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Aan de leden van de vereniging, 
 
  
Oud Beijerland, 3 november 2022 
Onderwerp: Nieuwsbrief van november 2022 
Referentie: VGC22-23  
 

Geacht lid, 

 

Na de nieuwsbrief van mei jl. ontvangt u hierbij vooral informatie over de ontwikkelingen bij het 

pensioenfonds en met betrekking tot het nieuwe pensioenstelsel. 

Zoals eerder aangegeven ontvangt u twee keer per jaar de Informatiebrief KristalPLUS van Cosun 

Beet Company (ex-Suiker Unie). Bijgevoegd treft u de versie van oktober 2022 aan.   

 

1) Vertegenwoordiging in de Deelnemersraad Sociaal Voorzieningsfonds 

De vereniging heeft twee vertegenwoordigers in de Deelnemersraad van het Sociaal 

Voorzieningsfonds van Cosun, Toon van de Bergh en tot voor kort Jac Hoppenbrouwers. Toon is al  

14 jaar lid van de Deelnemersraad en vindt het moment wel aangebroken voor een opvolger. Jac is 

onlangs teruggetreden.  

Het bestuur heeft Wim Kooiman (ex Suiker Unie Puttershoek) en Johan Paantjes (ex Centraal Kantoor 

Suiker Unie) bereid gevonden als opvolgers in de Deelnemersraad te worden. 

Het bestuur is Toon en Jac enorm dankbaar voor hun inzet bij dit fonds. Ze hebben een belangrijke 

taak vervuld. Immers, vooral gepensioneerden hebben nogal wat medische kosten en het Sociaal 

Voorzieningsfonds draagt eraan bij de kosten zoveel mogelijk te beperken. 

We wensen Wim en Johan veel succes toe in de Deelnemersraad.  

 

2) Informatie over het pensioenfonds van Cosun 

Dit kalenderjaar is er veel veranderd in de pensioenwereld. De inflatie en rente zijn fors gestegen. 

Ook de interne rente, waar het pensioenfonds wettelijk mee moet rekenen, is behoorlijk hoger 

geworden.   

Door de oplopende rekenrente dalen de verplichtingen van het fonds (de waarde van de uit te keren 

pensioenen nu en in de toekomst) aanzienlijk. Echter, door de internationale crisis, vooral door de 

oorlog in Oekraïne, staan de beleggingen onder druk en is het vermogen van het fonds gedaald. Per 

saldo resteert echter een positief verschil.  Hierdoor is de dekkingsgraad (DG, vermogen gedeeld 

door de verplichtingen) flink toegenomen: van 123,5 eind 2021 tot 133,2% eind september 2022.  

De beleidsdekkingsgraad (BDG, het gemiddelde van de DG van de laatste 12 maanden), bepalend 

voor de indexering van de pensioenen, is daardoor gestegen naar 126,8% eind september 2022.  

 

De laatste jaren is er geïndexeerd op basis van de BDG ondergrens van 110 en een bovengrens van 

circa 125%. Bij minder dan 110 mag niet worden geïndexeerd. Boven de bovengrens vindt een 

volledige indexatie plaats en daartussen naar verhouding. De bovengrens, de zogenaamde TBI-grens 
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(Toekomst bestendige indexatiegrens) is afhankelijk van de rentetermijnstructuur, de inflatie en de 

verplichtingen van het fonds. Voor de bepaling van de bovengrens is er een wettelijk voorgeschreven 

rekenmethodiek. Bij de lage (reken) rente en inflatie van de laatste jaren schommelde de bovengrens 

niet of nauwelijks en bleef die in de buurt van 125%. Echter, de bovengrens (TBI-grens) is door vooral 

de hogere inflatie van het laatste jaar fors gestegen.  

