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Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze nieuwsbrief wil het bestuur u graag informeren over relevante zaken van de afgelopen 

periode. Ook brengen we u op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen die er spelen. Zo overwegen 

de sociale partners het systeem van “gedempte kostendekkende premie” in te voeren met 

mogelijk/wellicht nadelige gevolgen voor de gepensioneerden. 

 

1) Bestuurswisseling 

Voorzitter Wytze Dijkstra is dit voorjaar afgetreden als bestuurslid namens de centrale organisatie. Bij 

de Algemene ledenvergaderingen in Dinteloord, Groningen, Puttershoek en Sas van Gent is Ad Backx 

met unanieme stemmen als opvolger gekozen. Vervolgens is hij door het bestuur benoemd tot 

voorzitter. 

Wytze was de grote drijvende kracht voor het oprichten van de vereniging van gepensioneerden in 

2010. Door zijn inzet en steun van anderen had de vereniging snel 150 leden en dat aantal is daarna 

uitgegroeid tot ruim 850 leden nu. Ongeveer de helft van het aantal gepensioneerden is nu lid van 

onze vereniging. 

Wytze heeft veel betekend voor de belangen van de gepensioneerden. Terecht heeft Ko Wisse, 

namens bestuur en leden, hem uitgebreid bedankt tijdens genoemde vier ALV’s. 

De nieuwe voorzitter heeft de kennismakingsperiode achter de rug, er speelt nu immers veel.  

 

2) Dekkingsgraad van het pensioenfonds de gevolgen voor de uitkeringen aan gepensioneerden. 

Vooral door de lage rekenrente staan vele pensioenfondsen er niet goed voor. Meerdere fondsen 

hebben de uitkeringen aan gepensioneerden al jaren niet meer kunnen indexeren, sommige fondsen 

hebben zelfs moeten korten.   

Ons pensioenfonds is relatief behoorlijk gezond. Toch is de dekkingsgraad onvoldoende om volledig te 

indexeren op de consumenten prijsindexcijfer. De dekkingsgraad is nu circa 120 en voor een volledige 

indexatie dient het minimaal 125 te zijn. De afgelopen vijf jaar hebben we al 2,7% ingeleverd t.o.v. een 

volledige toeslag. Ook de komende jaarwisseling zal geen volledige indexatie plaatsvinden.  
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3) Mogelijke invoering van gedempte kostendekkende premie 

In juni van dit jaar hebben de sociale partners, de werkgever en de vakbonden, het pensioenfonds 

benaderd met het verzoek om een gedempte kostendekkende premie te beoordelen en in te voeren.  

De sociale partners beslissen, in het kader van het cao-overleg, over de invoering er van. Onze 

vereniging is daar helaas niet bij betrokken. Het pensioenfonds echter toetst vooraf of dit 

premiestelsel wel verantwoord is. Het Verantwoordingsorgaan (VO), het wettelijk adviesorgaan voor 

het pensioenfonds, zal, indien de ontwikkeling doorzet, advies uitbrengen aan het bestuur van het 

fonds. 

Het initiatief voor de invoering is afkomstig van de werkgever. Als het ingevoerd worden, leidt het tot 

een lagere premiebijdrage door de werkgever met daardoor gevolgen voor het fonds en de 

uitkeringen voor gepensioneerden. Ondanks dat een driejaarlijkse studie voor de langere termijn een 

betere dekkingsgraad laat zien, zal de invoering van gedempte kostendekkende premie leiden tot een 

lagere dekkingsgraad. Dit heeft wellicht gevolgen voor de indexering van de pensioenen voor de 

deelnemers. De financiële onderbouwing van berekeningen van de sociale partners volgen nog, maar 

op voorhand heeft ons bestuur haar grote bedenkingen al bij het bestuur van het Pensioenfonds 

aangegeven en bij de sociale partners schriftelijk neergelegd. We volgen het op de voet en onze 

indirecte betrokkenheid wordt ten volle benut.  

 

4) Vertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan (VO)en het bestuur van Pensioenfonds 

Het VO heeft 12 leden, waarvan 6 namens de gepensioneerden. Wytze Dijkstra heeft aangegeven eind 

2018 terug te treden. Het bestuur van de vereniging heeft Ad Backx als kandidaat naar voren 

geschoven. Indien er meerdere kandidaten zijn, vinden nog dit jaar verkiezingen plaats. We wachten 

dit af. 

Ton Damen is onze vertegenwoordiger in het bestuur van het Pensioenfonds. Hij is bestuurslid tot 

medio 2020. Bijtijds zal ons bestuur naar een opvolger zoeken. Immers de opvolger dient normaliter 

een opleiding te volgen en daarna in ieder geval een toets bij de Nederlandse Bank af te leggen.   

 

5) Ontwikkelingen in pensioenwereld 

Er wordt al jaren door werkgevers en vakbonden in de Sociaal-Economische Raad (SER) gewerkt aan 

een nieuw pensioenakkoord. Het leek erop dat er een conceptakkoord op tafel lag, maar schijn 

bedriegt. De vakbonden eisen nu o.a. een versoepeling van de rekenregels om indexering mogelijk te 

maken. Op zich wordt het inderdaad wel tijd dat er volledig geïndexeerd wordt, gezien de 

inkomensdaling bij gepensioneerden. Echter, minister Koolmees van Sociale Zaken is niet bereid om de 

regels te versoepelen. Hierbij sluit hij zich aan bij de opstelling van De Nederlandse Bank.      

Het is van belang dat er een goed pensioenakkoord komt met duidelijkheid voor de toekomst voor 

iedereen, zoals al dan niet individuele pensioenpotjes, regeling voor de vele ZZP’ers, maar ook 

duidelijkheid voor ons. We wachten het af. 
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6) Privacy beleid 

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht geworden.  

Er worden sindsdien strikte regels gesteld aan het omgaan met persoonsgegevens. Onze vereniging 

ontvangt de noodzakelijke persoonsgegevens van het pensioenfonds. Om deze gegevens te blijven 

ontvangen is expliciete goedkeuring nodig van alle leden van onze vereniging. 

Een aparte brief met invulstrook is aan deze nieuwsbrief toegevoegd. 

 

We houden u op de hoogte. 

 

Het Bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Koninklijke Cosun 


