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1) Inleiding
Voor u ligt het tiende Jaarverslag van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Cosun over het
jaar 2019.
Ook in 2019 is het bestuur actief geweest om de belangen van de gepensioneerden van Cosun zoveel
mogelijk te behartigen. Er waren ontwikkelingen die veel aandacht behoefden en u leest het in dit
verslag.
2) Bestuur, Algemene ledenvergaderingen (ALV’s) en vertegenwoordigingen.
Samenstelling bestuur:
Ad Backx
Ko Wisse
Jos Huijbregts
Johan van Crugten
Kees Moens

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid

Het bestuur is dit jaar vier keer bijeen geweest. In deze vergaderingen is met name aandacht besteed
aan de volgende onderwerpen:
- de actuele ontwikkelingen bij het pensioenfonds Cosun en onze belangen daarin
- de bestuurlijke vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het bestuur van het
pensioenfonds
- de vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan (VO), het adviesorgaan voor het
bestuur van het pensioenfonds
- de ontwikkelingen op landelijk pensioengebied en onze vertegenwoordiging in de
brancheorganisatie NVOG
- de voorbereiding van de ledenvergaderingen in de diverse regio’s met o.a. het financieel
Jaarverslag en het Jaarverslag van de secretaris.
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In 2019 waren er vier ALV’s:
- 26 maart
Sas van Gent
- 27 maart
Dinteloord
- 28 maart
Puttershoek
- 3 april
Groningen
Tijdens deze vergaderingen zijn de leden de leden o.a. geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom
Gedempte Kostendekkende Premie, de situatie in Pensioenland en hoe ons Pensioenfonds in deze
hectische wereld zich manifesteert en het samengaan van onze belangenvereniging NVOG en KNVG
per 1 januari 2020 tot De Koepel
Ontwikkeling van het ledenbestand:
- Per 31 december 2018 846 leden
- Per 31 december 2019 867leden
Het ledenbestand is in het afgelopen jaar stabiel gebleven.
De vereniging is ook vertegenwoordigd in de Deelnemersraad van het Sociaal Voorzieningsfonds.
3) Belangrijkste activiteiten en ontwikkelingen op pensioengebied in 2019
- Indexering van de pensioenuitkering
In 2019 daalde de dekkingsgraad in eerste instantie , maar halverwege het jaar werd de
dekkingsgraad weer hoger. Het resulteerde uiteindelijk een beleidsdekkingsgraad (gemiddelde over
12 maanden) van 114,2, eind oktober 2019, de toetsingsdatum voor de indexering.
Dit leidde tot een indexering van de pensioenuitkeringen voor gepensioneerden met 28% van de
consumentenprijsindex (2,72%), een verhoging van 0,76%. Dit is geen volledige indexatie, maar is
relatief nog gunstig ten opzichte van de vele fondsen die niet kunnen indexeren.
- Gedempte kostendekkende premie
Het bestuur en de vertegenwoordigers van de gepensioneerden hebben ook in 2019 veel aandacht
besteed aan de wens van de Sociale Partners (werkgever en vakbonden) om een premiesysteem van
gedempte kostendekkende premie in te voeren.
Zoals in onze Nieuwsbrief van november 2019 is aangegeven is uiteindelijk, onder strikte
voorwaarden van het bestuur van het pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan een gedempte
kostendekkend premiesysteem ingevoerd.
Het bestuur heeft het bestuur van pensioenfonds een compliment gegeven voor de zorgvuldigheid
en duidelijkheid m.b.t. de strikte voorwaarden in dit moeilijk proces.
- Landelijk pensioenakkoord
Landelijk proberen Sociale Partners, werkgevers en werknemers, en het Kabinet al vele jaren tot een
structurele verbetering van het pensioenstelsel te komen. In 2019 is een principeakkoord bereikt
over een nieuw pensioenstelsel wat momenteel wordt uitgewerkt. De planning is gericht op een
eindakkoord, waarvan de resultaten medio 2020 aan de Tweede Kamer kunnen worden voorgelegd
voor aanpassing van de wetgeving.
Onze belangenorganisatie Koepel Gepensioneerden is lid van de Klankbordgroep.
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- Fusie van belangenverenigingen tot De Koepel Gepensioneerden
Onze vereniging is al jaren aangesloten bij de ouderenorganisatie NVOG (Nederlandse Vereniging van
Organisaties van Gepensioneerden) en die organisatie heeft zich, gezamenlijk met andere
ouderenbonden, duidelijk geprofileerd in “Den Haag”, zowel op pensioen- als zorggebied. De trend
wordt steeds duidelijker dat de ouderen meer en meer als grote belangengroep gezien worden.
In 2017 hebben NVOG en KNVG het initiatief genomen om een fusie tussen deze twee organisaties te
verkennen. Na een positief oordeel is een fusietraject ingezet wat geresulteerd heeft in een fusie per
1 januari 2020. Onze vereniging heeft in de betreffende vergaderingen een actieve bijdrage geleverd
aan de ontwikkeling van o.a. de statuten en huishoudelijk reglement. Met De Koepel
Gepensioneerden is er nu een belangenorganisatie circa 300.000 leden.
- Vergoeding ziektekostenverzekering
Als gevolg van het cao akkoord van de Sociale Partners in september 2019 zijn voor de actieve
medewerkers bepaalde voorwaarden vervallen en als structurele compensatie opgenomen in de
salarisschalen. Deze aanpassingen hadden ook invloed op de bijdrage Ziektekostenverzekering voor
gepensioneerden. In overleg met de werkgever is besloten dat deze vergoeding, onder welke
benaming dan ook, gehandhaafd wordt voor gepensioneerden, welke voor 1 december 2019 met
pensioen waren.
- Uitbesteding uitvoerende werkzaamheden Pensioenbureau
Najaar 2019 werden wij verrast met de mededeling dat de operationele activiteiten van het
Pensioenbureau uitbesteed worden aan een derde partij. Door de kleine bezetting van het
Pensioenbureau is de continuïteit onder druk komen te staan. Het beleidsmatige deel blijft wel in
eigen beheer van het Pensioenbureau.
De vereniging heeft aandacht besteed aan continuering van de bereikbaarheid van het bureau voor
de gepensioneerden, in geval van vragen e.d., en de communicatie naar de deelnemers erover.
Tot slot kan gemeld worden, dat vooral dankzij de korte lijnen, de samenwerking met Cosun en het
Pensioenfonds uitstekend verloopt. Waar noodzakelijk, mogen wij ook gebruik maken van de
faciliteiten die aanwezig zijn. Onze dank hiervoor.
4) Verenigingsjaar 2020
Een belangrijk aandachtspunt is met name de nieuwe operationele uitvoering van de
pensioenadministratie en de samenwerking met die organisatie.
Ook de vertegenwoordiging van de gepensioneerden in verschillende organen is belangrijk, waarbij
de personele invulling op dit moment compleet is.
Zoals elk jaar blijven we werken aan versterking van onze vereniging, o.a. door middel van gerichte
mailing aan leden en gepensioneerden die nog geen lid zijn van de vereniging.
Naast nieuwsbrieven zullen wij u ook informeren via onze website. Via de website heeft u ook
toegang tot de openbare delen van de websites van zowel het pensioenfonds als onze
belangenorganisatie KG (Koepel van Gepensioneerden) .
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