
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 12 december 2017 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Toeslagverlening per 1 januari 2018 
 
Nadat er vorig jaar geen toeslag kon worden gegeven omdat de beleidsdekkingsgraad te laag was, is er 
nu weer ruimte voor een gedeeltelijke toeslag per 1 januari 2018. Het bestuur heeft zijn toeslagbesluit 
genomen op basis van het hiervoor geldende beleid. Daarin staat dat toeslagverlening kan plaatsvinden 
vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Volledige toeslagverlening is mogelijk vanaf een 
beleidsdekkingsgraad van circa 125%. Bij een niveau tussen de 110% en 125% wordt een evenredig 
deel van de maatstaf toegekend.  
Onder maatstaf wordt verstaan de ‘loonindex’ voor deelnemers die nog pensioen opbouwen en de 
‘prijsindex’ voor niet actieve deelnemers. De beleidsdekkingsgraad per 30 november 2017, het 
meetmoment voor het bestuur, was 118,8%. Dit betekende dat het bestuur een gedeeltelijke toeslag 
kon toekennen. 
 
De pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2018 verhoogd met 3,79%. 
De pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers krijgen per die datum een toeslag van 0,78%. 
Het grote verschil tussen de toeslag voor de actieve en de niet actieve deelnemers komt door de 
koppeling van de toeslagverlening voor actieve deelnemers met de loonontwikkeling. De sociale 
partners binnen Cosun hebben een cao voor 2 jaar (april 2017 tot april 2019) afgesproken waarbij de 
loonsverhogingen met name in 2017 plaatsvinden. Daardoor is de toeslag gebaseerd op een totale 
loonsverhoging van 5,34%. In 2018 is er geen loonsverhoging en daardoor zal de indexatie voor actieve 
deelnemers volgend jaar 0 zijn. Op basis van het beleidskader krijgen de actieve deelnemers nu een 
toeslag van 3,79%. Hiervan wordt 1,6% gefinancierd uit de jaarpremie 2018 en een aanvullende 
bijdrage van de werkgever (uit hoofde van indexatiegarantieregeling) en 2,19% uit de vrije reserves van 
het pensioenfonds. 
 
De maatstaf voor toeslagverlening voor niet actieve deelnemers is de stijging van de prijsindex ‘CPI Alle 
huishoudens’, gemeten over de periode oktober 2016 – oktober 2017. Deze bedraagt 1,33%. Op basis 
van het beleidskader wordt 0,78% toegekend. Die toeslag wordt volledig gefinancierd uit de vrije 
reserves van het pensioenfonds. 
 
De totaal geschatte koopsom voor rekening van het pensioenfonds bedraagt ca. € 10,5 miljoen. De 
dekkingsgraad daalt hierdoor met 1,6%-punt. 
 

Wet verbeterde premieregeling 
 
Tussen 2006 en 2013 kende het pensioenfonds de regeling collectief pensioensparen (CPS-regeling). 
Die was opgezet nadat in 2006 vervroegde pensionering niet meer fiscaal werd ondersteund. Bij de 
invoering van de nieuwe pensioenregeling in 2014 is de CPS-regeling beëindigd. Er is in totaal circa € 9 
miljoen in gespaard. De CPS-regeling is een beschikbare premieregeling waarin het pensioenresultaat 
volledig afhankelijk is van de behaalde beleggingsrendementen en de rentestand op het moment dat de 
deelnemer met pensioen gaat. Het was altijd zo dat op de pensioendatum het volledige opgebouwde 
kapitaal werd omgezet in een levenslange pensioenuitkering. 
 
