
   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 13 november jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Wijziging  pensioenreglement 
Sociale partners hebben op 3 juli 2014 een akkoord bereikt over de aangepaste pensioenregeling 
ingaande op 1 januari 2015. Tevens zal er per 1 januari 2015 nieuwe wetgeving gaan gelden op het 
gebied van belastingen en communicatie. In verband hiermee wordt het pensioenreglement aangepast. 
De belangrijkste wijzigingen die per 1 januari 2015 ingaan, zijn als volgt: 
1. Het opbouwpercentage wordt 1,875% (fiscaal maximum). 
2. Het partnerpensioen voor nieuw op te bouwen aanspraken wordt 50% van het ouderdomspensioen. 

Dit was 70% van het ouderdomspensioen. Het verschil met het huidige niveau (dus 20% van het 
ouderdomspensioen) wordt op risicobasis verzekerd. Dit betekent dat tijdens actieve dienst sprake is / 
blijft van een partnerpensioen van 70% van het ouderdomspensioen. Alle aanspraken opgebouwd 
vόόr 1 januari 2015 blijven volledig behouden. Het partnerpensioen van pensioengerechtigden en 
slapers verandert hierdoor dus niet. 

3. Boven een salaris van € 100.000, - vindt geen pensioenopbouw plaats. 
 
Het bestuur heeft het reglement, onder voorbehoud van positief advies van het verantwoordingsorgaan, 
vastgesteld. 

 

 

Toetsingscriteria prudent person-regel  
Een pensioenfonds heeft te maken met de zogenoemde ‘Prudent person regel’ die door DNB wordt 
getoetst. Kort samengevat schrijft deze regel voor dat alle beleggingen die gedaan worden in het belang 
van de deelnemers en gepensioneerden moeten zijn en dat daarbij uitgebreide risicomaatregelen vereist 
zijn.  
Het bestuur heeft het huidige beleggingsbeleid van het fonds getoetst aan de hand van een aantal 
toetsingscriteria en deze nader uitgewerkt op de elementen: Beleid, Rapportage en Behandeling. Daar 
waar het bestuur nog ruimte zag voor verbetering, heeft het actie ondernomen. Het bestuur zal het 
beleggingsbeleid op deze criteria blijven toetsen.  

 

 

Profielen visitatiecommissie  
Het fonds heeft er voor gekozen het intern toezicht in te vullen door middel van een visitatiecommissie. 
De visitatiecommissie heeft de taak om jaarlijks het functioneren van het fonds kritisch te beoordelen. 
Daarbij wordt in het bijzonder gekeken naar de beleidsprocedures en bestuursprocessen, de wijze 
waarop het pensioenfonds wordt aangestuurd en de wijze waarop het fonds omgaat met de risico's op 
langere termijn. 
 
Voor een deskundige bemensing van de visitatiecommissie zijn er profielschetsen voor de voorzitter en 
leden van de visitatiecommissie opgesteld.  
 
Het bestuur heeft de profielen, onder voorbehoud van positief advies van het verantwoordingsorgaan, 
vastgesteld. Op basis van deze profielen zullen kandidaten worden gezocht. Dit moet, nà voordracht van 
het bestuur en na instemming van het verantwoordingsorgaan, leiden tot een commissie van drie 
personen. 
 

 
 



   

 

Voordracht certificerend actuaris 
Het bestuur heeft mevrouw drs. C. Bos AAG van Mercer (Nederland) B.V. benoemd tot certficerend 
actuaris van het fonds voor in principe een periode van vijf jaar.  
Een certificerend actuaris (ook wel waarmerkend actuaris genoemd) is de bevoegde actuaris die voor 
een pensioenfonds beoordeelt of de voorziening die voor de opgebouwde pensioenen van deelnemers 
en pensioengerechtigden in de jaarrekening van het fonds wordt opgenomen, op basis van de juiste 
uitgangspunten is vastgesteld Deze persoon is geen adviseur van het pensioenfonds, is onafhankelijk en 
voert geen andere werkzaamheden uit voor het fonds. 
 
 

Geschiktheidsplan 
Het bestuur draagt er zorg voor dat wordt voldaan aan alle geschiktheidseisen die op basis van de Wet 
worden gesteld. Het bestuur stelt hiertoe een geschiktheidsplan vast. Met zo’n plan draagt het bestuur 
zorg voor een doorlopend programma om de geschiktheid van het bestuur op peil te houden en waar 
nodig te verbreden of te ontwikkelen (permanente educatie).  
 
Het geactualiseerde geschiktheidsplan is door het bestuur vastgesteld. 
 
 

Risicomanagement 
Het Bestuur beschikt over een aantal beleidsinstrumenten ten behoeve van het beheersen van de 

risico’s voor het Fonds. Deze beleidsinstrumenten monden uit in: beleggings-, premie-, 

herverzekerings- en toeslagenbeleid en in de onderlinge samenvang ervan. 
De grootste risico’s van het fonds worden periodiek door het bestuur geëvalueerd waarbij o.a. wordt 
gekeken of de getroffen beheersmaatregelen nog afdoende zijn.  
 
 


