
   

  

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 10 december jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Strategisch meerjarenplan beleggingen  
 
Het strategisch meerjarenplan beleggingen zet de doelstellingen en uitvoering van het beleggingsbeleid 
uiteen. Tevens beschrijft het de organisatie van het beleggingsbeleid en wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Het strategisch beleggingsbeleid wordt standaard eens in de drie jaar heroverwogen, en in uitzonderlijke 
gevallen eerder.  
Het strategisch meerjarenplan beleggingen is aangepast en geactualiseerd en gebaseerd op de 
afspraken voortvloeiend uit de ALM-studie 2015. De aanpassingen hebben met name betrekking op de 
strategische verdeling van de verschillende beleggingscategorieën en de beheersmaatregelen m.b.t. de 
risico’s die verbonden zijn aan beleggen. 
Tevens heeft het bestuur een jaarplan beleggingen voor 2016 vastgesteld. Hierin wordt specifiek het 
beleid voor 2016 beschreven.  
Betreffende beleggingsplannen worden op 17 december 2015 ter advies aan het verantwoordingsorgaan 
voorgelegd.  
 
Zowel het Strategisch meerjarenplan beleggingen als het Jaarplan beleggingen 2016 worden medio 
februari 2016 op de website van het Pensioenfonds Cosun geplaatst. 
 
 

Toeslagverlening per 1 januari 2016 
 
Het bestuur heeft de percentages voor toeslagverlening per 1 januari 2016 vastgesteld op: 
- 2,2% voor de actieve deelnemers; 

(hiervan wordt 2% gefinancierd uit premie en 0,2% uit de vrije reserves van het Pensioenfonds) 
- 0,16% voor de niet-actieve deelnemers (pensioengerechtigden, slapers en arbeidsongeschikten); 

(dit wordt uit de vrije reserves van het Pensioenfonds gefinancierd) 
 
 

Risicoanalyse integriteit 

 
Het bestuur heeft een risicoanalyse integriteit uitgevoerd. Gekeken is op welke onderdelen de huidige 
analyse belangenverstrengeling aan de eisen voldoet en wat er verbeterd kan worden aan die analyse. 
De belangrijkste zaken m.b.t. het integriteitsbeleid liggen verankerd in: statuten, ABtN, gedragscode, 
klokkenluiders- en incidentenregel en in contracten met externe partijen.  
Minimaal jaarlijks wordt de uitvoering van het beleid in het bestuur aan de orde gesteld. 
 
 

Voordracht leden visitatiecommissie 

 
Een commissie (bestaande uit leden van het bestuur en het verantwoordingsorgaan) heeft een drietal 
kandidaten voor de in 2016 uit te voeren visitatie over verslagjaar 2015 voorgedragen aan het bestuur en 
het verantwoordingsorgaan. 
Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen de drie kandidaten tot visiteurs te benoemen. 
 
 
 



   

 

 
 
Beleid inhaalindexatie 
 

Het bestuur heeft beleid m.b.t. inhaalindexatie vastgesteld. Op het moment dat het Fonds een hogere 
dekkingsgraad bereikt (125%) kan een inhaalindexatie wordt verleend aan actieve en inactieve 
deelnemers die in het verleden een beperking van de indexatie hebben ondergaan of waarvan in het 
verleden pensioenaanspraken of -rechten zijn verlaagd. Afhankelijk van de hoogte van de 
beleidsdekkingsgraad kan meer of minder extra toeslag worden verleend om misgelopen toeslagen te 
compenseren.  
 
In het pensioenbulletin van februari 2016 zal een artikel met meer details over dit besluit worden 
opgenomen. 
 

 
Dienstverlening / bezetting en kosten Pensioenbureau 

 
Stichting Pensioenfonds Aviko is het pensioenfonds waarin de pensioenregeling van Aviko is 
ondergebracht. Aviko is een bedrijf dat behoort tot de Cosun groep. In dat kader is de operationele 
uitvoering en bestuursondersteuning van dit pensioenfonds sinds 2003 ondergebracht bij het 
Pensioenbureau Cosun. Dit heeft geleid tot een (kosten)efficiënte uitvoering voor beide fondsen. 
 
De fors toegenomen werkdruk en vereiste deskundigheid uit hoofde van steeds strenger wordende wet- 
en regelgeving en toezicht door De Nederlandsche Bank, hebben het bestuur van het Fonds en de 
onderneming Aviko doen besluiten om de pensioenuitvoering bij een ander groot pensioenfonds onder te 
brengen.  
 
Dit besluit heeft gevolgen voor de uitvoeringskosten van en de werkzaamheden op het Pensioenbureau 
Cosun. In verband hiermee zijn er binnen het Pensioenbureau maatregelen getroffen om de 
dienstverlening aan Pensioenfonds Cosun zo (kosten)efficiënt mogelijk voort te zetten. 
 


