
                                                                                              
 

  

      VOBP Nieuws    2022/1 

 
 
Van onze Voorzitter 
 
 

Beste leden, 

 

Op het moment dat het een beetje beter lijkt te gaan met de wereld in relatie tot de 

verspreiding van het Covid 19 virus en de pandemie, worden we geconfronteerd met de 

verschrikkingen van de oorlog in de Oekraïne.  

 

Het bestuur van de VOBP heeft in haar vergadering van 2 maart 2022 besloten om de 

geplande ALV op 22 april 2022 op te schuiven naar 12 oktober 2022. Ten eerste omdat 

we in april nog niet veel kunnen zeggen over de gevolgen van de nieuwe 

pensioenwetgeving voor ons pensioenfonds, maar ten tweede ook omdat er in het 

bestuur een discussie is over de rol van de vereniging richting de toekomst. Dit willen wij 

in de ALV agenderen maar daarvoor zouden wij van de leden graag wat input hebben (zie 

onder).  

 

Om u niet de informatie te onthouden over de financiele status van de vereniging, vind u 

een bijdrage van de penningmeester over dit onderwerp in deze nieuwsbrief. 

 

 

>> Pensioenfonds bp verhoogt uw pensioen in 2022 << 
 

Mededeling Pensionfonds bp 

 

Het is de ambitie van Pensioenfonds bp om de pensioenen ieder jaar te laten stijgen met 

de inflatie, met als maximum 4%. We maken hierbij gebruik van de inflatiecijfers van het 

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), de consumentenprijsindex. Of het verhogen 

van uw pensioen lukt, hangt af van onze financiële situatie. We hebben uw pensioen dit 

jaar kunnen verhogen. Hieronder leggen we uit wat dit voor u betekent. 

 

Pensioenfonds bp probeert de koopkracht van uw pensioen op peil te houden 

In de pensioenregeling van bp staat wat de werkgever en de werknemers hebben 

afgesproken over de toeslagverlening. Er is geen extra geld gereserveerd voor de 

toeslagverlening. We beslissen jaarlijks of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Lees 

meer op onze website.  

 

Pensioenfonds bp verhoogt uw pensioen met 2,7% 

De werkgever compenseert jaarlijks de inflatie voor actieve deelnemers en betaalt de 

kosten van deze toeslagverlening. Per 1 januari 2022 hebben wij uw pensioen verhoogd 

met 2,7%.  

Voor gepensioneerden en gewezen deelnemers is de verhoging van de pensioenen 

gekoppeld aan de ontwikkeling van het beleggingsrendement. Ook de voor de 

gepensioneerden en gewezen deelnemers wordt dit jaar het pensioen verhoogd met 

2,7%. Hier bovenop ontvangen zij  in 2022 een inhaalindexatie van 0,02%. Dit geldt 

https://www.pensioenfondsbp.nl/de-pensioenregeling/verhoging-van-pensioen
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voor zowel de gepensioneerde als gewezen deelnemer die in 2021 een gedeeltelijke 

indexatie heeft ontvangen. Deze inhaalindexatie dekt een deel van de gemiste indexatie 

in 2021. 

 

Gepensioneerden ontvangen een nabetaling van hun pensioenuitkering 

Heeft u over de periode van 1 januari 2022 tot en met maart 2022 een pensioenuitkering 

ontvangen? Dan ontvangt u rond 25 april de nabetaling van de toeslagverlening, gelijk 

met uw pensioenuitkering over april 2022. De inhaalindexatie wordt later verrekend. U 

krijgt hier bericht over. 

 

 

>> Voortgang pensioenstelsel herziening << 
 

Het wetsvoorstel aangaande de herziening van het pensioenstelsel is definitief en de 

Raad van State heeft 30 maart een advies afgegeven richting de tweede kamer. In de 

pers wordt al weer druk gespeculeerd dat een nieuw pensioenstelsel niet nodig is 

vanwege oplopende rentes, maar het woord is toch echt nu aan de politiek. Afhankelijk 

van de aanbevelingen van de RvS, wordt een invoering per 1.1.2023 misschien ook een 

uitdaging. We wachten het af! 

 

>> Rol van de vereniging VOBP (ledenconsultatie) << 

 
De vereniging telt op het moment 360 leden, maar het ledenaantal loopt terug 

De vereniging is opgericht als een belangenvereniging in brede zin. Ten tijde van de 

oprichting en de jaren daarna was er sprake van verwarring over en niet altijd een 

duidelijke communicatie van de (ex) werkgever over de veranderingen in het door BP 

gehanteerde pensioenstelsel. 

 

Hetzelfde kan gezegd worden over ziektekostenverzekeringen. 

 

Intussen is er e.e.a. veranderd, ook onder druk van de overheid. De communicatie via de 

pensioenuitvoerder is aanzienlijk verbeterd, en een ieder kan via de site mijnpensioen.nl 

direct informatie oproepen aangaande het (te verwachten) pensioeninkomen. 

 

Ook ziektekostenverzekeraars communiceren (digitaal) aanzienlijk beter dan voorheen, 

kortingsregelingen voor subgroepen, zoals jarenlang gebruikelijk worden binnenkort van 

overheidswege afgeschaft. 

