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Pensioen3daagse
Van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 november 2018 
doen we mee aan de nationale Pensioen3Daagse. Die 
wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken, een 
platform van het Ministerie van Financiën. Het doel van de 
3daagse is aandacht te vragen voor het pensioen. Zowel 
de werkgever als het bestuur van het pensioenfonds vinden 
dit een goed initiatief. Daarom doen we dit jaar mee. In dit 
bulletin hebben we een artikel waarin je kunt lezen wat we 
doen. We voegen er een eigen element aan toe in de vorm 
van een foto- en verhalenwedstrijd waarmee je een verzorgd 
weekend voor twee kunt winnen.

Misschien denk je wel: drie dagen aandacht voor het 
pensioen, dat is best lang. Mag ik je er dan op wijzen dat wij 
bij het Pensioenbureau en het pensioenfonds met een aantal 
mensen het hele jaar bezig zijn met jouw pensioen. Dat doen 
wij overigens met plezier. 

Je pensioen verdient voldoende aandacht. Het gaat dan ook 
ergens om, namelijk een belangrijk deel van je inkomen na je 
pensionering. Hopelijk is dat voor jou gedurende vele jaren. 
Hoewel bij Cosun de werkgever verreweg het grootste deel 
van de premie betaalt, zou je grofweg kunnen zeggen dat je 
een dag per week voor je pensioen werkt.

Toch blijkt steeds weer dat mensen zich maar weinig verdiepen 
in hun pensioen. ‘Dat is bij Cosun toch goed geregeld’ of 
‘Dat zie ik later wel’, horen we vaak. Bij Cosun is je pensioen 
inderdaad goed geregeld, maar ieders financiële situatie is 
verschillend. Misschien was je eerder ZZP-er, heb je elders 
gewerkt of was je een tijd uit het arbeidsproces. Weet wat je 
later kunt verwachten. Je kunt je totale pensioenplaatje zien 
op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Weet ook welke keuzes je 
in onze pensioenregeling hebt en wanneer je zelf actie moet 

ondernemen voor je pensioen. Je vindt het op onze 
website www.pensioenfondscosun.nl 

En heb je vragen? Bij het Pensioenbureau 
staan we graag voor je klaar. De contactge-

gevens vind je op deze pagina.

Cor Veraart
Manager 
Pensioenbureau 
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“Tegen onze deelnemers wil ik zeggen dat wij als bestuur ons uiterste best zullen doen om de 

pensioenregeling zo goed mogelijk uit te voeren. Daarnaast hopen wij de deelnemers te stimule-

ren interesse te tonen in hun pensioen.”

“Een prudente, nuchtere 
aanpak zit in onze genen 
bij Cosun”

Nieuwe voorzitter Wilfert van Veldhoven:

Wilfert van Veldhoven (49) is sinds 1 juli 2018 
voorzitter van het bestuur van Stichting  
Pensioenfonds Koninklijke Cosun. Wij zoch

ten hem op in zijn kantoor in Breda om nader kennis  
te maken.

Financiële kant
Wilfert is geboren en getogen in Weert, waar hij nog 
steeds woont. Na het vwo ging hij bestuurlijke infor
matica studeren aan de Universiteit van Tilburg. Ook 
volgde hij een postdoctorale studie tot registerac
countant. De combinatie van informatica en financiën 
boeide hem, maar geleidelijk kwam het accent meer te 

liggen op de financiële kant. Zeker toen hij in 1998 aan 
de slag ging als assistent concerncontroller bij Cosun. 
“Daarna heb ik bij Cosun verschillende functies gehad, 
waaronder een aantal jaren manager Finance en Con
trol bij Sensus.”

Twee dagen per week
Nu is Wilfert concerncontroller bij Cosun. “Ik houd 
me bezig met alle managementrapportages voor de 
concerndirectie, ben verantwoordelijk voor de Cosun 
jaarrekening en ben betrokken bij investeringsvoorstel
len en projecten zoals mogelijke bedrijfsovernames.”
Is zo’n zware functie wel te combineren met het voor
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zitterschap van het pensioenfonds? “Daar hebben we 
zeker over gesproken toen ik werd gevraagd voorzitter 
van het fondsbestuur te worden. De werkgever moet 
daar wel ruimte voor bieden. De bereidheid is er zeker. 
De invulling in de praktijk blijft soms een uitdaging. Ge
lukkig heb ik als controller twee deskundige en zelfstan
dige collega’s die veel opvangen.  

Voor het voorzitterschap staat ongeveer 1,5 dag per 
week, maar omdat ik ook deel uitmaak van de beleg
gingsadviescommissie en de communicatiecommissie 
ben ik zeker twee dagen per week bezig met het pen
sioenfonds.” Daar stopt het niet bij want Wilfert vertelt 
dat het lezen van de vele stukken vooral in de avond
uren gebeurt. “Het vraagt dus ook wel een offer van 
mijn vrouw en kinderen. Nu hebben onze zoons van 15 
en 17 een passie voor dezelfde sport als ik: tafeltennis. 
Zij zijn er beter in dan ik, maar door de sport trekken we 
veel met elkaar op.”

