VOBP Nieuws

2017/1

Van onze Voorzitter
Beste VOBP leden,
Tijdens de laatste ledenvergadering namen we afscheid van Margreet Hikke, die helaas
om gezondheidsredenen haar taken moet neerleggen. Cor Vreeken heeft een groot deel
van dit jaar haar taken waargenomen. Daarvoor ben ik hem bijzonder erkentelijk.
Met veel genoegen introduceren twee nieuwe bestuursleden zich in deze Nieuwsbrief.
Fred Zaat die de rol van penningmeester en ledenadministrateur op zich neemt en Ad
van ’t Zelfde die de zorgportefeuille overneemt. Ik heet ze – mede namens u - van harte
welkom in het bestuur. Hiermee is het aantal bestuursleden weer op zeven gebracht en
bereiden we ons voor, om ook in de toekomst een goede vertegenwoordiging te kunnen
afvaardigen in het bestuursorgaan van het Pensioenfonds.
Arno Baltussen en Jan Nieuwenhuize lichten de ontwikkelingen van het fonds ook in deze
Nieuwsbrief toe. Zij lopen nog niet vooruit op de plannen binnen de Nederlandse regering
en met name de SER over wijzigingen in de Nederlandse pensioenwetgeving. De formatie
van een nieuw kabinet maakt dat proces nog extra moeilijk. Bovendien is het maar zeer
de vraag of nieuwe Nederlandse regelgeving invloed heeft op de huidige opzet van het BP
pensioenfonds.
Namens het bestuur wens ik u een heel plezierige vakantieperiode toe. Aarzel niet een
van de bestuursleden te benaderen als u een vraag of opmerking heeft. Er zal in de
vakantieperiode toch altijd wel een van ons beschikbaar zijn!
Johan van der Steen

Pensioen
►►► Uw Pensioen ◄◄◄
Hebt u vragen m.b.t. uw actieve pensioen dan kunt u contact opnemen met de
Uitvoerder Stichting Pensioenfonds BP: Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. te bereiken
op telefoonnummer 013-462.23.52 (op werkdagen 08:30-17:00 uur).
De uitbetaling van uw pensioen heeft als streefdatum de 25ste van de maand.

►►► PINFO ◄◄◄
(Feedback en analyse van onze vertegenwoordigers in het pensioenfondsbestuur van BP)

OFP BP Pensioenfonds - sectie Nederland
Liquidatie van de Stichting Pensioenfonds BP
In december 2016 is het liquidatierapport vastgesteld en naar De Nederlandsche Bank
(DNB) gestuurd. De DNB is gevraagd om het toezicht te beëindigen en is hier inmiddels
akkoord mee gegaan. Als laatste stap in de liquidatie is vervolgens de bankrekening van
de Stichting opgeheven en hebben wij ons bij de Kamer van Koophandel uitgeschreven.

