
 

                 Vereniging van Oud BP medewerkers 
Verslag ALV 12 oktober 2022 bij LaPlace Meerkerk 

Aanwezig volgens presentielijst 41 leden 

Opening en welkom 
Hendrik Muilerman, voorzitter bestuur 
 
Bestuur 
De bestuursleden Hendrik Muilerman(voorzitter), Fred Zaat(penningmeester), Sjoerd Gunnewijk, Paul Koole 
en Ad van ’t Zelfde(sercretaris), stellen zich voor aan de vergadering. De vergadering stemt unaniem in met 
toetreding van Hendrik Muilerman, Sjoerd Gunnewijk en Paul Koole tot het bestuur.  
  
ALV 2019 
De secretaris doet verslag van de ALV 2019 in het BP kantoor. Voorafgaande aan die bijeenkomst vond een  
breed gewaardeerde raffinaderijtoer plaats.  
De ALV’s van 2020 en 2021 konden vanwege corona niet doorgaan.   
De bestuursvergaderingen in die periode hebben eerst digitaal en later weer fysiek  plaatsgevonden.   
  
Financiën  
De penningmeester legt verantwoording af over het gevoerde financiële beleid in 2020 en 2021.   

• Voorheen werd een reserve aangehouden. Die is nu opgenomen in het vermogen 

• De tijdelijk verlaagde contributie is van € 6,- per jaar naar € 12,- per jaar gebracht.   

• Het geld wordt vnl. uitgegeven aan lidmaatschap Koepel Gepensioneerden, bankkosten en deskundige 
ondersteuning van de sterk verouderde website. Als duidelijk is wat we als leden met de vereniging willen,  
zal besloten worden wat we met de website gaan doen.   

• Inkomsten en uitgaven leveren een negatief resultaat van € 846,- op. Begroot was een tekort van € 1.850,-. 
Ondanks het tekort is de vereniging financieel gezond.  

• Na verslag van de kascontrolecommissie(Floris van der Schalk en Chris Jansen), wordt de penningmeester 
gedechargeerd.  

• Het ledenaantal per 31 december staat op 360.  
 
Ontwikkelingen pensioenfonds 

• VOBP heeft het recht een lid te nomineren voor het DMC. Eerst was dat Arno Baltussen. Nu is dat Sjoerd 
Gunnewijk. Ook Seconer heeft het recht een lid te nomineren. Hier is Jan Nieuwenhuize opgevolgd door   
Paul Koole.  Daarmee hebben de gepensioneerden en slapers ervaren vertegenwoordigers in het DMC.   

• Het pensioenfonds is ondergebracht in het OFP in België. Dat wordt beheerd als een apart NL deel en is  
dus afgescheiden van de pensioengelden van BP vestigingen uit andere landen. 

• De dekkingsgraad is op dit moment ruim boven de 100%.  

• Rendementsberekeningen gaan waarschijnlijk van jaar- naar kwartaalberekening, om gezien de volatiele 
markt sneller aanpassingen door te kunnen voeren in de beleggingen.  

• Verwachtingen m.b.t. indexatie zijn nog onduidelijk. Het eind van het jaar zal duidelijk maken, wat het 
rendement versus de verplichtingen zal opleveren.  

• Paul Koole en Sjoerd Gunnewijk geven uitgebreid informatie over het Pensioenakkoord waar de overheid 
aan werkt. Ook beantwoorden zij daarover vragen. BPNL en BP Raff hebben een werkgroep ingesteld om 
de gevolgen van het Pensioenakkoord voor het eigen pensioenfonds duidelijk te hebben. De werkgroep is 
samengesteld uit vertegenwoordigers van zowel werkgever als werknemers, alsook Sjoerd Gunnewijk en  
Paul Koole namens de gepensioneerden. De werkgroep komt 1x per maand o.l.v. een deskundige samen.   



Bij het Pensioenakkoord gaat het om een complex dossier. Uiterlijk 1 januari 2027 moet het worden 
ingevoerd.  
De bedoeling van de wetgever is dat oude rechten worden ingebracht in het nieuwe systeem. Voor ons lijkt 
dat niet van toepassing voor een buitenlandse pensioenuitvoerder. Zoals de wet nu is, lijkt invaren niet van 
toepassing en verandert er dus niets voor gepensioneerden en slapers. Duidelijk is dat de nieuwe regeling 
veel individualistischer van karakter is dan het stelsel wat nu geldt. Ook is het de vraag hoe in dit verband 
Belgisch recht zich verhoudt tot de werking onder NL recht.  

 
Rol VOBP  
De voorzitter bespreekt met de vergadering de vraag ‘Hoe zien wij als leden de rol van de vereniging naar de 
toekomst toe?’ 
VOBP heeft zich vanaf de oprichting toegelegd op belangenbehartiging. VOBP krijgt geen subsidie van BP.  
Daarnaast functioneert voor de raffinaderij gepensioneerden Seconer. Seconer wordt wel gesubsidieerd  
door BP en heeft vooral een sociale functie. 
Nu BP de landelijke dag voor gepensioneerden niet langer faciliteert, is de jaarlijkse ontmoeting van  
VOBP leden weggevallen. Vandaar de vraag: ‘Hoe zien wij als leden de rol van de vereniging naar de  
toekomst toe?’ 
De vergadering spreekt uit dat de kerntaak van de vereniging belangenbehartiging is en blijft. 
Daarom niet opheffen, maar wel het gesprek aangaan met BP over subsidiemogelijkheden. 
Het gesprek met Seconer over mogelijk samengaan of samenwerken wordt positief gewaardeerd.  
Vanuit de vergadering wordt geadviseerd nog een keer zo’n gesprek met Seconer te doen. 
 
Rond 14.00 uur sluit de voorzitter de vergadering.  
    
  
 

 

 

 

 

 
 
    
  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

  

  

  
  
  
 



  
  
  
  
  

  
 

 

 

 

 
  


