
   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 18 september jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

In uitvoering nemen nieuwe pensioenregeling 2015 

Het bestuur heeft besloten de in de zomer door werkgever en werknemersorganisaties afgesproken 

nieuwe pensioenregeling gedurende het jaar 2015 in uitvoering te nemen. Het bestuur zal de 

uitvoerbaarheid van de regeling (voor de lange termijn) binnen het nieuw Financieel Toetsingskader 

(nFTK) toetsen en daarna een besluit nemen over de uitvoering voor de lange termijn. Dit toetsingskader 

bevat de financiële spelregels voor pensioenfondsen voor beleggen, indexeren en de premie. 

 

Het pensioenreglement wordt aangepast, zodat met ingang van 1 januari 2015 alle aspecten van de 

nieuwe regeling in een reglement zijn uitgewerkt en correct uitgevoerd kunnen worden. 

 

 

Samenvatting wetsvoorstel nFTK en indexatie per 1 januari 2015 
Het bestuur heeft zich nader laten informeren over achtergronden en interpretaties van zaken die van 

belang zijn bij het – na definitieve vaststelling van het nFTK – herformuleren van het beleid van het fonds. 

Het fonds heeft tot 1 juli 2015 de tijd om alle fondsstukken op orde te brengen. 

Het bestuur is voornemens om het besluit over de indexatie per 1 januari 2015 nog in 2014 te nemen, 

zonder dat hiermee voorbij wordt gegaan aan de aanpassingen in het nFTK per 1 januari 2015.  

 

 

Beleggingingsbeleid en –ontwikkelingen 
 

Alternatieve invulling renteafdekkingsportefeuille 

De beleggingscommissie onderzoekt alternatieven voor de huidige methodiek van afdekking van het 

renterisico. Hiermee beoogt het om een afdekkingsportefeuille te creëren die flexibeler is ten aanzien van 

toekomstige en veranderende wetgeving. 

 

 

Toereikendheid kostenvoorziening 
Het bestuur heeft onderzocht of de voorziening voor kosten die onderdeel is van de premie voldoende is 

om de uitvoeringskosten in de toekomst te kunnen dekken. De conclusie van het onderzoek is dat de 

voorziening toereikend is. Dit onderzoek wordt over vijf jaar herhaald. 

 

 

Premie 2014 
Ten opzichte van voorgaande jaren gelden voor 2014 andere premieafspraken. De actuaris heeft een 

opgave gedaan van de premieprognose 2014 gesplitst naar verschillende premieonderdelen, waaronder 

de kosten voor de inkoop van 2% indexatie voor de actieven. 

De kostendekkende premie voor 2014 wordt geschat op € 16,8 miljoen. Dit is 30,7% van de totale 

loonsom. 

 