Performance beleggingen en indexering
De waarde van het Nederlandse deel van het vermogen in het OFP bedraagt per eind
2016 ruim € 1,249 miljard. Het cumulatieve rendement over 2016 bedraagt
6.60 %. Op basis van de Nederlandse grondslagen zou de dekkingsgraad per eind 2016
107,4% bedragen. Een mooi resultaat en voor BP zou dit geen vereiste zijn om een extra
storting te doen. Desalniettemin heeft BP in december 2016 € 9.0 mln. gestort.
In België worden de verplichtingen op PBO (Projected Benefit Obligations) basis
berekend. D.w.z. dat ook de aannames omtrent toekomstige verplichtingen voor
indexeringen worden meegenomen.
Op basis van de PBO-cijfers per eind 2016 moet BP, tenzij de economische factoren
verbeteren, verspreid over 5 jaar in totaal € 214 miljoen bijstorten. De eerste 20% van
dit totaal, onder aftrek van de eind 2016 gestorte € 9 miljoen, zal tegen het einde van dit
jaar worden overgemaakt.
In Nederland is het niet verplicht de toekomstige indexeringen in de verplichtingen op te
nemen. De verplichtingen werden tot en met de overgang naar België gebaseerd op de in
de toekomst te verrichten uitkeringen, zonder rekening te houden met aannames voor de
toekomstige indexeringen.
Indien het BP Pensioenfonds (Nederland) zou zijn gecontinueerd zou BP niet tot een
bijstorting verplicht zijn geweest. Dat BP toch een storting heeft gedaan en ook voor eind
2017 zal doen, geeft aan welk belang BP aan haar pensioenverplichtingen geeft.
De jaarlijkse indexeringen zijn afhankelijk van de resultaten van de beleggingen versus
de benodigde stijging van de verplichtingen (het benchmark rendement). Voor de
berekening van beide cijfers wordt gekeken naar het gemiddelde van de afgelopen 5
jaar.
Over 2016 ligt het 5-jaars gemiddeld benchmark rendement hoger dan het behaalde 5jaars gemiddelde rendement op de beleggingen. Daarom is er geen ruimte om per 1-12017 indexering te verlenen. In de Nederlandse situatie zou dit niet anders zijn geweest.
Alleen als het gemiddelde rendement op de beleggingen hoger is dan het benchmark
rendement is er ruimte voor indexering.
De inflatie over 2016 bedraagt 0,3%. Tezamen met de niet uitgekeerde inflatie over
2015 van 0,6% betekent dit een achterstand van 0,9%. De komende jaren zal moeten
blijken of het mogelijk is deze achterstand in te halen.
In juni hebt u de UPO (Uniform Pensioenoverzicht Pensioengerechtigde 2017) ontvangen.
Onderaan de 2de blz. van dit overzicht wordt aangegeven dat het pensioen niet wordt
verlaagd. Dit is gekoppeld aan de afspraak met de werkgever, dat bij een tekort dit door
de werkgever wordt aangevuld.
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Dutch Management Committee
Op dit moment is er een vacature in het DMC: Nico Bergmans, vertegenwoordiger van de
OR van BP Nederland heeft zijn lidmaatschap van het DMC beëindigd. De OR van BP
Nederland heeft nog geen nieuwe kandidaat voor het DMC voorgesteld.
Harm-Jan Lindaart heeft een andere functie binnen BP en is opgevolgd door Peter-Paul
van Tilborg. Evenals Harm-Jan vertegenwoordigt hij de werkgever.
Vanaf dit jaar worden de DMC-vergaderingen bijgewoond door Jolanda van Iersel
(medewerkster op de Reward afdeling). Zij is geen officieel lid maar bereidt zich op deze
manier voor op een eventueel lidmaatschap in de toekomst.
In de vergaderingen van maart en juni is het DMC op de hoogte gebracht over de
ontwikkelingen in het OFP.
Het DMC heeft diverse ontwikkelingen op pensioengebied (o.a. wettelijke wijzigingen,
enz.) besproken. Als gevolg daarvan zullen er enkele adviezen worden gegeven aan het
bestuur van het OFP en aan de werkgevers.

Nieuwe wet voor pensioencommunicatie
Op 1 juli 2015 trad de Wet Pensioencommunicatie in werking. De wet geeft
pensioenfondsen meer ruimte om digitaal te communiceren. Een logische ontwikkeling,
digitaal wordt steeds gewoner.
Tijdens de vergadering in juni is het communicatieplan besproken en goedgekeurd.
De vernieuwde website van het pensioenfonds wordt steeds belangrijker voor de
communicatie. Kijk daarom ook op www.pensioenfondsbp.nl voor informatie over
ontwikkelingen op het gebied van de pensioenregelingen.
Juni 2017,
Jan Nieuwenhuize & Arno Baltussen

►►► Pensioenfonds BP ◄◄◄
Zoals hierboven al is vermeld, heeft het Pensioenfonds BP een vernieuwde website. Hier
vindt u een scala aan interessante artikelen en documenten m.b.t. uw pensioen, bv.:
• Pensioen 1-2-3 (hierin leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling)
• Europees Pensioenfonds (uitgebreide informatie over de overgang, veel gestelde
vragen, liquidatierapport en nog veel meer)
• Indexatie pensioenen
• UPO 2017.
Het is zeker de moeite waard om deze site eens met een bezoek te vereren:
www.pensioenfondsbp.nl