Ingewikkelde materie
Wilfert kwam voor het eerst met het pensioenfonds in 
aanraking in 2011 toen hij door zijn voorganger Willem 
van den Nieuwenhof werd gevraagd zitting te nemen in 
de visitatiecommissie die het interne toezicht verzorgt. 
“Door het bestuderen van alle stukken kreeg ik toen 
pas een goed beeld van wat die ingewikkelde pen
sioenmaterie allemaal inhield. Ik vond het interessant 
en toen er een jaar later een vacature in het bestuur 
kwam, werd ik door de Ondernemingsraad voorgedra
gen om namens de werknemers zitting te nemen.”  

Belangrijke basiskeuzes
Voordat Wilfert kon worden benoemd als voorzitter, is 
hij daarop nog getoetst door De Nederlandsche Bank. 
“In dat gesprek ging het niet zo zeer om kennis, want 
daarop was ik eerder al getoetst. Het ging over de func
tie als voorzitter. Wat ik wel mooi vond, is dat ik al de 
volgende dag door de toezichthouder gebeld werd met 
de mededeling dat ik voldeed aan alle geschiktheidsei
sen die zij voor deze functie stellen. Veelal wordt hier
voor een reactieperiode van zes weken aangehouden.”
Wilfert is dus naast bestuursvoorzitter ook lid van twee 
commissies. “Ik vind het een voordeel om breed be

trokken te zijn. In de beleggingsadviescommissie wordt 
het strategische beleggingsbeleid voorbereid. Het gaat 
daar om belangrijke basiskeuzes die sterk bepalend zijn 
voor de richting die het Fonds uitgaat. We plukken nu 
nog de vruchten van de goede keuzes die in het verle
den op het juiste moment zijn gemaakt.”

In de genen
Cosun heeft een reputatie hoog te houden als het 
gaat om een solide beleid. “Een prudente, nuchtere 
aanpak zit in onze genen bij Cosun”, zegt Wilfert. “We 
zijn voorzichtig, maar ook niet te bang. Wij gebrui
ken naast alle specialistische kennis ook gewoon ons 
boerenverstand. Snappen we wat we doen en kunnen 
we het goed uitleggen aan onze deelnemers? Daarbij 
is het heel belangrijk om samen alle argumenten uit te 
wisselen om tot verantwoorde keuzes te komen. Dat 
geldt zeker nu we de bestuurssamenstelling hebben 
teruggebracht tot zes leden. We hebben ieders inbreng 
nodig. Daar zie ik in mijn rol als voorzitter op toe. We 
hebben nu twee professionele bestuurders die ervaring 
vanuit andere besturen meebrengen. Zij werken actief 
mee aan de voorbereiding van stukken en zitten hier 
één dag per week op kantoor. Dat vergemakkelijkt de 

“Wij gebruiken naast alle  
specialistische kennis ook  

gewoon ons boerenverstand”

Wilfert van Veldhoven: “We zijn niet het beste fonds, 
maar om het in sporttermen te zeggen: we staan wel 
in het linker rijtje.”
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afstemming en helpt hen onze organisatie en cultuur te 
leren kennen.” 

Reden om trots te zijn
Wilfert is trots op Pensioenfonds Cosun en vindt dat de 
deelnemers alle reden hebben dat ook te zijn. “On
danks dat we bijna een miljard euro als belegd vermo
gen hebben, zijn we binnen Nederland een klein fonds. 
We zijn niet het beste, maar om het in sporttermen te 
zeggen: we staan wel in het linker rijtje. Ik denk dat we 
de zaken goed voor elkaar hebben en we slagen er 
steeds in om nieuwe ontwikkelingen in de regelgeving 
op tijd in te voeren. Dat kunnen we doen dankzij de 
prima ondersteuning van ons eigen Pensioenbureau.”

Bestedingsmogelijkheden
Wilfert vindt het belangrijk dat de deelnemers interesse 
in hun pensioen tonen. “Je pensioen is een aanvulling 
op de oudedagsvoorziening die de overheid biedt. 
Je pensioen bepaalt in belangrijke mate wat je beste
dingsmogelijkheden zijn na je werkzame leven.  

