
 

   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 12 februari jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 

ALM/nFTK-studie 

Na de eerdere vaststelling van de uitgangspunten voor deze belangrijke studie naar een nieuwe 

beleidsopzet als gevolg van het pensioenakkoord tussen sociale partners en het nieuwe financiële 

toetsingskader (nFTK), zoals de economische veronderstellingen en de ontwikkelingen van het 

deelnemersbestand, zijn vervolgens berekeningen gemaakt ten behoeve van een onder het nFTK vast te 

stellen kortingsbeleid. Onder dit beleid geldt, dat er direct gekort moet worden indien het fonds op enig 

moment onder de beleidsdekkingsgraad komt en dat de te verwachten ontwikkeling van de 

dekkingsgraad na x- jaar (maximaal 10) niet boven het vereist vermogen komt te liggen. 

De voor het fonds uitgevoerde berekeningen tonen aan, dat de keuze van een hersteltermijn korter dan 

10 jaar nauwelijks effect heeft op die uitkomst. Het bestuur is daarom voornemens te besluiten zijn 

kortingsbeleid te baseren op een herstelperiode van 10 jaar. 

Op 26 maart a.s. bespreekt het bestuur de uitkomsten van een serie vervolganalyses. 

 

Grondslagen en veronderstellingen voor de vaststelling van 

Flexibiliserings-/afkoopfactoren per 1 januari 2015  
Het bestuur heeft, onder voorwaarde van een positief advies van het verantwoordingsorgaan (VO), 

besloten om de flexibiliserings-, inkoop- en afkoopfactoren die per 1 januari 2015 voor het pensioenfonds 

gelden, vast te stellen op de rentetermijnstructuur (RTS) van 1 januari 2015. Dit is een eenmalige 

afwijking ten opzichte van de gebruikelijke handelwijze waarbij de RTS per 30 september van het 

achterliggende jaar maatgevend is. De reden van deze afwijking is de toepassing van een nieuwe 

systematiek onder het nFTK waarbij de driemaandsmiddeling van de rente is komen te vervallen.  

 

 

Evaluatie uitbestedingsovereenkomst 2014 met Pensioenbureau 
Pensioenbureau Cosun legt jaarlijks verantwoording af aan het bestuur over de uitvoering zoals 

verwoord in de met haar afgesloten uitbestedingsovereenkomst. Het bestuur concludeert dat de 

dienstverlening ook dit jaar weer conform de gemaakte afspraken heeft plaatsgevonden.  

 

 

Verslag Compliance officer 
De compliance officer heeft aan het bestuur meegedeeld dat er zich over 2014 binnen het 

pensioenfonds geen zaken hebben voorgedaan die in strijd zijn met de gedragscode. 

 

 

Voordracht leden visitatiecommissie  
Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen ten aanzien van de drie voorgedragen leden voor 



 

   

de visitatiecommissie. Het verantwoordingsorgaan wordt gevraagd een bindend advies uit te brengen 

over de voorgedragen kandidaten. 

  

 

Jaarplan beleggingen 2015 
Het bestuur heeft het jaarplan beleggingen 2015 vastgesteld, waarin de speerpunten van het beleid en de 

uitvoering en planning daarvan zijn opgenomen. Het plan maakt onderdeel uit van het beleggingsbeleid 

van het fonds. 

 

 

Pensioenreglement: wijzigingsvoorstellen 
Het bestuur heeft, onder voorwaarde van een positief advies van het (VO), een tweetal 

wijzigingsvoorstellen op het pensioenreglement vastgesteld. Eén wijziging is nodig om mogelijke nadelige 

fiscale gevolgen voor de deelnemers bij de omzetting van kapitaal in pensioenrechten uit de spaarmodule 

te voorkomen. De andere wijziging is bedoeld om absolute helderheid met betrekking tot indexatie op 

basis van de aanpassingen in de pensioenregeling in het reglement ook als zodanig te verwoorden. 

  

 

Eigen website voor Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 
Het bestuur heeft besloten over te gaan tot het ontwikkelen van een eigen website voor het fonds. In het 

kader van het adviesrecht over communicatie, zal het VO nog om advies worden gevraagd. 

Beoogd wordt de site rond 1 juli 2015 in de lucht te hebben. 


