
   

                                                                                                                                                                

 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

 
Tijdens de bestuursvergadering van 21 juli jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Aanvullende ALM-berekeningen 
 
In 2015 is het beleid van het fonds binnen het nieuwe wettelijke Financieel toetsingskader (nFTK) 

vastgesteld, inclusief de aanvangshaalbaarheidstoets. Verder is via een ALM-studie de risicohouding 

voor de korte en de lange termijn vastgesteld evenals een leidraad voor het afdekken van het renterisico 

op de pensioenverplichtingen. Minder urgente beleidskeuzes in dit jaar, het beleggingsbeleid bij 

dekkingsgraden boven de 125% en onder de 105% zijn in 2016 opgepakt. De resultaten van de daarvoor 

benodigde aanvullende ALM-berekeningen zijn in deze vergadering besproken. Vervolgens is op basis 

hiervan de richting van het beleid bepaald.  

In de vergadering van 15 september a.s. vindt besluitvorming plaats.  

 

 

Resultaten deelnemersonderzoek 
 
Het Fonds heeft een deelnemersonderzoek uitgevoerd om te peilen hoe de communicatie van het fonds 

en de serviceverlening van het Pensioenbureau worden ervaren en wat de mate van risicobereidheid van 

de deelnemers is. Daar kwamen later vragen bij in het kader van het onderzoek naar de 

toekomstbestendigheid van het fonds.  

Met 927 respondenten heeft het onderzoek een zeer hoog responspercentage van 35,4% van de totale 

deelnemerspopulatie. Dit betekent dat de resultaten zonder meer representatief zijn voor de 

deelnemerspopulatie. De resultaten van het onderzoek zijn besproken in het bestuur. 

 

Toekomstbestendigheid Pensioenfonds Cosun 
 
Inmiddels bevindt het Fonds zich in fase 2 van de studie. Hierbij zijn de overgebleven 

uitvoeringsmodellen nader besproken. Het betreft het opgaan in een Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) of 

het eigen pensioenfonds bestuurlijk versterken met de keuze uit verschillende bestuursmodellen.  

Het bestuur streeft naar een definitief besluit vόόr eind 2016 

 
 

Herverdeling taken 
 
Per 1 juli jl. is een eind gekomen aan de periode van tijdelijke uitbreiding van het bestuur naar 10 leden 

vanwege de in 2011 doorgevoerde fusie met Stichting Pensioenfonds Suiker 2007 en zijn weer van 10 

naar het oude niveau van 8 teruggegaan. In verband hiermee heeft er binnen het bestuur een 

herschikking van taken plaatsgevonden. Dit houdt in dat elk bestuurslid een aantal 

deskundigheidsgebieden krijgt toebedeeld. In de communicatiecommissie hebben Marianne van Os en 

John Vriends de vrijgevallen posten opgevuld.  



   

 
 

Uitvoeringsovereenkomst 
 

In 2015 is, na afronding van de ALM/nFTK-studie en het op basis hiervan door het bestuur vastgestelde 

nieuwe beleidskader, een uitvoeringsovereenkomst voor onbepaalde tijd met de werkgever gesloten. De 

werkgever heeft daarbij de wens geuit om over te gaan tot een door het jaar gespreide premiebetaling. 

Tot op heden gold de verplichting dat de volledige jaarpremie op 1 januari van het betreffende jaar 

verschuldigd was.  

Daarnaast heeft de werkgever verzocht om de vaststelling van de premie aan te laten sluiten bij de 

ontwikkeling van het deelnemersbestand gedurende het jaar. Tot op heden gold een premievaststelling 

op basis van het deelnemersbestand per 1 januari van het jaar. Met deze aanpassing wordt gestreefd 

naar een meer zuivere premievaststelling. 

 

In het bestuur is de notitie besproken waarin deze twee punten zijn uitgewerkt. Besluitvorming volgt later 

dit jaar. de nieuwe uitvoeringsovereenkomst zal ingaan op 1 januari 2017. 

 

 

Terugkoppeling m.b.t. diverse overleggen 
 

In de maand juli heeft overleg plaatsgevonden met zowel sociale partners als een delegatie van het 

bestuur van de Vereniging van gepensioneerden. Betreffende partijen zijn bijgepraat over diverse 

onderwerpen, waaronder de resultaten uit de haalbaarheidstoets 2016, zaken uit het jaarverslag 2015 en 

de studie toekomstbestendigheid.  