Je moet weten hoeveel je later gaat ontvangen en of 
dat is wat je ervan verwacht. Mocht dat niet zo zijn, dan 
is de vraag wat je daar zelf nog aan kunt doen. Als je je 
daarin te laat verdiept, kun je niet zo veel meer om dit 
op het beoogde financiële niveau brengen. Verder moet 
je goed beseffen dat de beslissingen die de overheid 
en de sociale partners binnen Cosun nemen, invloed 
hebben op jouw persoonlijke pensioensituatie. Aanpas
singen van de overheid in de regelgeving gaan vaak 
over de betaalbaarheid van de pensioenen op langere 
termijn. Natuurlijk wil de overheid een goede pensioen
voorziening overeind houden, maar meestal betekenen 
de maatregelen een versobering van het pensioen. 
Daarom is het nuttig de ontwikkelingen te volgen.”

Eigen Fonds heeft bestaansrecht
Het bestuur van het Fonds doet dat ook. “In het deel
nemersonderzoek van 2016 hebben de deelnemers 
duidelijk uitgesproken dat zij het eigen Fonds belang
rijk vinden. De conclusie uit onze toekomststudie was 

dat ons Fonds voldoende bestaansrecht heeft. We 
zullen alert alle ontwikkelingen volgen en geregeld 
toetsen of ons eigen Fonds nog steeds de beste opzet 
biedt om de pensioendoelstellingen van de sociale 
partners te realiseren. Elke dag lezen we wel weer iets 
over het nieuwe pensioenstelsel dat er moet komen. 
De overheid wil naar meer individuele pensioenrekenin
gen met wel een vorm van collectieve risicodeling. Dat 
is begrijpelijk in een context waarbij mensen vaker van 
baan wisselen of als zelfstandige deelnemen aan het ar
beidsproces. Aan de andere kant kennen wij bij Cosun 
vooral langdurige dienstverbanden. Het is heel goed 
mogelijk dat de sociale partners binnen Cosun andere 
keuzes zullen maken dan de meer individuele aanpak 
die de overheid voorstaat. De regelgeving moet daar 
dan wel mogelijkheden voor bieden.”

Pittige uitdagingen
Op de korte termijn liggen er voor de nieuwe voorzitter 
en het bestuur een paar pittige uitdagingen. “IORP II, 
de tweede Europese richtlijnen voor collectieve pensi
oenen komt eraan. Die dient in januari 2019 verwerkt te 
zijn in de Nederlandse wetgeving. Het gaat hierbij met 
name om regels die gelden voor het besturen van en 
het toezicht op het Fonds,  risicomanagement en pen
sioencommunicatie. Veel van de nieuwe regels gelden 
hier al, maar er is nog wel het een en ander te doen.”
Het Fonds zal binnenkort ook de nieuwe ALMstudie 
afronden. ALM staat voor asset liability management 
en betekent het afstemmen van de bezittingen (in het 
Engels assets genoemd) op de verwachte ontwikkeling 
van de pensioenverplichtingen (liabilities). Met pensi
oenverplichtingen worden bedoeld de pensioentoe
zeggingen die aan deelnemers over de afgelopen jaren 
zijn gedaan en die in de toekomst nog worden gedaan 
op basis van het pensioenreglement. “We rekenen dan 
door of we nog op koers liggen of dat we ons beleid 
moeten bijstellen om onze doelstellingen te behalen. 
We kijken over een periode van 15 jaar en rekenen 
allerlei economische scenario’s door. Omdat de geo
politieke en economische veronderstellingen geregeld 
wijzigen, doen we dit elke drie jaar.”

Goede service
Tenslotte moet in 2019 het nieuwe administratie
systeem gaan draaien. “Onze uitdaging is ervoor te 
zorgen dat we foutloos en geruisloos overschakelen van 
het oude op het nieuwe systeem zodat we onze deel
nemers de goede service kunnen blijven bieden die ze 
van ons gewend zijn.”

“We plukken nu nog de 
vruchten van de goede keu-

zes die in het verleden op het 
juiste moment zijn gemaakt”
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In dit bulletin vind je een uitgebreid interview met de 
nieuwe voorzitter Wilfert van Veldhoven. In bulletin 
nummer 20 (september 2017) hebben we interviews 

gepubliceerd met de twee externe bestuurders Linda 
Gastelaars en Gijs Vermeulen. De Pensioenbulletins kun 
je downloaden via onze website www.pensioenfonds
cosun.nl. 

Ondersteuning voor het bestuur
Het bestuur van het Fonds wordt bij de uitvoering van 
zijn taken ondersteund door het Pensioenbureau en ook 
door twee commissies, die bestaan uit bestuursleden, 
de manager van het Pensioenbureau en voor elke com-
missie een externe adviseur. De commissies bereiden 
het beleid voor, werken notities uit, voeren praktische 
taken uit, geven adviezen en bereiden agendapunten 
voor de bestuursvergadering voor. Uiteindelijk is en 
blijft het voltallige bestuur verantwoordelijk en neemt 
de beslissingen.