Zorg
►►► ONVZ ◄◄◄
ONVZ ZorgConsulent; uw gids in zorgland
Bij ONVZ bent u helemaal vrij om uw dokter en ziekenhuis te kiezen. Zo’n keuze is echter
niet altijd eenvoudig. Daarom is het soms goed om even te overleggen met iemand die
het zorglandschap tot in detail kent. De ZorgConsulent bemiddelt wanneer u op een
wachtlijst staat. En bent u een mantelzorger? Ook dan staat de ZorgConsulent voor u
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klaar. Bijvoorbeeld met praktische tips om overbelasting te voorkomen. Of om een
vervangende mantelzorger te regelen, wanneer u er even tussenuit wilt.
Contact en online-informatie ONVZ
Zorgconsulent: 0800 – 0221450
Algemeen: 030 – 639 6222 (ma-vrij 8:30 – 21:00 uur)
Al deze informatie en nog veel meer kunt u ook vinden op de website van ONVZ:
www.ONVZ.nl.

Van onze Penningmeester & Ledenadministrateur
►►► Mutaties VOBP-ledenbestand ◄◄◄
Nieuwe leden in 2017: 13
Opzeggingen/beëindigingen in 2017: 13
Totaal aantal leden: 398 (waarvan 58 nabestaanden)
Overleden (afgelopen 12 maanden):
A.J. Köhler († 29-4-2017)
A.E. Leenderts († 24-4-2017)
H.J. van der Horst († 7-4-2017)
T.J.T. Vergeer († 7-4-2017)
B.M. Naebers († 5-3-2017)
P. van Buiten († 2-12-2016)
A.L. Spoor († 25-11-2016)
C.W.J. Müller († 22-11-2016)
T.M.G. van Lith († 29-9-2016)
J.H. Ruesink († 13-9-2016)
D.H. Eijgendaal († 2-9-2016)
I. Nieuwenhuis († 20-8-2016)
H. Clewitz († 8-8-2016)
R. Kroon († 3-7-2016)
Nabestaanden (afgelopen 12 maanden)
G. den Heijer († 19-4-2017)
G.A.A. van Dam - Michels († 20-2-2017)
A. Schreuder – Onrust († 3-2-2017)
A. Bakker – Eerenvelt († 25-7-2016)
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Contact
Wilt u reageren op deze nieuwsbrief stuur dan een e-mail naar vobp@xs4all.nl.
Wilt u reageren op een specifiek artikel van een van de VOBP-bestuursleden dan kunt u
ook rechtstreeks contact opnemen.
Arno Baltussen
Gerrit Kamperman
Jan Nieuwenhuize
Johan van der Steen
Cor Vreeken
Fred Zaat
Ad van ’t Zelfde

0653 478 076
0181 626 506
010 474 3298
033 433 0660
0623 977 577
0653 528 455
0626 481 288

arnobaltussen@fapobv.nl
gerrit.kamperman@planet.nl
j.nieuwenhuize32@upcmail.nl
johan@vandersteen.nu
cor.vreeken@xs4all.nl
fzaat@kpnmail.nl
ahvtzelfde@filternet.nl

Het Bestuur

Gerrit Kamperman

Arno Baltussen

Secretaris VOBP

Lid Pensioenfondsbestuur

Jan Nieuwenhuize

Fred Zaat

Lid Pensioenfondsbestuur

Penningmeester
Ledenadministratie

Johan van der Steen
Voorzitter

Ad van ’t Zelfde
Zorgdossier

Cor Vreeken
Website beheer
VOBP Nieuws
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►►► Nieuwe bestuursleden ◄◄◄
Onze twee nieuwe bestuursleden Fred Zaat en Ad van ’t Zelfde stellen zich hieronder kort
aan u voor.

