnen lid worden 
van de BP DNB? 

• Oud-medewerkers met een 
ingegaan pensioen; 

• partners van overleden 
gepensioneerden en wezen met 
pensioenaanspraken;

• medewerkers van DNB met 
pensioenaanspraken bij  
Pensioenfonds DNB; 

• medewerkers die vóór de 
pensioenleeftijd bij DNB zijn 
weggegaan met pensioen 
aanspraken. 

Waarom lid worden van de BP 
DNB?

De BP DNB zal de komende jaren 
met veel belangrijke kwesties te 
maken krijgen. Het is daarom van 
groot belang dat zoveel mogelijk 
pensioengerechtigden zich aansluiten 
bij onze vereniging of, mochten zij al 
lid zijn, helpen nieuwe leden te 
werven. Hoe meer leden, hoe sterker
de positie van de BP DNB als 
behartiger van uw pensioenbelangen 
en des te krachtiger kunnen wij onze 
stem laten horen.

Wat heeft de BP DNB de 
afgelopen jaren bereikt? 

Met circa 900 leden is de BP DNB 
de belangrijkste spreekbuis van de 
pensioengerechtigden van DNB en 
uitkeringsgerechtigde nabestaanden. 
In de afgelopen jaren is de BP er 
steeds alert op geweest de belangen 
van deze groepen zo goed mogelijk te 
behartigen. 

De laatste jaren volgen wij 
nauwgezet de indexatieregeling met 
betrekking tot de pensioenen. De BP 
DNB zet zich in voor het nakomen 
door DNB van de 
afspraken die zijn gemaakt met 
mede- werkers die onder het Sociaal 
Plan de 
Bank hebben verlaten. Ook bij 
afspraken die gemaakt gaan worden 
over de uitvoering van het 
toekomstige pensioenstelsel zal de 
BP DNB haar stem laten horen. 

Sluit u zich aan bij BP DNB?

U kunt zich voor slechts € 10,- per 
jaar aanmelden via het 
online aanmeldingsformulier.

https://www.bp-dnb.nl/aanmeldingsformulier-2020/
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