De twee commissies zijn:
Beleggingsadviescommissie
Gijs Vermeulen (voorzitter)
Ton Damen
Wilfert van Veldhoven
Cor Veraart (manager Pensioenbureau)
Externe adviseur: Martijn Euverman (Sprenkels & Ver-
schuren)

Communicatiecommissie
Wijnand Pirée (voorzitter)
Ton Damen
Linda Gastelaars
Wilfert van Veldhoven
Cor Veraart (manager Pensioenbureau)
Externe adviseur: Wim Pols (Montae)

Sinds 1 juli 2018 is het bestuur van Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun teruggegaan van 

acht naar zes leden. In de pauze van de vergadering op 18 september ging het bestuur in de 

nieuwe samenstelling op de foto om zich aan jullie voor te stellen.

Het bestuur van  
Pensioenfonds Cosun

Het bestuur van Pensioenfonds Cosun in de nieuwe samenstelling v.l.n.r. Ton Damen,  
Gijs Vermeulen, Wijnand Pirée, Linda Gastelaars, Wilfert van Veldhoven en Martijn Knottnerus.
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In dit bulletin vind je een interview met Wytze Dijkstra, die al afscheid heeft genomen als voor-

zitter van de Vereniging van gepensioneerden en eind dit jaar ook terugtreedt als lid van het 

verantwoordingsorgaan (VO). Dit betekent dat er per 1 januari 2019 een vacature ontstaat in het 

VO namens de pensioengerechtigden. Kandidaten kunnen zich melden.

De Vereniging van gepensio
neerden zal een kandidaat 
voordragen om deze vaca

ture te vervullen. Daarnaast kunnen 
pensioengerechtigden die geen 
lid zijn van de Vereniging zich ook 
kandidaat stellen. Als zich geen 
andere kandidaten melden, zal de 
kandidaat namens de Vereniging van 
gepensioneerden worden benoemd 
als VOlid. Als er wel andere kandi
daten zijn, worden er verkiezingen 
gehouden.

Samenstelling en taken VO
Het VO bestaat uit twaalf leden: zes 
namens de pensioengerechtigden, 
vier namens de werknemers en twee 
namens de werkgever. Het VO con
troleert het beleid van het bestuur, 
dat daarover verantwoording aflegt 
aan het VO. Daarnaast heeft het VO 
een adviserende rol.

Interesse in pensioen
Het VO heeft normaal gespro
ken drie vergaderdagen per jaar, 

waarbij er eerst met elkaar en later 
samen met (een delegatie van) 
het bestuur wordt vergaderd. Voor 
elke vergadering zijn er stukken ter 
voorbereiding. Als je lid van het VO 
wilt worden, hoef je niet getoetst 
te worden door De Nederlandsche 
Bank, zoals dat gebeurt met nieuwe 
bestuursleden. Het helpt als je enige 
affiniteit met financiële zaken hebt 
en natuurlijk moet je interesse heb
ben in het onderwerp pensioen. Via 
opleidingen krijg je de gelegenheid 

Vacature in verantwoor-
dingsorgaan namens 
pensioengerechtigden
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Van dinsdag 6 tot en met donderdag 8 november 2018 zal op de werkvloer een paar keer je aan-

dacht worden gevraagd voor je pensioen. De bedrijven binnen Cosun en Pensioenfonds Cosun 

doen dan namelijk mee aan de Pensioen3Daagse.

Cosun doet mee aan 
Pensioen3Daagse

Tijdens de Pensioen3Daagse worden er overal 
in Nederland activiteiten georganiseerd om het 
pensioenbewustzijn te vergroten. Dat is nodig. 

Ondanks dat er bijna wel dagelijks berichten over pen
sioen in de media zijn, blijkt uit onderzoeken elke keer 
dat het onderwerp niet erg populair is. Veel mensen 
tonen pas interesse een paar jaar voordat ze met pen
sioen gaan. Daarbij komt dat pensioen voor velen geen 
makkelijke materie is.

Goed informeren
Bij Cosun doen we ons best je goed te informeren over 
je pensioen. Daarom geven we drie keer per jaar het 
Pensioenbulletin uit. We zorgen dat je jaarlijks je pen
sioenoverzicht krijgt en sturen brieven als er belangrijke 
ontwikkelingen zijn rond je pensioen.  
We hebben de website van ons pensioenfonds,  

www.pensioenfondscosun.nl, die veel informatie bevat 
en we hebben ons eigen Pensioenbureau met collega’s 
die niet alleen jouw pensioen goed administreren, maar 
je ook graag met raad en daad terzijde staan.

te groeien in je taak als VOlid. Meer 
informatie over het werk van het VO 
vind je in Pensioenbulletin nummer 
20. Daarin staat op de bladzijden 10
12 een interview met de voorzitter 
van het VO, Kees Langebeeke. Het 
blad kun je downloaden via de web
site www.pensioenfondscosun.nl.  

