Vereniging van Oud BP medewerkers
Notulen van de 17e Algemene Ledenvergadering op 25 april 2018
in het Van der Valk Hotel Breukelen.
Aanwezig:
Leden:
42 leden, afzeggingen: 3
Genodigden: Ruben Beens (BP)
VOBP Bestuursleden:
Johan van der Steen, voorzitter
Gerrit Kamperman, secretaris
Fred Zaat, penningmeester
Arno Baltussen
Jan Nieuwenhuize
Cor Vreeken
Ad van ‘t Zelfde
1. Welkom en opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
- De agenda wordt zonder aanpassingen geaccepteerd.
- Vervolgens wordt stilgestaan bij een overzicht met de namen van overleden
gepensioneerden en partners van gepensioneerden sinds de laatste ledenvergadering van
2017.
- Het aantal leden is nu 396, inclusief nabestaanden. Op een totaal van circa 1700
pensioenontvangers is dit aantal laag. Daarom wordt er nogmaals op aangedrongen om nog
meer bekendheid te geven over de VOBP bij de potentiële leden.
2. Verslag van 15 april 2017
Er zijn geen uitstaande punten vanuit het verslag.
Het verslag wordt goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.
3. Financiële verantwoording.
Tijdens de vergadering zijn de financiële overzichten en begroting ter beschikking van de
aanwezigen.
- Fred Zaat geeft een toelichting op het financiële overzicht 2017.
Allereerst wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven.
De inkomsten en uitgaven zijn vrijwel in evenwicht met een licht positief resultaat.
De balans is iets verbeterd, het vermogen is gegroeid. Hoewel we een financiële reserve
willen houden om voorbereid te zijn op onvoorziene kosten, zal het bestuur de situatie voor
het jaar 2019 heroverwegen en bepalen of een aanpassing van de contributie wenselijk is.
Het nettoresultaat over 2017 bedroeg € 642 en dit wordt aan de algemene reserve
toegevoegd. Het totale vermogen van VOBP is daardoor gegroeid naar € 18.160,--.
- Begroting 2018
De begroting voor 2018 laat opnieuw een klein overschot zien. Over de begroting worden
geen vragen gesteld en wordt geaccepteerd.
- Kascontrole
De kascommissie (Piet Houtman, Peter van Beek, reserve John Severin) heeft de kas en
financiële stukken gecontroleerd. De commissie constateert dat alle inkomsten en uitgaven
goed en duidelijk zijn verantwoord en geadministreerd.
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De commissie waardeert de verrichte werkzaamheden en stelt de Algemene
Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid over 2017. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd.
De kascommissie wordt bedankt voor de uitgevoerde werkzaamheden.
- Mutaties Kascommissie.
Piet Houtman treedt af en John Severin treedt toe. Als reserve lid meldt zich aan
Floris van der Schalk.
4, Verslag Pensioenfonds over 2017
4.a Toelichting op de ontwikkelingen in 2017 door Arno Baltussen, namens de
pensioengerechtigden lid van het DMC
- Allereerst wordt een toelichting gegeven over de huidige structuur van het Europees
Pensioenfonds BP. In het bestuur van de algemene vergadering is Hendrik Muilerman
vervangen door Ruben Beens (Country manager BPNL). In het bestuur is Sjoerd Gunnewijk
voorzitter en heeft ook Paul Koole namens BPNL/BPRR zitting. Verder zitten in het bestuur,
behalve een secretaris, een vertegenwoordiger van BP Pensions, BP Treasury en BP België.
Toezichthouders zijn de Belgische FSMA en de Nederlandse AFM.
- In het Dutch Management Committee (DMC) is Nico Bergmans, namens de BPNL-OR,
vervangen door Rogier Post. De verwachting is, dat in 2018 een OR-lid van BPRR wordt
vervangen.
- Arno brengt de belangrijkste punten van de overgang naar het OFP in herinnering.
• Meer zekerheid voor de pensioengerechtigden en overige deelnemers voornamelijk
omdat er wettelijk is vastgelegd dat geen korting mag worden toegepast.
• Bovendien wordt de reservering over een periode van 5 jaar opgebouwd naar een
niveau waarin toekomstige indexeringen zijn opgenomen (de zgn PBO methodiek).
• Voor BP is het belangrijk dat de structuur van pensioenfondsen in Europa
vereenvoudigd is en kostenbesparingen gerealiseerd zijn.
• De kosten van de overstap zijn geheel door BP gedragen en kost de
werknemer/gepensioneerden niets.
- Het aantal deelnemers in het Nederlandse deel van het OFP per eind 2016 was: actieven
986, gewezen deelnemers 1207 en pensioengerechtigden 1635 (= 43% van het totaal aantal
deelnemers)
- Het vermogen van het fonds was op 31-12-2017 € 1.305 miljard. De verplichtingen zijn
€1.481 miljard. Het verschil wordt door BP bijgepast over een periode van 5 jaar.
- Omdat het gemiddelde benchmarkrendement over de verplichtingen over een periode van
5 jaar hoger zijn dan de behaalde beleggingsrendementen, kan ook in 2018, voor het 3e
opeenvolgende jaar (2015-0,3%/2016-0,6%/2017-1,4%), geen indexering worden
toegekend.
- De doelstellingen voor de vermogensverdelingen blijven 65 % liability en 35 % growth
portfolio.
5. Zorgcontract 2018
- Ad van ’t Zelfde geeft een toelichting over het zorgcontract voor 2018 en de keuze voor
ONVZ.
Een belangrijk argument is, dat de deelnemer een volledige keuzevrijheid heeft van de
zorgverlener en ook, dat ONVZ hoge kortingspercentages biedt. November a.s. zal weer een
gesprek gevoerd gaan worden voor het nieuwe jaar.
6. Verkiezing bestuursleden
- Ad van ’t Zelfde heeft zich na de vergadering van vorig jaar kandidaat gesteld en heeft ook
deelgenomen aan het bestuur. Dit moet nu officieel worden bekrachtigd. De vergadering
gaan bij acclamatie akkoord.
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- Jan Nieuwenhuize en Cor Vreeken zijn reglementair aftredend. Beiden stellen zich
herkiesbaar. De vergadering gaat unaniem akkoord.
- Johan van der Steen stelt zich opnieuw verkiesbaar voor één jaar. Ook hiermee gaat de
vergadering unaniem akkoord.
- Het bestuur doet nogmaals een dringend beroep op de achterban om zich aan te melden
voor een bestuursfunctie binnen de VOBP.
6. Discussie en rondvraag
Er zijn geen vragen
Pauze
7. Presentatie dhr. Ruben Beens
Ruben Beens is country manager van BPNL. Hij gaat uitgebreid in op de positie van BP
wereldwijd en de verwachtingen voor BPNL en BPRR. Voor BP wereldwijd en zeker voor
BPRR ziet hij de toekomst met vertrouwen tegemoet. Er wordt gewerkt aan grote projecten
om de transitie aan een meer duurzame productie in de toekomst te kunnen voldoen. Voor
Nederland wordt o.a. momenteel een studie uitgevoerd voor CO2-opslag in een leeg
olieveld.
8.Discussie
Over deze presentatie zijn geen vragen
9. Rondvraag en sluiting
Er zijn verder geen opmerkingen en vragen.
De voorzitter dankt allen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.
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