Vereniging van Oud BP medewerkers
Concept Notulen van de 16e Algemene Ledenvergadering op 19 april 2017
in het Van der Valk Hotel Breukelen.
Aanwezig:
Leden:
41 leden, afzeggingen: 18
Genodigden: Sjoerd Gunnewijk (BP)
VOBP Bestuursleden:
Johan van der Steen, voorzitter
Gerrit Kamperman, secretaris
Arno Baltussen
Jan Nieuwenhuize
Afwezig m.k.: Margreet Hikke
Cor Vreeken
1. Welkom en opening
De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
- Margreet Hikke kan helaas wegens gezondheidsredenen niet aanwezig zijn. Cor Vreeken
begeleidt haar vandaag naar het ziekenhuis en is daarom ook afwezig.
- 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
2016.
- Het aantal leden is nu 396, inclusief nabestaanden. Op een totaal van 2000
pensioenontvangers is dit aantal laag. Daarom wordt er nogmaals op aangedrongen om nog
meer bekendheid te geven over de VOBP bij de potentiële leden. Tevens wordt
gesuggereerd om ook de oud-Amoco werknemers te benaderen.
2. Verslag van 13 april 2016
Er zijn geen uitstaande punten vanuit het verslag.
Het verslag wordt met een correctie voor het vermogen van het pensioenfonds (miljard i.p.v.
miljoen) goedgekeurd onder dankzegging aan de secretaris.
3. Financiële verantwoording.
Tijdens de vergadering zijn de financiële overzichten en begroting ter beschikking van de
aanwezigen.
- Johan van der Steen geeft een toelichting op het financiële overzicht 2016.
Allereerst wordt ingegaan op de inkomsten en uitgaven.
De inkomsten uit contributies e.d. zijn vrijwel gelijk gebleven, terwijl de uitgaven zijn gedaald
door dat het aantal leden van het bestuur is verminderd.
De balans is iets verbeterd. De financiële reserve willen we houden om voorbereid te zijn op
onvoorziene kosten.
Het nettoresultaat over 2016 bedroeg € 492 en dit wordt aan de algemene reserve
toegevoegd. Het totale vermogen van VOBP is daardoor gegroeid naar € 17.596.
- Begroting 2017
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De begroting voor 2017 laat opnieuw een klein overschot zien. Over de begroting worden
geen vragen gesteld en is geaccepteerd.
- Kascontrole
De kascommissie (Floris van der Schalk, Piet Houtman, reserve Peter van Beek) heeft de
kas en financiële stukken gecontroleerd. De commissie constateert dat alle inkomsten en
uitgaven goed en duidelijk zijn verantwoord en geadministreerd.
De commissie waardeert de verrichte werkzaamheden en stelt de Algemene
Ledenvergadering voor om het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële
beleid over 2016. Hiermee wordt door de vergadering ingestemd.
De kascommissie wordt bedankt voor de uitgevoerde werkzaamheden.
- Mutaties Kascommissie.
Floris van der Schalk treedt af en Peter van Beek treedt toe. Als reservelid meldt zich aan
John Severin.
4, Verslag Pensioenfonds over 2016
4.a Toelichting op de ontwikkelingen in 2016 door Jan Nieuwenhuize, tevens namens
de pensioengerechtigden lid van het DMC
- De overdracht naar het OFP (Organisme voor de Financiering van de Pensioenfondsen)
heeft op 1 juni 2016 plaatsgevonden, na toestemming van DNB. DNB is nu ook geen
toezichthouder meer. Het toezicht wordt nu uitgevoerd door de Belgische FSMA. Als gevolg
hiervan is het Verantwoordingsorgaan op 14 december 2016 opgeheven.
- Het nieuwe Dutch Management Committee (DMC) bestaat geheel uit de leden van het
bestuur van het oude pensioenfonds. Harm-Jan Lindaart is vervangen door Peter Paul van
Tilborg als werkgeversvertegenwoordiger. Er is nog een vacature namens de OR-BPNL
wegens het vertrek van Nico Bergmans. De eerste vergaderingen van het DMC hebben
inmiddels plaatsgevonden.