Aanmelden kan tot 9 november
Heb je interesse om je aan te mel
den als kandidaat voor de vacature 
die per 1 januari 2019 vrijkomt, 
dan kun je je tot en met vrijdag 9 
november 2018 aanmelden. Stuur 

een bericht met liefst een korte 
motivatie waarom je lid van het VO 
wilt worden naar:

Stichting Pensioenfonds  
Koninklijke Cosun
T.a.v. de heer C.C.M. Veraart
Postbus 3411
4800 MG Breda
Per email kan ook:  
Pensioenbureau@cosun.com

Verdere procedure
Als er meerdere kandidaten zijn, 
zullen er verkiezingen worden ge

houden onder alle pensioengerech
tigde deelnemers van het Fonds. 
De stembiljetten daarvoor zullen 
eind november worden verzonden. 
De verkiezingen vinden dan in de
cember plaats. De uitslag zal voor 
het eind van het jaar op de website 
worden gepubliceerd en ook in de 
eerstvolgende editie van het Pensi
oenbulletin. De gekozen kandidaat 
wordt benoemd per 1 januari 2019.
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Vaker stilstaan bij pensioen
Toch vinden we als pensioenfonds dat onze deelnemers 
nog wat vaker stil zouden mogen staan bij hun pensi
oen. De werkgever vindt dat ook. Pensioen is immers na 
het salaris het belangrijkste en tevens ook meest kostba
re onderdeel van het totale arbeidsvoorwaardenpakket.
Daarom doen we graag mee met de Pensioen3Daagse.  
Die wordt georganiseerd door Wijzer in geldzaken, een 
initiatief van het Ministerie van Financiën samen met 
de pensioensector, het onderwijs, de wetenschap en 
de consumentenorganisaties. Hare Majesteit Koningin 
Máxima is erevoorzitter van Wijzer in geldzaken. Veel 
pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, banken, 
bedrijven en instellingen doen mee met de Pensioen
3Daagse. 

Wat ga je er van merken
Tijdens de Pensioen3Daagse delen we materialen uit 
die de organisatie ter beschikking stelt. Dat is onder 
meer een kaartspel dat je in vijf minuten een beeld 
geeft van je pensioen en wat je er zelf nog aan kunt 
doen.  Ook worden er doosjes pepermunt uitgedeeld, 

placemats en flyers. Op de mededeling borden en 
beeldkranten worden korte filmpjes vertoond over hoe 
je pensioen opbouwt, welke gebeurtenissen in je leven 
en werk invloed hebben op je pensioen en hoe de 
website www.mijnpensioenoverzicht.nl werkt. Op die 
site vind je een overzicht van je totale pensioenplaatje, 
inclusief je AOW. Je logt in via je DigiD. De filmpjes 
zullen ook te zien zijn op de website van ons Fonds. Je 
vindt daar ook een applicatie waarmee je door je ge
boortedatum in te vullen meteen ziet wanneer jij naar 
verwachting AOW zult ontvangen.

Foto- en verhalenwedstrijd
Veel bedrijven organiseren daarnaast een eigen acti
viteit. Dat doen wij ook in de vorm van een foto en 
verhalenwedstrijd over het onderwerp pensioen. Alle 
deelnemers van pensioenfonds Cosun en alle pensioen
gerechtigden kunnen eraan meedoen. Voor de winnaar 
is er een verzorgd weekend weg voor twee personen. 
Op de volgende bladzijden lees je hoe je kunt mee
doen. We zien uit naar jouw inzending.
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Achterop het julinummer van het Pensioenbulletin 
hadden we de wedstrijd al aangekondigd, maar waar
schijnlijk door de zomervakanties hebben we nog maar 
weinig inzendingen binnengekregen. Daarom verlen
gen we de inzendtermijn tot na de Pensioen3Daagse 
en wel tot en met vrijdag 9 november 2018.

Wat moet je doen?
Je kunt op twee manieren meedoen: door een foto in 
te sturen of een verhaal van maximaal 250 woorden. Je 
mag je creativiteit helemaal de vrije loop laten, als je 
inzending maar iets te maken heeft met het onderwerp 
pensioen.

Een verzorgd weekend weg voor twee personen in een mooi hotel. Dat kun je winnen met de 

foto- en verhaalwedstrijd die Pensioenfonds Cosun organiseert in verband met de Pensioen-

3Daagse. Alle deelnemers en pensioengerechtigden kunnen meedoen.

Win een weekend weg  
voor twee met een foto  
of verhaal over pensioen
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Foto
Je hoeft absoluut geen professionele foto in te zenden. 
Een leuk plaatje gemaakt met je telefoon of camera is 
prima. Denk bijvoorbeeld aan een beeld van mensen 
die genieten van hun pensioen of werken voor hun 
pensioen. Of wat je ook maar bedenkt.

Verhaal
Veel van jullie zeggen wellicht: ik ben niet zo’n schrijver. 
Maar het hoeft niet lang te zijn: 250 woorden heb je zo 
bij elkaar. Schrijf iets over wat het onderwerp pensioen 
voor je betekent, wat je vindt van de berichten in de 
media of hoe je uitkijkt naar je pensioen.

