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Aan de leden van de vereniging 
 

  
Oud Beijerland, 15 december 2020 
Onderwerp: Nieuwsbrief van december 2020 
Referentie: VGC20-19  
 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Na de nieuwsbrief van augustus van dit jaar willen wij u graag informeren over de ontwikkelingen op 

pensioengebied.  

Het is een bijzondere tijd, we komen daar in deze nieuwsbrief op terug, en dat heeft ook gevolgen 

voor de pensioenen van vele gepensioneerden. We mogen blij zijn dat we een goed pensioenfonds 

hebben, welke ook in deze bijzondere tijd naar omstandigheden tot een goed resultaat komt.   

  

1)  Algemene ledenvergaderingen (ALV) in 2021 

Het bestuur heeft de ALV’s voor 2021 voorlopig gepland: 

- Sas van Gent dinsdag 30 maart 

- Dinteloord woensdag 31 maart 

- Puttershoek donderdag 1 april 

- Groningen woensdag 7 april 

We weten nog niet of deze vergaderingen i.v.m. het coronavirus kunnen doorgaan. We zullen u tijdig 

op de hoogte stellen.  

 

2) De contributie 

De contributie is al vele jaren € 0,80 per maand. Ook voor 2021 is het bedrag ongewijzigd. 

Zoals u weet wordt de contributie door het Pensioenfonds maandelijks in mindering gebracht op uw 

pensioenuitkering. Met uw bijdrage kan het bestuur uw belangen zo goed mogelijk behartigen.  

 

3) Vertegenwoordiging van gepensioneerden in organen. 

In de vorige nieuwsbrief hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over wisselingen in het bestuur van het 

pensioenfonds en het Verantwoordingsorgaan (VO), het wettelijk ingesteld adviesorgaan van het 

fonds. Zoals wij al eerder meldden hebben de gepensioneerden één vertegenwoordiger in het bestuur 

van het pensioenfonds en zes in het VO. Na de wijzigingen in juli 2020 is er niets meer veranderd. 

 

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

De coronaperikelen en vooral de zeer lage rentestanden hebben grote gevolgen voor de rendementen 

van de pensioenfondsen. Ook ons fonds van Cosun ontkomt daar niet aan. De zogenaamde 

dekkingsgraad, een graadmeter voor de financiële gezondheid van het fonds (vermogen in verhouding 

tot de verplichtingen) is ook bij ons pensioenfonds fors gedaald.  
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Zoals eerder aangegeven is een beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 maanden) op 

eind oktober van het jaar van minimaal 110% nodig om in aanmerking te komen voor een 

(gedeeltelijke) indexering. De  beleidsdekkingsgraad was eind oktober 108,5%. Hoewel het formele 

besluitvormingsproces bij het pensioenfonds nog loopt is het voor u wel duidelijk wat het betekent 

voor 2021. Voor een korting op de uitkeringen hoeft u absoluut niet bang te zijn, dat gaat niet 

gebeuren. Ons fonds doet het relatief gezien goed.  

 

5) De uitwerking van het pensioenakkoord 

Na de overeenstemming in juli 2020 van het kabinet, werkgevers en werknemers over de uitwerking 

van het pensioenakkoord wordt nu hard gewerkt aan de voorbereiding van de betreffende 

pensioenwetgeving. De doelstelling is dat de wetgeving medio 2021 in de Tweede Kamer wordt 

behandeld en begin 2022 definitief wordt.  

Op vele fronten vinden discussies plaats en de vereniging Koepel Gepensioneerden (circa 300.000 

gepensioneerden), waarbij onze vereniging aangesloten is, is daar nauw bij betrokken. Er zijn immers 

grote belangen voor o.a. de werkgevers, actieve medewerkers en gepensioneerden. De Koepel brengt 

de belangen van de gepensioneerden, met al hun fors opgebouwd vermogen, uitdrukkelijk onder de 

aandacht van vooral het Kabinet en de Tweede Kamer. De inzet is dat er weer snel volledige indexering 

van pensioenen plaatsvindt. De gepensioneerden hebben al flink ingeleverd, want geen of geen 

volledige indexering betekent een achteruitgang in het besteedbaar inkomen t.o.v. de 

prijsontwikkelingen. 

 

6) Chris Kraaijmes overleden 

Op 15 november 2020 is Chris op 71-jarige leeftijd overleden. Chris was vele jaren Directeur Personeel 

& Organisatie bij Cosun Beet Company (voormalig Suiker Unie). Ook is hij vele jaren bestuurslid van het 

Pensioenfonds geweest en na zijn pensionering lid van het Verantwoordingsorgaan (VO). Chris heeft 

veel betekend voor het personeel van het bedrijf en de gepensioneerden van Cosun. Namens het 

bestuur en leden hebben we middels een brief de condoleances overgebracht aan zijn vrouw, kinderen 

en kleinkinderen. Ook hebben we waardering voor zijn grote inzet en betrokkenheid uitgesproken.   

 

7) Een gelukkig kerstmis en een voorspoedig 2021. 

Door het coronavirus is 2020 een heel bijzonder jaar geworden. Duizenden mensen hebben het virus 

opgelopen en vooral kwetsbaren, waaronder veel ouderen, zijn ernstig ziek geworden dan wel 

overleden. Mogelijk is dat bij u in uw directe kring ook het geval geweest.  

Daarnaast zijn door alle coronamaatregelen de contacten met dierbaren beperkter en dat zal ook met 

Kerst en Nieuwjaar helaas het geval zijn. Er is zelfs veel eenzaamheid bij meerdere ouderen. 

Het bestuur hoopt dat u, ondanks de problemen, omringd bent door warmte van naaste familieleden 

en/of kennissen. We wensen u allen een gelukkig kerstfeest en een voorspoedig 2021 toe. Hopelijk 

wordt het leven in de loop van 2021 weer normaal. 

 

Nogmaals alle goeds toegewenst. 

 

Het Bestuur van de Vereniging van Gepensioneerden Cosun 


