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JAARVERSLAG  2020 
 
1. LEDENBESTAND 
Aan het einde van het verslagjaar 2020 bedroeg het aantal leden 1.026. Hiervan zijn per e-mail 705 leden 
te bereiken.  
 
2. BESTUUR 
Het bestuur heeft in 2020 zes keer vergaderd. Tweemaal waren wij te gast bij Provisum, eenmaal bij Van 
der Valk in Breukelen en driemaal hebben wij vergaderd via Teams. 
 
3. VERANTWOORDINGSORGAAN 
Het onderwerp van 2020 is natuurlijk Corona en alles wat daarmee samenhangt: 1,5 meter samenleving, 
mondkapje, binnen blijven, avondklok en zoomvergaderingen. 
Ook alle vergaderingen van het bestuur, VO en raad van toezicht met het bestuur: via Teams/zoom, want 
het werk moet wel doorgaan.  
Wat betreft de personele samenstelling van het VO is er geen nieuws te melden. 
 
De werkzaamheden van het VO kregen een bijna routinematig karakter met adviezen over: 

 herziening van het communicatieplan 

 de herbenoeming van twee leden van de raad van toezicht; dat advies is bindend 

 advies over het jaarverslag 

 oordeel over het gevoerde beleid, vooral toegespitst op de vraag of het beleid evenwichtig is geweest; 
het VO oordeelt daarover positief. 

 
De uitvoeringsovereenkomst is het contract tussen pensioenfonds en de werkgevers. Hierin wordt geregeld 
dat het fonds de pensioenafspraken uitvoert en tegen welke prijs (premie) dat gebeurt. Normaal gesproken 
is de uitvoeringsovereenkomst een hamerstuk. Dit jaar niet. 
Als gevolg van de neerwaarts aangepaste rekenregels zou de premie zeer fors moeten toenemen. Voor de 
grootste sponsor bleek dat een onbegaanbare weg omdat de resultaten mede als gevolg van wegvallende 
omzet door de winkelsluitingen veroorzaakt door Corona, sterk achterbleven. De enige manier om de 
premiestijging te ontgaan was door een drastische verlaging van de opbouw van het toekomstige pensioen 
en een forse verhoging van de eigen bijdrage van de deelnemers.  
Het bestuur heeft daarop besloten om een kostenvrijval van ca. € 1 miljoen niet ten goede te laten komen 
van het fonds, maar aan te wenden om de kostenstijging ongedaan te maken mits C&A het 
opbouwpercentage en de eigen bijdrage ongemoeid zou laten. Het VO heeft over de constructie positief 
geadviseerd. 
Dit verslag begon met Corona en eindigt ermee. Het VO is van mening dat Provisum zich in deze crisis 
uitstekend geweerd heeft, waardoor ook dit jaar de pensioenen en de opbouw geïndexeerd konden 
worden.  
 
4. CONTACT MET PROVISUM 
Het jaar 2020 zal iedereen zich lang herinneren. De coronacrisis heeft een groot beroep gedaan op de 
flexibiliteit van de Nederlandse samenleving. Ook Provisum heeft aangetoond zich aan te kunnen passen 
aan een volstrekt onverwachte ontwikkeling. Het pensioenbureau werkt al vanaf maart 2020 (vrijwel) 
volledig vanuit huis zonder dat de deelnemers hier nadelige gevolgen van hebben ondervonden. Dat is een 
groot compliment waard.
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Ook de bestuurs- en commissievergaderingen vinden vanaf maart 2020 plaats via videobellen 
(Teams). Na een wat onwennig begin is dit ook vlekkeloos verlopen en hebben alle geplande 
vergaderingen plaatsgevonden, met uitzondering van de jaarlijkse tweedaagse. 
Voor de beleggingen van het fonds was 2020 vooral door het coronavirus en de gevolgen daarvan voor de 
financiële markten, een onrustig jaar. De beleggingsportefeuille van het fonds heeft deze crisis tot nu toe 
goed doorstaan. De actuele dekkingsgraad was 1 januari 2020 132,2% en was op 31 december 2020 133,7%. 
De beleidsdekkingsgraad (voortschrijdend 12 maanden gemiddelde) heeft zich na de daling bij de start van 
de coronacrisis in de loop van het jaar prima hersteld. Eind 2020 was de beleidsdekkingsgraad 125,3% 
(eind 2019: 131,3%). Deze dekkingsgraad maakte het mogelijk om wederom alle pensioenen te indexeren 
met de volledige prijsstijging (1,22%). 
In 2020 is het beleggingsbeleid niet aangepast. In 2021 zal er een zgn. ALM-studie plaatsvinden waarin het 
beleggingsbeleid voor de periode 2022 t/m 2024 bepaald wordt.  
 