Hoe kun je inzenden?
Je kunt je foto of verhaal tot en met vrijdag 9 novem
ber 2018 inzenden naar het volgende emailadres: 
pensioenbureau@cosun.com

Gebruik je geen email, dan mag het ook per post naar:
Pensioenbureau Stichting Pensioenfonds  
Koninklijke Cosun
Postbus 3411
4800 MG Breda

Uitslag van de wedstrijd
De Communicatiecommissie zal alle inzendingen be
oordelen en de winnaar bepalen. De prijswinnaar krijgt 
persoonlijk bericht. Daarnaast zullen we de uitslag be
kendmaken op de website en in het volgende nummer 
van het Pensioenbulletin. Dat verschijnt eind januari/
begin februari 2019. We zullen daarin ook de winnende 
foto of het winnende verhaal publiceren. 

Doe mee en maak kans 
op dat weekend weg 

voor twee!
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Ton Damen is namens de pensioengerechtigden lid van het bestuur van Pensioenfonds Cosun.  

Per 1 juli 2020 treedt hij af volgens het opgestelde rooster. Hij is dan 70 en vindt dat een een goed 

moment om te stoppen. 

Wie volgt in 2020 
Ton Damen op?
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Het bestuur wil mogelijke  kandidaten voor de be
stuursfunctie namens de pensioengerechtigden liefst 
al voor het eind van dit jaar in beeld hebben. Er is 
namelijk een behoorlijk lange weg af te leggen voor de 
gekozen kandidaat, omdat hij of zij waarschijnlijk eerst 
opleidingen moet volgen. Daarna volgt een goedkeu
ringsprocedure door De Nederlandsche Bank (DNB). 
Bovendien wil het bestuur het aspirant bestuurslid de 
gelegenheid geven om langzaam in de rol te groeien 
door als toehoorder de vergaderingen bij te wonen.

De vacature moet officieel worden gemeld bij de Ver
eniging van gepensioneerden, die een kandidaat mag 
voordragen. Daarnaast mogen geïnteresseerde pen
sioengerechtigden die geen lid zijn van de Vereniging 
zich melden, mits zij de steun hebben van minstens drie 
andere pensioengerechtigden. Als er meerdere kandi
daten zijn, zullen er verkiezingen gehouden worden. 
Met dit artikel willen we alvast de aandacht vestigen 
op de toekomstige vacature en Ton vragen wat er voor 
nodig is om die bestuursfunctie te kunnen vervullen.

Drie vereisten
“Er zijn drie dingen die je nodig hebt”, zegt Ton. “Ten 
eerste moet je voldoende tijd hebben, ten tweede 
moet je veel interesse hebben in het onderwerp pen
sioen en de regelgeving op dat gebied en ten derde 
helpt het als je een financiële achtergrond hebt.”

Twee dagen per week
Ton was eerder lid van het bestuur namens de werkne
mers toen hij nog in actieve dienst was. “Toen deed ik 
het bestuurswerk in de avonduren naast mijn 40urige 
werkweek. Daarna ben ik een tijdje uit het bestuur 
geweest en vervolgens weer terug als lid namens de 
pensioengerechtigden. Daarnaast ben ik lid van de be
leggingsadviescommissie en van de communicatiecom
missie. De hoeveelheid tijd die je aan het bestuurswerk 
moet besteden, is in de loop der jaren toegenomen. 
Al met al ben ik er wel zo’n twee dagen per week mee 

bezig. Dat zijn geen volle dagen achter elkaar, maar je 
hebt geregeld mailtjes waar je op moet reageren en 
je moet de publicaties van bijvoorbeeld DNB en de 
Pensioenfederatie volgen. Het is een serieuze taak, die 
je niet zomaar even doet.”

Veel voldoening
Als pensioengerechtigd lid van het bestuur krijg je een 
vergoeding per vergadering. “Als de vergoeding je 
motivatie is, moet je echt snel iets anders zoeken.”, 
zegt Ton. “Die vergoeding staat niet in verhouding 
tot de uren die je aan het bestuurswerk besteedt. Je 
moet echt hart voor pensioen hebben. Ik doe het graag 
omdat het veel voldoening geeft om een bijdrage te 
leveren aan de organisatie die achter de uitkering van 
de pensioenen van de deelnemers zit. Daarnaast ben ik 
zeer geïnteresseerd in de wereld van het vermogensbe
heer.”