 

De toets voor al dan niet indexeren vindt bij ons pensioenfonds jaarlijks plaats op basis van cijfers 

van eind oktober. De CPI (consumentenprijsindexcijfer) van eind oktober t.o.v. vorig jaar oktober zal 

ook fors hoger zijn dan vorig jaar,  waarschijnlijk ruim boven de 10%. Er zal zeker een indexatie voor 

2023 voor gepensioneerden gaan plaatsvinden, maar dat zal naar verwachting niet de volledige CPI-

stijging zijn.    

 

Daarnaast kan het fonds als gevolg van een tijdelijke wetswijziging alsnog mogelijk volledig  indexeren 

voor 2022, zoals o.a. bij het pensioenfonds ABP is uitgevoerd medio 2022 met terugwerkende kracht 

tot 1 januari 2022. Bij ons fonds zou dat een aanvulling op de indexatie van circa 1,7% voor 2022 zijn. 

Deze mogelijke aanvulling is echter afhankelijk van de formele toets door het pensioenfonds op 

toekomstbestendigheid en evenwichtigheid van de hogere indexatie. De gevolgen van een eventuele 

aanpassing worden getoetst in de zogenaamde ALM-studie, die het pensioenfonds dit jaar uitvoert.  

In de vergadering van het Verantwoordingsorgaan (VO, adviesorgaan voor het fondsbestuur) in 

december 2022 komen de indexatie voor 2023 en mogelijke aanvulling op de indexatie van 2022 aan 

de orde. Het zal duidelijk zijn dat ons bestuur dit zorgvuldig zal beoordelen.  

 

3) Deelnemersonderzoek 

In november van dit jaar gaat weer een 3-jaarlijks deelnemersonderzoek door het pensioenfonds 

plaatsvinden. Aan deelnemers worden dan allerlei vragen voorgelegd, zoals over tevredenheid over 

het fonds, de communicatie, e.d. Het bestuur hoopt dat u deelneemt aan het onderzoek. Uit ervaring 

weten we dat het pensioenfonds de meningen van deelnemers zeer serieus meeneemt in hun 

beslissingen. Naast dit periodiek onderzoek zijn er af en toe ook deelnemersonderzoeken in het 

kader van het nieuwe pensioenstelsel, zoals er al een onderzoek dit voorjaar heeft plaatsgevonden. 

We hopen daarbij op uw inbreng.      

 

4) Digitaliseringsplan 

Uit het deelnemersonderzoek van 2019 (zie ook bij 3) kwam o.a. de wens bij deelnemers naar voren 

om meer digitaal te communiceren. Ook vanuit de overheid wordt digitaal communiceren 

gestimuleerd. 

Het bestuur van het fonds is daarmee aan de slag gegaan en heeft in juni 2022 een digitaliseringsplan 

vastgesteld na advies van de Communicatie commissie.  

De doelstelling is dat deelnemers de persoonsgerichte communicatie digitaal ontvangt via de 

Berichtenbox van de overheid. Als een deelnemer de wens daartoe niet aangeeft, blijft de deelnemer 

de informatie op papier ontvangen via de post, zoals nu de praktijk is. In het VO hebben we aandacht 

gevraagd om het per post te kunnen blijven ontvangen. Immers, niet alle gepensioneerden werken 

met een computer. Het bestuur van het pensioenfonds heeft met deze groep deelnemers prima 

rekening gehouden.   

Ook via de website zal meer worden gecommuniceerd naar deelnemers.  

U zult nog uitgebreid worden geïnformeerd door het pensioenfonds. 
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5) Het nieuwe pensioenstelsel en de uitvoering bij het Pensioenfonds Cosun 

Na het pensioenakkoord van juni 2019 is eindelijk op 30 maart 2022 het wetsvoorstel Toekomst 

Pensioenen door het Kabinet aan de Tweede Kamer aangeboden. Eerst was de planning dat de 

nieuwe pensioenwetgeving 1 januari 2022 ingevoerd zou worden, toen werd het 1 januari 2023 en 

onlangs heeft verantwoordelijk minister Carola Schouten laten weten dat nu de doelstelling om de 

wet in te voeren1 juli 2023 is. Dat is dus al minstens vier jaar na het akkoord! 

