
 

   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 9 december jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Toeslagverlening en Premie 2015  
Het bestuur heeft ervoor gekozen om het indexatie- en premiebesluit voor 2015 reeds te nemen in 2014. 

Dit voorkomt dat genoemde besluiten pas na het vaststellen van nieuwe beleidskaders onder het nieuwe 

Financieel toetsingskader (nFTK) genomen kunnen worden en er daardoor pas in de tweede helft van 

2015 duidelijkheid over beide besluiten gegeven kan worden. Het nFTK betreft de nieuwe financiële 

spelregels waaraan pensioenfondsen vanaf 1 januari 2015 moeten voldoen. 

Premie 2015 

De premie voor 2015 is een kostendekkende premie, gebaseerd op de actuele rente per 31 december 

2014 met een solvabiliteitsopslag van 10%. Het laatstgenoemde percentage is een in de premie 

opgenomen buffer. 

 

Toeslagverlening per 1 januari 2015 

Het bestuur heeft voor de toeslagverlening per 1 januari 2015 gekeken naar de meest actuele 

dekkingsgraden op het moment van besluitvorming, dus die van november 2014. De financiële positie is 

op meerdere manieren vast te stellen. De dekkingsgraad zoals deze op basis van de huidige regelgeving 

wordt vastgesteld bedraagt 118,9%. Wordt de dekkingsgraad vastgesteld op basis van het vanaf  

1 januari 2015 geldende nFTK dan zou deze uitkomen op 113,5%. Indien rekening wordt gehouden met 

de werkelijke marktrente dan zou de dekkingsgraad uitkomen op 111,1%.  

Hoewel de nFTK-kaders nog niet helemaal bekend zijn en er nog geen beleidskaders zijn vastgesteld, 

zijn de bandbreedtes voor toeslagverlening (tussen 110% en 125%) wel bij benadering bekend.  

Het bestuur gaat uit van een gelijk percentage toeslagverlening voor actieven en inactieven en komt uit 

op 40% van de maatstaf. Het besluit drukt voorzichtigheid uit, maar is anderzijds ook niet het meest 

voorzichtige besluit. Het is in de ogen van het bestuur volledig in lijn met de financiële positie van het 

fonds. 

 

Concreet betekent dit het volgende:  

- De toeslag voor de actieven bedraagt 2% betaald uit de premie, aangevuld met 40% van 0,77% uit de  

 middelen van het fonds (0,31%; kosten ca. € 950.000,-) en is dus totaal 2,31%. 

- De toeslag voor pensioengerechtigden en gewezen deelnemers wordt geheel uit de middelen van het  

 fonds gefinancierd en bedraagt 40% van de relevante prijsindex van 1,05% en is daarmee 0,42% wat 

 neerkomt op circa € 1.650.000,-. 

Totaal wordt hiermee circa € 2,6 miljoen aan de reserves van het fonds onttrokken.  

NB: De hierboven genoemde voorgenomen besluiten zijn op 17 december 2014 ter advies aan het 

verantwoordingsorgaan voorgelegd. Na uitgebreide toelichting en discussie heeft het 

verantwoordingsorgaan hierover positief geadviseerd. 

 

 



 

   

ALM / nFTK-studie 2014/2015:  
Onder het nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) wordt een aantal beleidselementen gewijzigd. Het 

betreft onder meer de methodiek voor de vaststelling van de dekkingsgraad, de rentecurve, de premie en 

de toeslagen en kortingen. Het huidige beleggingsbeleid is hiermee niet vanzelfsprekend nog optimaal.  

 

Om te onderzoeken wat de optimale combinatie van ambitie, risico en kosten voor het fonds is, is een 

zgn. Asset Liability Management (ALM)-studie opgestart. Een ALM-studie kent de volgende aspecten: 

- Het in kaart brengen van de financiële stromen; 

- De simulatie van toekomstige financiële posities; 

- De samenhang met de economische omgeving en 

- De vergelijking van beleidsvarianten. 

Bij dit alles wordt over een periode van 15 jaar vooruitgekeken.  

 

Er wordt gezocht naar een optimale combinatie. Die wordt vervolgens in een beleidskader voor het 

premie-, indexatie- en beleggingsbeleid vastgelegd.  

Ter voorbereiding op de door de actuaris uit te voeren berekeningen, zijn in deze vergadering de 

uitgangspunten vastgesteld m.b.t.: 

- Demografische veronderstellingen (toekomstige kenmerken van huidige en voormalige 

werknemers m.b.t. sterfte, arbeidsongeschiktheid, ontslag, etc.); 

- Verwachte trendmatige ontwikkeling van het deelnemersbestand; 

- Ontwikkeling van de premie; 

- Economische veronderstellingen (toekomstige prijs- en looninflatie, beleggingsrendementen). 

In de vergadering van 12 februari 2015 zullen de eerste berekeningen voor een aantal beleidsvarianten 

door de actuaris worden gepresenteerd.  

 

Opdrachtformulering visitatie 2015  

Conform de wet dient het bestuur met ingang van 2015 jaarlijks een visitatie te laten uitvoeren. 

Het bestuur heeft voor de visitatie 2015 de volgende opdracht voor de visitatiecommissie geformuleerd.  

Het bestuur vraagt om een algemeen oordeel te geven op de volgende punten: 

- de beleid- en bestuursprocedures en -processen en de checks and balances binnen het  

  Pensioenfonds Cosun. 

-  de wijze waarop het Pensioenfonds Cosun wordt aangestuurd. 

-  de wijze waarop door het bestuur van het Pensioenfonds Cosun wordt omgegaan met de risico’s op  

 de langere termijn. 

en daarnaast wordt gevraagd een specifiek oordeel te geven over de kwaliteit en volledigheid van het 

besluitvormingsproces naar aanleiding van de bestuursacties ‘Wet Versterking Bestuur 

Pensioenfondsen’.  

NB: De opdracht voor de visitatiecommissie is op 17 december 2014 ter advies aan het 

verantwoordingsorgaan voorgelegd. Het verantwoordingsorgaan heeft hierover positief geadviseerd. 

 