Kweekvijver
De kandidaat die het bestuur zoekt, krijgt dezelfde por
tefeuille als Ton met ook lidmaatschap van de beleg
gingsadviescommissie en de communicatiecommissie. 
Wellicht is er binnen de pensioengerechtigde leden van 
het verantwoordingsorgaan een kandidaat. “Pensioen
fonds Cosun heeft bewust een uitgebreide bezetting 
van het verantwoordingsorgaan omdat dit wordt gezien 
als de kweekvijver voor het bestuur. Maar het kan ook 
dat er onder de pensioengerechtigden iemand is die 
zegt: ik heb affiniteit met het onderwerp en ik heb tijd, 
dus het lijkt me wel iets voor mij. Ik kan volmondig zeg
gen dat het bestuurslidmaatschap mij veel voldoening 
geeft. Het houdt je scherp.”

“Het bestuurswerk houdt  
je scherp”

Heb je als pensioengerechtigde interesse  
in een bestuursfunctie?

Meld je dan voor 1 januari 2019 bij Cor Veraart, 
manager van het Pensioenbureau.
Hij is telefonisch bereikbaar via 076 – 530 34 10 
of per e-mail: Pensioenbureau@cosun.com 
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“We hebben nu tussen de 850 en 900 leden. Dat is iets meer dan de helft van alle pensioenge-

rechtigden binnen Pensioenfonds Cosun. Het Fonds stimuleert en steunt ons en erkent ons als 

vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden.” 

“We hebben in tien jaar 
wel iets bereikt.”

Voorzitter Wytze Dijkstra van Vereniging van gepensioneerden stopt:

Wytze Dijkstra heeft eind april het voorzitterschap van 
de Vereniging van gepensioneerden Koninklijke Cosun 
overgedragen aan Ad Backx. Eind december van dit jaar 
treedt hij ook af als lid van het verantwoordingsorgaan.
“In april hebben we altijd de jaarvergadering van de 

Vereniging en volgens het rooster was ik aftredend.”, 
zegt hij. “Tien jaar geleden heb ik de Vereniging 
opgericht en ik vond het nu een mooi moment om te 
stoppen. Ik ben nu 75 en wil niet in het harnas sterven.”
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Invloed op het beleid
Wytze kijkt met voldoening terug op die tien jaar. “We be
gonnen met 100 aspirantleden en nu is dus meer dan de 
helft van alle pensioengerechtigden lid van de Vereniging. 
We hebben dus wel iets bereikt in die tien jaar”, zegt hij 
met een typisch Fries gevoel voor understatement.

“Drie maanden voordat iemand met pensioen gaat, krijgt 
hij of zij daar informatie over van het Fonds. Daar zit ook 
een brief bij over de mogelijkheid om lid te worden van 
onze Vereniging. Dat helpt ons. Verder zijn we met zes 
pensioengerechtigden vertegenwoordigd in het verant
woordingsorgaan. Daarnaast hebben we als Vereniging 
één keer per jaar een aparte vergadering met het be
stuur van het Fonds. We hebben dus best invloed op het 
beleid.”

Van twee bestuurszetels naar één
In het bestuur van het Fonds heeft de Vereniging één 
vertegenwoordiger: Ton Damen. Zie elders in dit bulletin 
het interview met hem. In de nieuwe bestuurssamenstel
ling is de vertegenwoordiging van de pensioengerech
tigden teruggegaan van twee leden naar één. Dat vindt 
Wytze onterecht. “Naast de twee externe professionals 
zijn er nu nog één lid namens de actieve werknemers, 
één namens de pensioengerechtigden en twee namens 
de werkgever. Ik denk dat één werkgeverslid voldoende 
zou zijn, zeker als je in aanmerking neemt dat de werkge
ver de bijstortingsverplichting in slechte tijden heeft laten 
varen.”

Weinig invloed binnen vakbonden
Waar de Vereniging binnen de organisatie van het pen
sioenfonds volledig wordt erkend, is dat volgens  Wytze 
anders bij de vakbonden. In het overleg tussen de 
sociale partners dienen de vakbonden ook de belangen 
van de pensioengerechtigden te vertegenwoordigen. 
“Ze zitten er vooral voor de actieve leden. Jaren geleden 
hebben wij één keer een gesprek gehad en nadien nooit 
meer. Bij de bonden is er ruimte voor verbetering. Dit in 
tegenstelling tot de andere sociale partner, de onderne
ming. Daar is regelmatig contact geweest met de voorzit

ter van de directie en dat is door de Vereniging bijzonder 
op prijs gesteld.”

Bovengemiddeld
De Vereniging zet zich niet alleen binnen Cosun in 
voor de belangen van de pensioengerechtigden bin
nen Cosun. Het bestuur van de Vereniging is ook nauw 
betrokken bij de NVOG, de Nederlandse Vereniging 
van Organisaties van Gepensioneerden. “Die heeft 
ingangen bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werk
gelegenheid en de SER. Zo blijven we op de hoogte van 
alle ontwikkelingen.” Wytze hoopt dat het Nederlandse 
pensioenstelsel niet te veel gaat veranderen. “Daar is 
niet zo veel reden voor. Door deskundigen wordt het als 
één van de beste stelsels in de wereld gezien. Wat wel 
verbetering behoeft, is het punt dat nu veel zelfstandi
gen zonder personeel vergeten pensioen op te bouwen. 