Fred
Beste mensen,
Ik wil mij graag even voorstellen. Fred Zaat (1950) geboren in Rotterdam. In 1981 ben
ik begonnen als programmeur/systeemanalist op de afdeling Management Sciences bij
Mobil Oil. Mijn achtergrond is accounting en IT, na verloop van tijd werd ik
verantwoordelijk voor het onderhoud en het verbeteren van de bestaande systemen.
Rond 1990 werd Mobil Oil Rotterdam uitgekozen om pilot te zijn voor SAP om alle
bestaande systemen in een keer te vervangen. Hier werd een internationaal gezelschap
samengesteld en ik werd daar Technical teamleader SAP. Na de implementatie van SAP
ben ik gaan werken op de afdeling Retail als coördinator Retail Automation. Mobil
introduceerde een eigen tankkaart en was partner in Routex. Hierdoor kreeg ik al vroeg
contact met BP (Floris v.d. Schalk) over wederzijdse kaartacceptatie op de stations.
Bij BP was ik verantwoordelijk voor de kaartacceptatie op de BP-tankstations. Dit
betekende dat alle kassa systemen en pompen geschikt moesten zijn of worden
gemaakt, om de door BP aangewezen (betaal)kaarten te kunnen aanvaarden en af te
handelen. Verder heb ik diverse functies gehad binnen European Fleet Services, zoals
HSSE etc.
Privé
Ik ben getrouwd en we hebben 4 kinderen en 3 kleinkinderen, de 4e is op komst en
passen regelmatig op. Als vrijwilliger ben ik actief als penningmeester van de
Remonstrantse Gemeente in Rotterdam aan het Museumpark waar allerlei activiteiten
worden gehouden (Arminiuskerk). Begin 2015 is begonnen met restauratie van het
Steenkuyl-orgel en wij hebben ons ingezet om met fondswerving dit mogelijk te maken.
In september 2016 is het orgel feestelijk ingewijd.
Toen Johan van der Steen (VZ) mij vroeg om penningmeester te worden van de VOBP,
heb ik daar, na enige uitleg van Johan, positief op gereageerd.
In mijn vrije tijd lees en fiets ik graag en wij bezoeken regelmatig musea/
tentoonstellingen.
Fred Zaat

Ad
Tijdens de Algemene Ledenvergadering van onze vereniging, werd de vraag gesteld om
zich te melden als mogelijk nieuw bestuurslid. In de pauze kwam ik daarover in gesprek
met Jan Nieuwenhuize en Gerrit Kamperman. Door wat zij vertelden, werd mijn
interesse voor het bestuurswerk gewekt. Maar omdat ik ook al een paar andere dingen
doe in de vrijwilligerssfeer, wilde ik toch wel graag weten wat er van het nieuwe
bestuurslid verwacht zou worden. Die vragen zijn door Johan van der Steen zo duidelijk
beantwoord, dat het mij ruimte gaf mij beschikbaar te stellen voor het bestuur.
Vanaf maart 1981 tot mei 2012 heb ik in de olie gewerkt. Eerst was dat als boekhouder
bij Chevron op de raffinaderij in Pernis. Toen Chevron Europa in 1984 vaarwel zei, werd
het Texaco. Dat bracht mij voor een aantal jaren op hun hoofdkantoor aan het Weena in
Rotterdam. Na verloop van tijd sloten BP en Texaco een verstandshuwelijk. Daaruit werd
Nerefco geboren. Dat bracht mij weer terug in Pernis. Niet veel later werd dat de
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raffinaderij van BP. Niet alleen mijn werkplekken wisselden. Mijn functies binnen het
boekhoudsegment ook. Al met al was het soms spannend, maar zeker niet saai. Het werd
voor mij nog leuker, toen ik in 1997 Salarisadministrateur werd. Daarmee kwam ik
helemaal op mijn plek. Ik ging werken tussen mens en exact. Anders gezegd: de cijfers
moeten kloppen, maar je doet het wel voor de mensen. De laatste 8 jaren in de olie
brachten mij hoog en droog bij HR aan het Rivium in Capelle aan den IJssel. Dat bracht
mij niet alleen dichter bij thuis, maar het gaf mij ook nog een zeer boeiende periode. Een
periode die ik in 2012 op 59-jarige leeftijd mocht afsluiten. In 2013 ben ik op
parttimebasis nog tot het eind van dat jaar aan de slag geweest, om de collega’s support
te geven bij het afronden van het SAP HR-project. Maar toen was het ook wel echt klaar.
Een voorrecht dat nu voor mijn leeftijdgenoten niet langer is weggelegd.
Sinds die tijd doe ik op een paar plekken mee in het vrijwilligerswerk. In mijn woonplaats
Ridderkerk ben ik lid van de Cliëntenraad van een verpleeghuis. In Rotterdam en in
Ridderkerk ben ik actief in het bezoekwerk voor de kerk(PKN). Binnen die sfeer doe ik
ook mee in het bestuur van een vereniging van en voor mensen met een beperking. Al
met al is dat een mooi en gevarieerd takenpakket waar de VOBP ook nog in past. Het is
de bedoeling dat ik het zorgdossier van Gerard van den Bosch ga overnemen. Een terrein
dat ik nog een beetje ken vanuit mijn raffinaderijtijd. Binnen HR-payroll was ik toen
verantwoordelijk voor de uitvoering van het ziektekostenverzekeringscontract en de
contacten met Meeus. Mijn inzet zal zijn, de taak van Gerard zo goed mogelijk over te
nemen.
Zoals gezegd woon ik met Ans mijn vrouw in Ridderkerk. Vandaar zijn onze 5 kinderen
uitgezwermd naar verschillende plekken in het land. Inmiddels hebben zij ons 9
kleinkinderen geschonken. Een nieuwe levensfase die veel voldoening oplevert. Hoewel
wij allemaal van ’t Zelfde heten, zijn wij onderling best wel anders. Dat maakt ons
samenzijn nooit saai, maar altijd weer gezellig en afwisselend. Niemand zal het ons
kwalijk nemen, dat dit een vrijetijdsbesteding is die ons de meeste voldoening oplevert.
Ad van ‘t Zelfde

