
 

 

  

 Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

VERGADERVERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN 

Naar aanleiding van vergadering verantwoordingsorgaan (VO) van 21 december 2018 
In zowel de eigen vergadering als de overlegvergadering met het bestuur van het Fonds is gesproken over onder andere 

de volgende onderwerpen. 

Aanpassingen 

Een veelheid van onderwerpen vragen met het oog op 2019 om aanpassing. De “technische” bijstelling van beleid is 
gevraagd ten aanzien van: 
- de Overlevingstafels in verband met nieuwe prognosecijfers van de levensverwachting. 
- de toeslagverlening per 1 januari 2019. 
- beloning en vacatiegelden 2019. 
- wijziging van Fondsdocumenten. 
- voordracht leden Visitatiecommissie en haar opdracht. 
 
Ten aanzien van het Communicatiebeleid zijn er belangrijke aanpassingen van de UPO besproken en het geleidelijk 
ontwikkelen van een ‘portaal’ waarmee deelnemers door in te loggen inzage kunnen krijgen in hun opgebouwde 
aanspraken en toegang tot een pensioenplanner. 
De consequenties van de nieuwe Wet Waardeoverdracht ‘klein pensioen’ zijn besproken. 
De nieuwe Europese IORP-richtlijn is besproken en in het bijzonder de inrichting van de actuariële functie, de 
risicobeheerfunctie en de interne auditfunctie. Ook enkele andere reglementaire aspecten die hier mee samenhangen 
zijn besproken. 
Het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) is aangescherpt. 
 
Premiesystematiek 

De sociale partners studeren al vanaf 2017 op een eventuele overgang naar een systematiek van gedempte 
kostendekkende premie. Dat geldt medio 2018 ook voor het Bestuur.  
Het invoeren van een (lagere) gedempte kostendekkende premie zou betekenen dat het betalen van een zuivere 
kostendekkende premie verlaten zou kunnen worden. Het zou vergaande gevolgen hebben voor het Fonds en haar 
belanghebbenden. 
De werkgever krijgt te maken met lagere pensioenlasten maar het herstel van het Fonds en de indexatieperspectieven 
kunnen onder druk komen te staan. 
 
Voor het Verantwoordingsorgaan is op 16 november jl. een ‘technische’ educatiesessie verzorgd door Mercer. Gebleken 
is dat het een uiterst complex onderwerp is met impact op alle belanghebbenden en met gevolgen voor de toekomstige 
financierbaarheid van het Fonds.  
Het VO heeft in een brief aan het Bestuur namens al haar leden haar zorgen kenbaar gemaakt. In de brief is een aantal 
inhoudelijke onderwerpen aan de orde gesteld. 
Tenslotte is aandacht gevraagd om vooral tijdig met het VO te overleggen omdat er inhoudelijk tot op heden met het VO 
nog niet gesproken is.  
Overigens heeft het Bestuur de timetable voor nadere besprekingen met enkele maanden verschoven richting begin 
2019 zodat er meer gelegenheid is voor voorbereiding en overleg. 