- Het beleggingsbeleid is in het afgelopen jaar niet gewijzigd. Black Rock en BNP (Paribas)
zijn de portefeuillemanagers. De liability portfolio investeert vnl. in obligaties en swaps om
zoveel mogelijk de karakteristiek en opbrengsten t.o.v. de verplichtingen te realiseren. De
growth portfolio probeert max. groei te realiseren met oog voor risico’s en indexatiewensen.
De verdeling van de portefeuille bedraagt 65 % in de liability portfolio en 35 % in de growth
portfolio.
De investmentfondsen zijn van de verschillende landen zijn nog steeds gescheiden.
- Het vermogen van het fonds was op 31-12-2015 € 1.166 miljard en op 31-12-2016
€ 1,241 miljard. De dekkingsgraad van de Stichting Pensioenfonds zou eind 2016 op
ongeveer 107 % uitgekomen zijn, indien er geen overgang naar België was geweest..
- Het DMC heeft twijfels over het berekende benchmarkrendement (verschil tussen verwacht
en actueel rendement). In juni komen de definitieve cijfers en deze worden gecontroleerd
door Mercer. Dit benchmarkrendement vervangt de rekenrente, zoals die in Nederland wordt
gehanteerd.
- Momenteel is er geen overrendement beschikbaar voor de indexatie. De mogelijkheid tot
inhalen binnen 5 jaar blijft bestaan. In België worden de verplichting opgebouwd tot het
niveau van Pension Benefits Obligations (PBO). Deze zijn hoger het niveau waarop de
Nederlandse reservering was gebaseerd. Indien eind 2017 dit verschil niet kleiner is
geworden, dan zal BP 20 % van dit bedrag verplicht bijstorten. Onder de Nederlandse
regelgeving was een dergelijke bijstoring niet verplicht geweest.
- De DC-regeling is per 1 juli 2016 vanuit NN ondergebracht bij BWCIen maakte goede
rendementen.
4.b De overgang naar het OFP door Arno Baltussen, tevens namens de
pensioengerechtigden lid van het DMC
Arno geeft een samenvatting van de punten die samenhangen met de overgang van het
pensioenfonds naar België. Het betreft uitsluitend de gelden.
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- De voordelen zijn:
Voor de werkgever een kostenbesparing door hogere efficiency en vereenvoudiging
Voor de werknemer een betere verankering van de bijstortingsregeling en een grotere
kans op indexatie.
- Toezicht: Het toezicht is anders, maar even streng, onder meer omdat die fondsen de
Nederlandse regelingen uitvoeren in België zich aan de financiële eisen van Nederland
moeten houden.
- Hierna wordt nog ingegaan op de organisatie van het Europees Pensioenfonds BP.
- Verder geldt, dat het DMC een verbindend adviesrecht heeft. Bij een eventueel geschil
wordt een beroep gedaan op het Nederlands adviesrecht en beslissing genomen volgens
Nederlands recht.
- Voor de pensioenopbouw , e.d. geldt ook het Nederlands recht.
5. Verkiezing bestuursleden
- Margreet Hikke treedt met onmiddellijke ingang af. Fred Zaat is bereid gevonden de
vacature op te vullen. De vergadering gaat hiermee unaniem akkoord.
- Arno Baltussen en Gerrit Kamperman 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.
- Gerard van den Bosch was vertegenwoordiger namens de VOBP in de Stichting Verenigde
Gepensioneerden Oliebedrijven, welke zich ook bezig houdt met de collectieve
ziektekostenverzekering. Hij stopt met onmiddellijke ingang. Overwogen wordt of Martin
Berens, vertegenwoordiger namens Seconer, te vragen om tevens de VOBP te
vertegenwoordigen.
- 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. Sjoerd Gunnewijk
Sjoerd Gunnewijk is werkzaam bij BPNL en zit namens de werkgever in het DMC. Hiervan is
hij voorzitter. Hij is tevens voorzitter van het OFP in België.
Hij gaat nader in op de overgang naar België. Deze overgang is vriij soepel verlopen, al zijn
er nog wel enige kleine zaken, die moeten worden afgehandeld. Zo zijn de geldbedragen
nog niet in één pot verenigd en wordt er nog gekeken hoe het beheer het beste kan worden
uitgevoerd door de verschillende vermogensbeheerders.
De algehele conclusie is, dat de overgang goed is verlopen en dat het, ook voor de
Nederlandse tak, alleen maar voordelen oplevert.
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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