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Wat stelt de BP DNB zich 
ten doel? 

Het doel van de vereniging is: 
het in de meest ruime zin behartigen van 
gemeenschappelijke belangen van haar 
leden, in 
●	 het bijzonder met betrekking 

tot de inkomens uit 
ouderdoms-, nabestaanden- en 
invaliditeitspensioen 

●	 alsmede uit voorzieningen voor 
vervroegde uittreding; 

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

Hoe tracht de BP DNB deze 
doelen te bereiken? 

Door: 
●	 het bevorderen van onderling contact 

tussen haar leden en het stimuleren 
dat de leden elkaar, waar nodig, met 
raad en daad bijstaan; 

●	 het beleggen van ledenvergaderingen 
en, indien nodig, het organiseren van 
andere activiteiten voor haar leden; 

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

●	 het onderhouden van regelmatige 
contacten met de Vereniging van 
Werknemers, de Afdeling P&O en  
het DNB Pensioenfonds; 

●	 haar leden regelmatig op de hoogte 
te houden van haar activiteiten 
en andere relevante zaken via het 
periodiek verschijnende Bulletin en 
de website www.bp-dnb.nl.

Belangenbehartiging gaat verder 
dan alleen maar opkomen voor het 
opgebouwde pensioen. Allerlei andere 
zaken spelen evenzeer een rol, zoals 
de AOW, de houdbaarheid van het 
pensioenstelsel en de ontwikkeling 
van de zorgkosten. Om op die 
thema’s mede invloed uit te kunnen 
oefenen is de BP DNB lid van de 
NVOG (Nederlandse Vereniging van 
Organisaties van Gepensioneerden) die 
op haar beurt samen met een drietal 
ouderenorganisaties de zogenoemde 
CSO (Centrale Samenwerkende 
Ouderenorganisaties) vormt. 
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Belangenvereniging Pensioengerechtigden
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Aanmeldingskaart 
❏✔	Ja, ik ga voor een sterke BP DNB 

Ondergetekende 

Naam  Voorletters  ❏ M  ❏ V

Adres  

Postcode    Woonplaats 

Telefoon   E-mail  

 
Geeft zich op als lid van de Belangenvereniging Pensioengerechtigden De Nederlandsche Bank NV. 
Hij/zij machtigt de BP DNB tot wederopzegging de contributie (3 euro per kwartaal) te doen  
afschrijven van zijn/haar 

Rekeningnummer  Handtekening

Datum    

Wat heeft de BP DNB de 
afgelopen jaren bereikt? 

Met ruim 800 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. Dank zij de inspanningen 
van de BP ontvangen bepaalde groepen 

alleenstaanden met een uitkering van het 
Pensioenfonds met ingang van 1 januari 
2012 een tegemoetkoming in de kosten 
van de ziektekostenverzekering.

De laatste jaren volgt zij 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 
medewerkers die onder het Sociaal Plan 
de Bank hebben verlaten. 

Dus twijfel niet langer en sluit u nu aan. 
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Postzegel niet nodig

Belangenvereniging Pensioengerechtigden 
De Nederlandsche Bank NV 
Antwoordnummer 2670 
1000 PA Amsterdam

Wie kunnen lid worden van 
de BP DNB? 

leden van de vereniging kunnen zijn: 
●	 gepensioneerden; 
●	 ex-werknemers met pensioenaanspraken; 
●	 ex-werknemers met pensioenaanspraken, 

voor wie een speciale non-activiteitrege-
ling is getroffen;

●	 medewerkers van DNB met pensioen-
aanspraken bij het Pensioenfonds; 

●	 partners van overleden gepensioneerden 
en wezen met pensioenaanspraken. 

U kunt zich aanmelden via onderstaande 
antwoordkaart of via het aanmeldings-
formulier op de website www.bp-dnb.nl.

Emailadres van de BP DNB:
info@bp-dnb.nl

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 aan-
sluiten bij onze vereniging of, mochten zij 
al lid zijn, helpen nieuwe leden te werven. 

Elk nieuw lid betekent meer armslag en 
invloed en dat is in het belang van de BP 
DNB en haar leden. Hoe meer leden, des 
te sterker is de positie van de BP DNB als 
behartiger van uw pensioenbelangen en 
des te krachtiger kan zij haar stem laten 
horen bij het verdedigen van uw belangen 
in de organen waarin ze is vertegenwoor-
digd of de organisaties waarbij ze als lid is 
aangesloten. 