Omdat de rente de laatste jaren zo laag was, heeft de overheid in september 2016 de Wet verbeterde 
premieregeling ingevoerd. Die geeft deelnemers aan beschikbare premieregelingen de keus tussen een 
vaste levenslange uitkering vanaf de pensionering of een variabele uitkering, die afhankelijk is van de 



   

beleggingsresultaten en de rentestand. Bij die variabele uitkering blijft de deelnemer doorbeleggen na de 
pensioendatum. 
Pensioenuitvoerders hoeven zelf geen variabele uitkering aan te bieden, maar moeten deelnemers wel 
‘shoprecht’ geven om bij een derde partij te kiezen voor een variabele uitkering. Pensioenfonds Cosun 
had al besloten zelf geen variabele uitkering aan te bieden omdat de kosten hiervan veel te groot zijn in 
verhouding tot het relatief beperkte bedrag dat in de gesloten CPS-regeling is gespaard. 
In overleg met De Nederlandsche Bank (DNB) is gebleken dat wij deelnemers die voor een variabele 
uitkering zouden willen kiezen al ruim voor de pensioendatum een beleggingsmix moeten bieden die 
daarop is afgestemd. Dit vereist een complexe administratie en leidt tot structureel hogere kosten.  
 
Het bestuur heeft zich gebogen over drie mogelijke oplossingen: 

1. Aanpassen van de CPS-regeling zodat die aan de wettelijke eisen voldoet; 
2. Overdragen van de regeling aan een derde partij; 
3. Het omzetten van de kapitalen in aanspraken binnen de basis middelloonregeling. 

De kosten van de eerste optie zijn te hoog. Omdat er tevens hoge kosten gemoeid zijn met de overdracht 
aan een derde partij, geven de sociale partners er de voorkeur aan om de regeling binnen het fonds te 
houden. Daarom hebben zij gekozen voor de derde optie.  
We zullen hierover communiceren in het Pensioenbulletin van januari. DNB moet haar goedkeuring nog 
geven aan de gekozen oplossing. Tevens zal er overleg zijn met het verantwoordingsorgaan. Daarna 
zullen de deelnemers die deelnemen aan de CPS-regeling een brief ontvangen met de persoonlijke 
gevolgen van de verandering en om hun instemming te vragen voor omzetting van hun pensioenkapitaal. 

 

Jaarplan communicatie en Communicatiebeleidsplan 

 

Het bestuur heeft het jaarplan communicatie 2018 vastgesteld. Hierin zijn de communicatieactiviteiten 
voor het jaar 2018 opgenomen. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn vergelijkbaar met de kosten in 
2017. 
Het bestuur heeft ook een communicatiebeleidsplan. Dit plan beschrijft het algemene communicatiebeleid 
van het fonds voor de komende jaren. Uiteraard wil het fonds voldoen aan de wettelijke 
communicatievereisten, maar daarnaast wil het een duidelijk eigen stijl hanteren die zich kenmerkt door 
een persoonlijke benadering. Daarin speelt het eigen Pensioenbureau een belangrijke rol. 
 
Uitvoeringskosten 
 
Het pensioenfonds maakt kosten voor het uitvoeren van de pensioenregeling, zoals kosten voor de 
pensioenadministratie en communicatie. Het bestuur heeft na onderzoek besloten de opslag voor 
toekomstige uitvoeringskosten te verhogen van 2% naar 2,2%. Tevens is gekeken naar de kostenopslag 
van 4% in de premie van 28% voor de basisregeling. Het bestuur heeft besloten die opslag terug te 
brengen van 4% naar 3,8%. 
 

Nieuwe ALM-studie 
 
In 2018 gaat het pensioenfonds opnieuw een ALM-studie laten uitvoeren. ALM staat voor asset liability 
management. Het is een studie waarbij op basis van allerlei economische scenario’s en specifieke 
kenmerken van het fonds, zoals de samenstelling van het deelnemersbestand, wordt bekeken hoe de 
beleggingen het meest optimaal kunnen worden afgestemd op de verplichtingen van het fonds. 
Drie partijen hebben een offerte uitgebracht om de ALM-studie uit te voeren. Na een uitvoerig 
selectieproces heeft het bestuur gekozen voor het bedrijf Triple A.  

 
 

 


