
 

   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 15 oktober jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Uitvoeringsovereenkomst  
 
De pensioenregeling wordt overeengekomen tussen sociale partners (werkgever en vakorganisaties) en 
vervolgens ter uitvoering voorgelegd aan het bestuur van Pensioenfonds Cosun. Voordat het bestuur de 
regeling voor de lange termijn in uitvoering neemt, beoordeelt het de regeling eerst uitvoerig (d.m.v. ALM-
studie) op financiële haalbaarheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid en toetst het voorstel van sociale 
partners  aan de doelstellingen en uitgangspunten van het Fonds. Indien het bestuur van mening is dat er 
sprake is van een sluitend geheel, sluit het een uitvoeringsovereenkomst met de werkgever. 
 
In de uitvoeringsovereenkomst worden o.a. de volgende onderwerpen opgenomen: 
 de wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld; 
 de wijze waarop en termijnen waarin de verschuldigde premie moet worden voldaan; 
 de informatie die door de werkgever aan de pensioenuitvoerder wordt verstrekt; 
 de procedures die  gelden bij het niet nakomen van premiebetalingsverplichtingen door de werkgever; 
 de procedures die gelden bij het opstellen en wijzigen van het pensioenreglement in verband met het 

sluiten en wijzigen van een pensioenovereenkomst; 
 de maatstaven voor en voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt; 
 de uitgangspunten en procedures die gelden ten aanzien van de besluitvorming over 

vermogenstekorten en vermogensoverschotten; 
 de voorwaarden die gelden bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst.  

Het bestuur is van mening dat er sprake is van een sluitend geheel en besluit de regeling met ingang van 
1 januari 2015 in uitvoering te nemen. De hiervoor opgestelde uitvoeringsovereenkomst wordt 
vastgesteld onder voorbehoud van instemming van de werkgever en een positief advies van het 
verantwoordingsorgaan.  
 
 
 

Wijzigingsvoorstel op het pensioenreglement 
 
Het bestuur gaat akkoord met een wijzigingsvoorstel met betrekking tot artikel 26 van het 
pensioenreglement. Dit voorstel betreft de gewijzigde formulering van de toeslagambitie. Hierbij wordt 
met ingang van 2015 uitgegaan van mediane uitkomsten in plaats van gemiddelden. Wat is het verschil? 
Als je een reeks getallen hebt, krijg je het gemiddelde door de optelsom van die getallen te delen door het 
aantal getallen. Een voorbeeld: je hebt de volgende getallen: 1,2,4,8,16,32,64. Het gemiddelde is 18,14 
(de som van de getallen = 127: 7). De mediaan het is middelste van de reeks getallen. In dit voorbeeld is 
de mediaan 8. Door uit te gaan van de mediaan sluit je de incidentele uitschieters naar boven en 
beneden uit en krijg je een betrouwbaardere uitkomst. 
 
Het wijzigingsvoorstel wordt in december voor advies aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd.  
 
 
 

Risicoanalyse belangenverstrengeling en plan van aanpak 

 
In reactie op een schrijven van DNB aan het Fonds, waarin DNB een aantal aanbevelingen ten aanzien 



 

   

van het onderwerp risico belangenverstrengeling doet, heeft het bestuur een plan van aanpak opgesteld. 
Dit moet ertoe leiden dat een werkgroep binnen het bestuur in december een aangepaste  risicoanalyse 
integriteit (en daarbinnen ‘belangenverstrengeling’) voorlegt aan het bestuur. Risicobheersing 
belangenverstrengeling bij pensioenfondsen is in 2015 een van de thema’s waarop DNB zich in 2015 
specifiek richt. DNB wil graag dat fondsen aan dit onderwerp extra aandacht besteden en een plan van 
aanpak maken om dit risico goed te kunnen beheersen. 


