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Tijdens de bestuursvergadering van 8 juli jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken. 

 

 

Benoeming Martijn Knottnerus 

DNB heeft op 4 juli jl. instemming verleend aan de benoeming van Martijn Knottnerus als bestuurslid 

namens de werkgever. 

 

Kandidaatstelling bestuur namens gepensioneerden 

Mevrouw Marianne van Os-Mulder is door de Vereniging van gepensioneerden voorgedragen als 

vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden in het bestuur. Zij zal voorlopig als 

toehoorder/kandidaat bestuurslid de bestuursvergaderingen bijwonen. Na afronding van haar opleiding 

en goedkeuring van DNB zal zij door het bestuur worden benoemd. 

 

Beleggingen 

Tot en met mei is er op de rendementsportefeuille een positief rendement behaald van 3,25% (excl. 

derivaten). Op de renteswaps, die dienen ter afdekking van de negatieve gevolgen van rentedaling, is 

een positief rendement behaald van 25,5%. Het totale rendement voor het fonds komt hierdoor 

voorlopig uit op 7,8%. 

 

Onderhandelingsakkoord pensioen 

Op 3 juli jl. hebben werkgever en vakorganisaties een akkoord gesloten over de aangepaste Cosun-

pensioenregeling ingaande 1 januari 2015.  

De belangrijkste afspraken zijn als volgt: 

1. Het opbouwpercentage wordt m.i.v. 1 januari 2015: 1,875% (fiscaal max.) 

2. Het nabestaandenpensioen voor nieuw op te bouwen rechten wordt per 1 januari 2015 vastgesteld 

op 50% van het ouderdomspensioen. Het nabestaandenpensioen bedraagt momenteel 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 blijft van  



 

 

 

nabestaandenpensioen van 70% van het ouderdomspensioen. Alle rechten opgebouwd vόόr 1 

januari 2015 blijven volledig behouden. Het nabestaandenpensioen van pensioengerechtigden en 

slapers verandert hierdoor dus niet. 

 

Het bestuur zal nagaan wat de impact is voor de uitvoering van deze reglementaire aanpassingen. 

 

Wetsvoorstel nFTK 

Op 25 juni 2014 is een wetsvoorstel voor het nFTK gepubliceerd en aangeboden aan de Tweede 

Kamer. Het nFTK is dus nog niet definitief en niet bekend is of dit wetsvoorstel het zowel in de 

Tweede als in de Eerste Kamer haalt en wanneer e.e.a. wet wordt. 

Het bestuur kan zich daarom slechts oriënteren op de haalbaarheid en gevolgen voor 

belanghebbenden van een beleidskader dat past binnen de uitgangspunten zoals gesteld in dit 

wetsvoorstel. 

 

Evaluatie pensioeninformatiebijeenkomsten 

Gesteld kan worden dat er onder de medewerkers in actieve dienst veel belangstelling was voor 

voorlichtingsbijeenkomsten op de diverse locaties. De opkomst onder de pensioengerechtigden was 

over het algemeen matig. Reacties van medewerkers gaven aan dat het welkome en nuttige 

bijeenkomsten waren. De pensioenproblematiek blijft men echter moeilijk vinden. 

 

Het bestuur heeft gediscussieerd over de frequentie waarmee dergelijke bijeenkomsten moeten worden 

gehouden en wat de mogelijke oorzaken zijn van de lage opkomst onder de pensioengerechtigden.  

 

Ten aanzien van de frequentie is geconcludeerd dat dergelijke informatiebijeenkomsten regelmatig 

gehouden zouden moeten worden. Bezoek aan alle locaties geeft echter een te grote druk op de 

uitvoeringsorganisatie. Gekozen wordt daarom om met deelnemers die twee à drie jaar voor hun 

pensioendatum zitten 1-op-1 gesprekken te houden. 

Als mogelijke verklaringen voor de lage opkomst onder pensioengerechtigden wordt aangevoerd het feit 

dat pensioengerechtigden speciaal naar de locaties moeten komen en dat werknemers toch al op de 

locaties aanwezig zijn. Daarnaast belegt ook de Vereniging van gepensioneerden al jaarvergaderingen 

waarop ruimte is voor voorlichting over relevante onderwerpen. 

 



 

 

 

Kostenanalyse Pensioenfonds 

Het bestuur heeft een analyse van de kostenontwikkeling van het fonds besproken. Gebleken is dat de 

extra kosten die verband houden met het in uitvoering nemen van de nieuwe pensioenregeling over de 

jaren 2013/2014 circa € 400.000,- zullen bedragen. 

 