De Tweede Kamer heeft in september en oktober al vier keer over het wetsvoorstel gesproken en 

“we zijn er nog niet….”. Er is kamerbreed veel kritiek op de conceptwet en er zijn vele vragen.  

De Koepel Gepensioneerden, waar onze vereniging bij aangesloten is, vindt het huidig wetsvoorstel 

met de toezeggingen van de Minister nog onacceptabel met de belangrijkste redenen: 

- Er dient meer zekerheid te zijn voor een koopkrachtiger pensioen 

- De zeggenschap van gepensioneerden is nog onvoldoende geregeld 

Het wetsvoorstel is volgens deskundigen uitermate ingewikkeld.  

Vooralsnog blijft de datum 1 januari 2027 staan, waarbij de circa 200 Nederlandse pensioenfondsen 

de nieuwe pensioenregeling dienen te hebben ingevoerd. 

 

Bij Cosun wacht men terecht niet af tot de wet van kracht is, de voorbereidingen voor de invoering 

van het nieuwe stelsel zijn al begonnen.  

Cosun heeft een regiegroep opgericht, bestaande uit: 

- Het dagelijks bestuur van het pensioenfonds en een adviseur van het fonds 

- Een adviseur van de werkgevers en een adviseur van de vakorganisaties 

- De twee senior beleidsadviseurs van het Cosun Bestuursbureau, Stefan Bierhoff en  

Susan Oomens-Simons 

De regiegroep neemt geen besluiten, maar bereidt alle besluitvormingen voor. 

 

De doelstelling is dat het nieuwe stelsel bij Cosun per 1 januari 2025 wordt ingevoerd. 

Daartoe is een strakke planning opgesteld: 

- T/m het 2e kwartaal van 2023  Oriëntatie, verkenning en verdieping 

- Van 3e t/m 4e kwartaal van 2023 Besluiten over de nieuwe pensioenregeling 

- Van het 1e t/m 4e kwartaal van 2024 Nieuwe pensioenregeling in de administratie opnemen 

- Per 1 januari 2025   De nieuwe pensioenregeling gaat van start 

 

De sociale partners, werkgevers en vakorganisaties, bepalen hoe de nieuwe regeling bij Cosun in het 

kader van de nieuwe wetgeving eruit komt te zien. Daarna zal het bestuur van het pensioenfonds 

beoordelen of het voorstel van de sociale partners kan worden uitgevoerd.  

 

In het proces naar het nieuwe stelsel worden het VO en onze vereniging betrokken.  

Het VO heeft op meerdere punten adviesrecht en de vereniging een hoorrecht. Nog niet duidelijk is 

wat het hoorrecht precies gaat inhouden. Immers, de Tweede Kamer vindt dat het hoorrecht in de wet 

dient te worden versterkt. In ieder geval kan de vereniging zich uitspreken over het transitieplan en 

wel op een zodanig tijdstip dat het van invloed kan zijn op de inhoud van het transitieplan en de daarin 

verantwoorde keuzes (artikel 150g van de conceptwet).  

 

De vereniging hecht een groot belang aan transparantie in het proces en aan een goede communicatie 

aan de deelnemers. Ook wij zullen als verenigingsbestuur u goed informeren over de ontwikkelingen.  

Wij hebben een goed vertrouwen in het proces bij ons pensioenfonds.   
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5) Tot slot 

Graag wenst het bestuur u alle goeds toe.   

Voor vragen en opmerkingen kunt u steeds bij ons terecht.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur: 

- Ad Backx  Voorzitter 

- Ko Wisse  Secretaris 

- Jos Huijbrechts  Penningmeester/ledenadministratie 

- Johan van Crugten Bestuurslid 

- Kees Moens  Bestuurslid 

 

Bijlage:  

Informatiebrief KristalPLUS voor oud-medewerkers van oktober 2022, Cosun Beet Company. 

         