VOBP Website
Op onze website (www.vobp.nl) vindt u, naast informatie over pensioenen en zorg, nog
veel meer, zoals:
- wie zijn we en wat doen we
- hoe kan ik lid worden
- kascommissie
- statuten en reglementen
- algemene ledenvergadering (notulen, aanmeldingsformulier, routebeschrijving)
- actuele informatie (nieuwsbrieven, verslagen, enz.)
- vragen en antwoorden
- downloads.
Het is zeker de moeite waard hier regelmatig een kijkje te nemen!
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Websites
Vereniging van Oud BP-medewerkers (VOBP): www.vobp.nl
BP Pensioenfonds: www.pensioenfondsbp.nl
Stichting Senioren Contact Nerefco: www.seconer.nl
Syntrus Achmea (pensioenadministratie BP Pensioenfonds):
www.syntrusachmea.nl

Autoriteit Financiële Markten: www.afm.nl
BeterThuis (vraag en aanbod ouderzorg: www.beterthuis.nl
De Nederlandsche Bank: www.dnb.nl
ING Pensioen: https://mijnpensioen.ingim.nl/
Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden: www.knvg.nl
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden:
www.gepensioneerden.nl
ONVZ Ziektekostenverzekeraar: www.onvz.nl
Pensioenen (Laatste nieuws): www.pensioen.headliner.nl
Pensioen- en AOW-overzicht (gezamenlijk overzicht van pensioenuitvoerders en
Sociale Verzekeringsbank): www.mijnpensioenoverzicht.nl
Pensioenfederatie “Belangenbehartiging Nederlandse pensioenfondsen”:
www.pensioenfederatie.nl
Pensioenkijker (algemene pensioeninformatie): www.pensioenkijker.nl
Pensioenkoers (lijfrente of pensioen berekenen/vergelijken):
www.pensioenkoers.nl
Rijksoverheid SZW (informatie van Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid): www.rijksoverheid.nl/ministeries/szw
Sociale Verzekeringsbank (informatie over de regelingen van de SVB):
www.svb.nl

P.S.
Hebt u deze nieuwsbrief per normale post ontvangen, dan hebben wij geen (geldig)
emailadres van u. Help ons de portokosten te drukken en geef uw emailadres (indien
uiteraard beschikbaar) door aan Fred Zaat (fzaat@kpnmail.nl).
Bij voorbaat dank!
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