C&A en het pensioenfonds 
C&A wordt net als andere kledingretailers hard geraakt door het coronavirus en de daaropvolgende 
restricties voor winkels. De hoogte van de verplichtingen van het pensioenfonds (toekomstige 
pensioenuitkeringen) wordt op een door De Nederlandsche Bank (DNB) voorgeschreven wijze bepaald. De 
dalende rente heeft gevolgen voor deze berekening van de verplichtingen; de verplichtingen nemen 
daardoor in omvang toe. Een ander gevolg hiervan is dat de te betalen premie stijgt. De werkgever betaalt 
(een deel van) deze premie.  
 
Kort samengevat 
De werkgever wordt geconfronteerd met een kostenstijging voor pensioenen op een moment dat de 
werkgever het al moeilijk heeft door de financiële gevolgen van de coronamaatregelen. C&A stelde daarom 
voor om het opbouwpercentage te verlagen (hoogte pensioen) en een groter deel van de premie door de 
werkenden (eigen bijdrage) te laten betalen. Het bestuur heeft besloten, na overleg met het VO en diverse 
adviezen van externen, om de uitvoeringskosten van Provisum niet meer in rekening te brengen indien C&A 
geen wijzigingen aanbrengt in het opbouwpercentage en de eigen bijdrage, en de beleidsdekkingsgraad 
boven de indexatiegrens ligt. Het gaat hier om een kostenvermindering van € 1 miljoen (ongeveer gelijk aan 
de premiestijging). Het effect op de dekkingsgraad is minder dan 0,1% en jaarlijks wordt besloten om deze 
maatregel al dan niet voort te zetten.  
 
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is voor het fonds steeds belangrijker aan het worden. Ook 
de vermogensbeheerder van het fonds is actief op dit gebied. Daarnaast moet het fonds aan steeds meer 
regelgeving op dit gebied gaan voldoen. Van de helft van de aandelenportefeuille (de actieve portefeuille) 
is een nulmeting gemaakt van de carbon footprint van deze beleggingen. Deze was aanzienlijk beter (lager) 
dan de benchmark. Voor de passieve aandelenportefeuille is er een voting en engagement (stemmen en 
overleggen met raden van bestuur over het MVB-beleid). Ook in de vastgoedportefeuille wordt op 
verschillende manieren aandacht geschonken aan MVB-beleid. Voor de obligatieportefeuille wordt gekeken 
of Green Bonds (groene obligaties) hier een onderdeel van kunnen uitmaken. 
 
De bezetting van het bestuur en het verantwoordingsorgaan is een permanent punt van aandacht. In 2020 
zijn Lidy Beute (voor Remco Mol), Ric van der Woude (voor Joop Duindam) en Makkie Konijn (voor Joost 
van Engers) benoemd in het bestuur. Inmiddels is ook Marnix Braber door DNB goedgekeurd. Hij zal begin 
2021 worden benoemd als vervanger van Marcel Eggenkamp. Daarnaast is Jan Bezemer benoemd voor een 
tweede termijn van vier jaar. 
 
Het nieuwe pensioencontract houdt eenieder bezig. Het bestuur volgt deze ontwikkelingen op de voet, maar 
op dit moment is er vooral nog heel veel onduidelijk. In de loop van 2021 zou hier meer duidelijkheid over 
moeten komen. 
Een ander aandachtspunt voor 2021 is het IT-beleid en de bijbehorende beveiliging. 
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5. CONTACT MET C&A 
In januari 2020 heeft Stefanie Schneider Eric Brenninkmeijer opgevolgd als Head of Country van Nederland, 
België en Luxemburg. Het bestuur heeft enkele malen geprobeerd een kennismakingsafspraak te maken, 
maar dit is begrijpelijkerwijs door de extreem moeilijke situatie waarin het bedrijf door de coronacrisis 
beland is en de aandacht die dit van het Management Team vroeg, niet gelukt. Aan de orde zou ook zijn 
gekomen het doorrollen naar 2021 van de tweejarige toezegging van een donatie t.b.v. het bevorderen van 
de sociale contacten onder de gepensioneerden.  
Voor het jaar 2020 was door C&A een toezegging gedaan van € 20.000. Het bestuur heeft in juli aan C&A 
aangeboden om, in verband met de door de lockdown veroorzaakte uitzonderlijk slechte financiële situatie, 
deze toegezegde donatie door te schuiven naar het jaar 2021. Een overweging was daarbij ook dat er dit 
jaar geen kosten voor de Regionale Bijeenkomsten Gepensioneerden zouden worden gemaakt. 
C&A heeft onder dankzegging gebruik gemaakt van het voorstel. 
 
