
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 16 januari 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Flexibiliseringsfactoren voor 2018 vastgesteld 
 
Dit zijn de rekenregels die het Fonds hanteert als iemand gebruik maakt van keuzemogelijkheden in de 
pensioenregeling. Denk aan vervroegd met pensioen gaan of eerst een aantal jaren een hogere en 
daarna een lagere uitkering. Maar ook gaat het om berekeningsfactoren voor het aanwenden van 
spaarkapitaal of voor het afkopen van een klein pensioen. Die factoren worden aangepast aan 
wijzigingen in grondslagen en veronderstellingen, wijziging van de rente en aanpassing van de 
pensioenrichtleeftijd. Door de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 naar 68 jaar zal het tot 1 
januari 2018 opgebouwde ouderdomspensioen 5% tot 6% hoger worden. Het bestuur heeft de 
flexibiliseringsfactoren voor 2018 vastgesteld. Ze worden opgenomen op een wijzigingsblad bij het 
pensioenreglement en daarna gepubliceerd op de website. 
 

Strategisch meerjarenplan en jaarplan 2018 beleggingen 

 
De beleggingsplannen zijn door het bestuur besproken. Het strategische meerjarenplan is ten opzichte 
van vorig jaar bijna niet veranderd. Wellicht vloeien er wel veranderingen voort uit de ALM-studie die het 
Fonds dit voorjaar gaat houden. Het jaarplan 2018 bevat onder meer informatie over wijzigingen in de 
beleggingsportefeuille zoals de toevoeging van de nieuwe beleggingscategorie Nederlandse 
woninghypotheken. Naar aanleiding van de speciale sessie die het bestuur heeft gehad over 
maatschappelijk verantwoord beleggen, is dit onderwerp in het jaarplan aangescherpt. 
De finale versies van beide plannen zullen in de bestuursvergadering van februari worden voorgelegd 
voor besluitvorming. 
 

Besluit over omzetting spaarkapitalen in pensioenaanspraken 

 
In de vorige bestuursvergadering heeft het bestuur het voornemen uitgesproken de spaarkapitalen in de 
CPS-regeling (CPS = Collectief Pensioen Sparen) via interne waardeoverdracht om te zetten naar 
pensioenaanspraken in de basispensioenregeling. Vanwege de Wet verbeterde premieregeling mag het 
Fonds de regeling niet meer in de bestaande vorm voortzetten. In de vorige editie van Nieuws van de 
bestuurstafel en in het Pensioenbulletin van januari is hier al uitgebreid aandacht aan besteed.  
Inmiddels heeft het bestuur het voorstel besproken met de sociale partners en het 
verantwoordingsorgaan. Alle partijen zijn het erover eens dat dit de beste oplossing is. Het bestuur 

besluit de spaarkapitalen te gaan omzetten in pensioenaanspraken. Echter voorafgaand aan deze 
omzetting moet De Nederlandse Bank eerst goedkeuring verlenen. Hierna zal het Fonds ook de 
deelnemers om instemming vragen. In afwachting van de geplande omzetting heeft het Fonds voor de 

deelnemers aan de CPS-regeling het beleggingsrisico per 1 januari 2018 zoveel mogelijk afgedekt. 
 

Statutenwijziging 
 
In de statuten staan onder meer het doel en het beheer van het Fonds en de besteding van de financiële 
middelen beschreven. De statuten worden aangepast in verband met de wijzigingen in het bestuur per 1 
juli 2018. Het bestuur gaat dan van acht naar zes leden: twee namens de werkgever, één namens de 
werknemers en één namens de gepensioneerden en twee externe bestuursleden. Ook worden de 
procedures voor het benoemen van de voorzitter en de secretaris gewijzigd. Het bestuur heeft de 
statutenwijzing vastgesteld onder voorbehoud van een positief advies door het verantwoordingsorgaan. 



   

Nieuw administratiesysteem 

Het is noodzakelijk dat het huidige systeem voor de pensioenadministratie per 1 januari 2019 wordt 
vervangen door een nieuw systeem. Het bestuur heeft zich hierover laten informeren. Inmiddels zijn er 
verschillende sessies geweest met de leverancier van het beoogde nieuwe systeem, dat kan worden 
gekarakteriseerd als flexibel, efficiënt en toekomstbestendig. Het bestuur wil in de vergadering van 
februari een besluit nemen over aanschaf van het systeem.  

 