 

Wat betreft de pensioenregeling blijft het natuurlijk zo dat een van de leden van het 

DMC, onderdeel van het BP pensioenfonds in België, wordt voorgedragen door de VOBP. 

Dat blijft natuurlijk! 

 

Ik heb eens mijn licht eens opgestoken bij  verenigingen van gepensioneerden van 

andere bedrijven. Het resultaat is heel verschillend. Een opsomming: 

 

• Verenigingen die vooral gezelligheidsverenigingen zijn, met name als de meest 

ex-werknemers nog in de buurt van het bedrijf woonachtig zijn, meestal ook 

samenhangend met sociale samenhang in de omgeving (bijvoorbeeld de haven 

van Rotterdam) 

• Verenigingen die jaarlijks of tweejaarlijks reünies of festiviteiten organiseren, 

meestal gepaard gaande met informatie over het bedrijf, maar met name om de 

band met het bedrijf of ex werknemers te behoeden of bevorderen. Deze rol werd 

voor ons tot recentelijk door BP Nederland waargenomen, maar vanwege de 

pandemie vanzelfsprekend gestopt. Overigens weet ik niet of BP Nederland van 

plan is deze activiteit weer op te starten. Ik zal BP vragen wat de plannen zijn. 
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Vraag: als BP dit niet meer doet is er dan een rol in deze weggelegd voor de VOBP 

om dit te organiseren? 

• Verenigingen die middels tijdschriften/ Websites informatie verstrekken, 

bijvoorbeeld de BP Raffinaderij Rotterdam (www.seconer.n) 

• Verenigingen die t.b.v. leden een service bieden in de vorm van bijvoorbeeld 

o Korting bij afsluiten van verzekeringen (bijvoorbeeld ongevallen of auto) 

o Ondersteuning bij IT vraagstukken (bijvoorbeeld senioren web) 

o Ondersteuning bij het verhuren van vakantiehuizen. 

 

En zo kan ik nog wel even doorgaan. 

 

Graag zouden wij als bestuur uw mening hierover willen horen en nodigen u uit uw visie 

te geven over dit onderwerp. Uw input is welkom op het volgende e mail adres 

 

VOBPmail@gmail.com 

 

Hartelijk dank! 

 

 

Nog even dit. 

Helaas zijn er diverse pogingen geweest van om via de gegevens op de contact pagina te 

proberen de vereniging op te lichten door middel van nep e mails. Om het risico te 

beperken worden privé e mail adressen en 06 nummers van bestuursleden zo veel 

mogelijk verwijderd. 

 
 
Van onze Penningmeester 
 
>> Financiën 2021 en begroting 2022 << 
 

U treft hierbij de toelichting op de concept jaarrekening 2021 en zal na goedkeuring door 

de Kascommissie in de Algemene leden vergadering  worden voorgelegd.  

De Vereniging is financieel gezond ondanks het negatieve saldo over 2021. Het tekort is  

uitgekomen op € 846, begroot was een tekort van € 1.850.  

 

Er zijn geen kosten gemaakt met betrekking tot bestuurskosten doordat er via Teams 

vergaderd werd en de Algemene leden vergadering in 2021 heeft niet plaats gevonden. 

De kosten van communicatie zijn lager dan begroot, dit komt ook omdat nieuwsbrieven 

etc. zoveel als mogelijk digitaal werden verzonden. Zoals al eerder genoemd in de 

nieuwsbrief van vorig jaar is door het bestuur besloten de nieuwsbrieven alleen  nog 

digital te verzenden.  

 

De vaste kosten zijn gestegen zoals het lidmaatschap van de Koepel van 

gepensioneerden, bankkosten etc. en het uitbesteden van het onderhoud van de VOBP-

website.  

 

Om de continuïteit van de vereniging financieel te waarborgen heeft het bestuur het 

besluit vorig jaar genomen om de contributie weer terug te brengen naar het 

oorspronkelijke bedrag van 12 euro voor een lid en 6 euro voor de nabestaande.   

 

 

 

 

 

 

http://www.seconer.n/
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Begroting 

 

We zien dat in de begroting de posten voor het onderhoud / support  van de website en 

de Algemene leden vergadering de  het grootste deel van de uitgaven zijn. Hier wordt 

door het bestuur goed naar gekeken.  

Zie bijlagen bij deze nieuwsbrief 

 

Ledenadministratie 

 

Op 31 december 2021  waren 360 leden inclusief nabestaanden lid van de VOBP. In 2021 

hebben wij bericht ontvangen van het  overlijden van 16 leden of nabestaanden.  

 

 
 
 
 
 
 
Contributies.  

 

Wij zullen rond eind april de VOBP contributie ad € 12,-- voor 2022 van uw rekening  

incasseren. Voor de leden die geen machtiging voor automatische incasso hebben 

gegeven het verzoek dit bedrag dan over te maken op bankrekeningnummer NL85 INGB 

0009 3089 38 t.n.v. Vereniging van oud BP medewerkers. 

 

Voor de mensen die de contributie over 2021 nog niet hebben overgemaakt zou u dit dan 

gelijktijdig willen doen.  

 

Een verzoek , zijn er wijzigingen in het bankrekeningnummer, e-mail of adres zou u dat 

dan s.v.p. willen doorgeven.  

 

Fred Zaat  

 
 

 

 

Bijlagen 
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