6. COMMUNICATIE EN PR 
Via de nieuwsflits worden de leden van de VVGP regelmatig op de hoogte gehouden van de actuele 
pensioengebeurtenissen. 
Het is dus van het grootste belang dat we kunnen beschikken over uw e-mailadres; geef het door want we 
versturen deze niet per post. 
De vernieuwde lay-out van onze website werkt goed en is echt een verbetering. 
De website wordt regelmatig door onze webmaster IJda Smits ververst en bijgewerkt. Reiny Bakker kan en 
doet dit ook af en toe, het is fijn om een reserve webmaster te hebben. 
Op onze website kan men de nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden (KG) vinden en lezen. 
De VVGP heeft ook een besloten facebookgroep waar inmiddels bijna 130 leden zich voor hebben 
aangemeld. 
Dit aanmelden kan nog steeds, er moet alleen ter controle een aantal vragen worden ingevuld. 
 
7. GEPENSIONEERDEN GROEPEN 
Helaas konden we in 2020 geen lunchbijeenkomsten organiseren, de coronapandemie liet dit niet toe. 
De contactpersonen konden ook niet bij elkaar komen maar er is wel e-mailcontact geweest. 
Door de teleurstelling dat er door corona niets door kon gaan in 2020, heeft het bestuur gemeend om samen 
met de Kerstgroet, een cadeaubon voor C&A mee te sturen.  
De reacties hierop waren heel positief. 
 
Ook nu in 2021 zitten we nog volop in de coronapandemie, maar het ziet er toch naar uit dat mede door 
het vaccineren we in november de lunchbijeenkomsten wel weer kunnen organiseren. 
Daar kijkt iedereen hoopvol naar uit. 
 
8. KOEPEL GEPENSIONEERDEN 
De Koepel Gepensioneerden (KG) is ontstaan uit het samengaan van 2 belangenverenigingen van 
gepensioneerden, te weten KNVG en NVOG. 
Na veel overleg en dezelfde toekomstvisie is het per 2 januari 2020 tot stand gekomen. 
De 3 hoofdthema’s waarmee de KG zich richt zijn; Pensioenen, Zorg & Welzijn en Inkomen & Koopkracht. 
De KG is een vrijwilligersorganisatie die steunt op de medewerking van een groot aantal leden van de 
aangesloten verenigingen.  
 
Daarnaast zit de VVGP ook in het Regio-overleg van de KG. Zij komen 3 tot 4 keer bij elkaar om met andere 
gepensioneerdenverenigingen het wel en wee met elkaar te delen en als voorbereiding voor de Algemene 
Vergadering van de Koepel Gepensioneerden, gezamenlijke standpunten te formuleren en als agendapunt 
op te laten nemen. 
Het is de moeite waard om de website van de KG eens te bekijken en de nieuwsbrieven te volgen, dat kan 
ook via de link op onze website. 
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9. JAARVERGADERING 
In 2020 hebben wij -vanwege alle coronamaatregelen- geen Algemene Ledenvergadering kunnen 
organiseren. 
 
Voor de nog te houden Algemene Ledenvergadering geldt: 

 De kascontrolecommissie heeft verslag uitgebracht en zal voorstellen het bestuur décharge te verlenen  
voor het gevoerde financiële beleid. 

 Het bestuur zal voorstellen om Jan Cligge (penningmeester) te herbenoemen.  
 
Het bestuur gaf via e-mail rekenschap over het gevoerde beleid in het voorafgaande jaar, alsmede inzage in 
de aandachtspunten voor het jaar 2020. 
 
 

***** 