Om problemen in de toekomst te voorkomen moet daar 
iets aan gedaan worden. En door alle strenge eisen van 
het toezicht hebben veel fondsen de laatste jaren niet of 
nauwelijks kunnen indexeren. Je kunt je afvragen of deze 
eisen niet te stringent zijn. Ons Fonds presteert gelukkig 
bovengemiddeld.”

Genoeg te doen
Wytze zal de ontwikkelingen rond het pensioen vanaf de 
zijlijn met interesse blijven volgen. “Ik heb nog genoeg 
te doen. Eén dag per week breng ik iemand met een 
handicap van en naar het werk. Verder heb ik een grote 
tuin waar ik graag en veel in werk. Met het ouder worden 
gaat dat wat trager. Ik verveel me nooit.”

“We hebben best invloed  
op het beleid” 

“Ik hoop dat het Nederlandse 
pensioenstelsel niet veel zal  

veranderen”

Ben je gepensioneerd en heb je interesse in  
de Vereniging: kijk dan op de website  
www.gepensioneerdencosun.nl
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Je UPO geeft de hoogte van je opgebouwde pensioen 
weer per 31 december 2017. Daarin zijn twee belangrij
ke veranderingen nog niet meegenomen:
1.  De verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 

naar 68 jaar per 1 januari 2018.
2.  Indien je deelnam aan de vroegere CPSregeling 

voor collectief sparen: de omzetting van dat spaarka
pitaal in extra pensioenaanspraken.

Verhoging pensioenrichtleeftijd
Over de verhoging van de pensioenrichtleeftijd van 67 
naar 68 jaar heb je ongeveer tegelijk met je UPO een 
aparte brief ontvangen. Daarin staat vermeld wat per 1 
januari 2018 de hoogte van je opgebouwde ouderdoms
pensioen is op basis van de pensioenrichtleeftijd van 68 
jaar. Dat bedrag is, afhankelijk van je leeftijd, tussen 5 en 
6% hoger dan het bedrag op je UPO. Dat komt omdat je 
pensioen een jaar later ingaat. Overigens kun je er nog 
steeds voor kiezen om eerder met pensioen te gaan dan 
op 68jarige leeftijd. Je opgebouwde pensioenpot wordt 
dan weer teruggerekend naar de door jou gekozen pen
sioenleeftijd.

Extra pensioenaanspraken uit CPS-regeling
In de vorige edities van het Pensioenbulletin hebben we 
uitgebreid aandacht besteed aan de omzetting van de 
in de CPSregeling opgebouwde spaarkapitalen in extra 
pensioenaanspraken. Deze omzetting vond plaats omdat 
de CPSregeling niet meer voldeed aan de wettelijke 

vereisten. De spaarkapitalen zijn per 1 juli 2018 omgezet 
en in augustus hebben de betrokken deelnemers een 
brief gekregen waarin stond hoeveel extra pensioenaan
spraken zij voor hun spaarkapitaal hebben gekregen. Die 
extra aanspraken staan niet op je UPO. Je UPO bevat de 
stand van je CPSkapitaal per eind december 2017. Die 
stand is niet meer relevant omdat je CPSkapitaal inmid
dels is omgezet in extra pensioenaanspraken. De brief 
die je in augustus hebt gekregen, bevatte de bedragen 
die golden bij deze omzetting. 

Actuele pensioenstand staat op  
mijnpensioenoverzicht.nl
Wil je zien hoe hoog je opgebouwde pensioen nu is en 
wat je kunt verwachten als je met pensioen gaat? Dat 
kun je wel al zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Je 
logt in met je DigiD. Op die site zijn de bovengenoem
de veranderingen al verwerkt en vind je dus de actuele 
stand van je pensioen. In het UPO met de stand per 
eind 2018 dat je volgend jaar ontvangt, zijn uiteraard de 
wijzigingen wel verwerkt.

Als je vragen hebt
Heb je je UPO of de genoemde brieven niet ontvangen, 
of heb je ze wel ontvangen maar heb je er vragen over? 
Neem dan contact op met de collega’s van het Pensi
oenbureau. De contactgegevens vind je op pagina 2 van 
dit bulletin. 

Als het goed is, heb je half september je Uniform Pensioenoverzicht (UPO) ontvangen. Hopelijk 

heb je de envelop niet ongeopend bij de stapel oud papier gelegd, maar gekeken hoe je pen-

sioen bij Cosun ervoor staat. Bovendien zat bij het UPO een brief met informatie over een paar 

belangrijke wijzigingen in de hoogte van jouw pensioen.

Heb je je UPO al bekeken?
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