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Algemene ledenvergaderingen (ALV’s) 2021 
1. ALV’s  

• Wegens corona zijn ALV’s: 

– Van 2020 vervallen 

– Van 2021 later dan gebruikelijk 

• Data ALV’s in 2021: 

– Sas van Gent  30 augustus 

– Dinteloord 31 augustus 

– Puttershoek 1 september 

– Groningen  8 september 

 

• Wegens coronamaatregelen zijn de ALV’s ook in Dinteloord en Groningen 
extern en niet op de productielocaties 
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2A. Verenigingszaken en bestuur 

• Aantal leden gestegen naar bijna 900 (ruim de helft van gepensioneerden) 

• Vertegenwoordigingen: 

– Bestuur   

• Gepensioneerden 1 van de 6 bestuursleden 

• Conny Vermeulen-Oninckx, opvolger van  Ton Damen (juli 2020)  

– Verantwoordingsorgaan (VO)  

• Gepensioneerden 6 van de 12 leden 

• Ad Uitdehaag en Arie Broere teruggetreden per 1-7-2020 

• Opgevolgd door Ton Damen en Marcus Braams 

• Peter Roelfsema herbenoemd per 1-7-2020 voor periode van         
4 jaar  

– Deelnemersraad Sociaal Voorzieningsfonds 

• 2 Leden namens gepensioneerden: Toon van de Bergh en             
Jac Hoppenbrouwers 
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2B. Verenigingszaken en bestuur 

• Vereniging aangesloten bij Koepel Gepensioneerden: 

– Per 1-1-2020 zijn NVOG (onze vereniging bij aangesloten) en KNVG 
gefuseerd tot Koepel Gepensioneerden* 

– Fusie leidde tot teruggave van contributie: financieel resultaat van 
2020 van onze vereniging door deze incidentele inkomsten verbeterd 

– De Koepel behartigt de belangen van de aangesloten verenigingen: 

• Totaal circa 300.000 leden 

– De Koepel spant zich vooral in voor het nieuwe pensioenstelsel  

• Bestuur heeft goede contacten met Bestuur Pensioenfonds, 
Verantwoordingsorgaan (VO), Directie Cosun en Bestuursbureau PF Cosun 

 

* NVOG (Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden),   
KNVG (Koepel van Nederlandse Vereniging van Gepensioneerden) 
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3. Informatie over het Pensioenfonds 

• Coronapandemie grote gevolgen voor (beleids)dekkingsgraad (DG) 

– DG van eind 2019 van 116,7 naar dieptepunt op eind maart 2020 van 
102,7. Op eind juli 2021 is de DG 119,1 

– BDG (gem. van DG van 12 maanden) van eind 2019 van 114,2 naar 
107,8, eind 2020. En is verbeterd naar 114,1, eind juli 2021 

– Geen indexering van de pensioenen voor 2021   

• Pensioenadministratie van Pensioenbureau naar Appel per 1-1-2020.  

• Pensioenbureau Cosun: 

– Van Pensioenbureau naar Bestuursbureau PF Cosun (beleidsonder-
steunend voor bestuur) 

– Cor Veraart met pensioen per augustus 2020 

– Naast Stefan Bierhoff een nieuwe senior beleidsadviseur, Susan 
Oomens-Simons 
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3. Informatie over het Pensioenfonds 

• Naar Raad van Toezichtmodel in najaar 2021 

– Vermogen 2 jaar boven € 1 miljard (ruim € 1,1 miljard, eind 2020) 

– Vanaf begin 2020 een Permanente Visitatiecommissie 

• Invoering gedempte kostendekkende premie per 1-1-2020 

• Drie nieuwe bestuursleden: Kim Arnouts (febr. 2021), Conny Vermeulen 
(juli 2020) en Henk Radder (juli 2021) 

– Respectievelijk opvolger van Wijnand Pirée (juli 2020), Ton Damen en 
Gijs Vermeulen   

• Overig: 
– Invoering Risicomanagement Commissie, nieuwe fiduciair manager 

(vermogensbeheer), nieuwe adviserend actuaris, nieuwe interne auditor (extern),   
nieuwe voorzitter BAC (Beleggings Advies Commissie (Henk Radder) en de “Missie, visie 
en strategie” herzien 
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4.A. Indexering van de pensioenen  

• Indexering afhankelijk van beleidsdekkingsgraad (BDG: gem. van 12 maanden): 

– Indexering op basis van consumentenprijsindex (CPI) 

– BDG lager dan 110  Geen indexering 

– BDG vanaf 125   Volledige indexering 

– BDG tussen 110 en 125 Naar evenredigheid 

– Toetsingsdatum:  BDG van 31 oktober   

• Vanaf 1-1-2014 (nieuwe stelsel Pensioenfonds Cosun) tot 1-1-2020 alleen maar 
gedeeltelijke indexeringen:  

– Toegekend   4,4% 

– Achtergebleven t.o.v. CPI 5,4% 

• In 2020 geen indexering voor 2021: 

–  BDG was per 31-10-2020 108,5% 

– CPI voor 2021  1,22% 

• Achtergebleven t.o.v. CPI vanaf 1-1-2014 tot nu: 6,62%  
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4.B. Indexering van de pensioenen: grafiek fonds 
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5A. Nieuw pensioenstelsel 

• Pensioenakkoord: juni 2020 

• Conceptwetgeving begin 2021 in consultatie: vele zienswijzen 

• Invoering wetgeving: 

– 1 jaar uitgesteld: uiterlijk eind 2021 naar eind 2022 

– Implementatie uiterlijk 4 jaar (eind 2026) 

• Inhoud (belangrijkste punten voor senioren): 

– Meer bevoegdheden naar pensioenfonds 

– Opgebouwde rechten in een nieuw contract 

– Pensioenuitkeringen gaan variëren o.b.v. rendementen beleggingen 
(BDG vervalt) 
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5B. Nieuw pensioenstelsel 

• Onzekerheden/vragen: 

– Invaren van de opgebouwde rechten van gepensioneerden 

• Herstel van scheefgroei van de laatste 10 jaar 

– Indexatie van de pensioenen 

• Solidariteitsreserve tussen generaties 

• Inflatieprobleem bij toenemende inflatie 

• Belangrijke rol voor Koepel Gepensioneerden en intern voor bestuur 
Pensioenfonds en Verantwoordingsorgaan (VO) 

– VO leden worden binnenkort uitgebreid geïnformeerd over het nieuwe 
stelsel 

 

 

 

 

 

 

 


