
   

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

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

 
 

Aanpassing afkoop- en aanwendfactoren per 1 januari 2017 
 
Het bestuur heeft de afkoop- en aanwendfactoren per 1 januari 2017 vastgesteld. De afkoopfactoren worden 
toegepast om kleine pensioenen bij pensionering in een keer uit te keren.  
De aanwendfactoren dienen om bij pensionering de opgebouwde kapitalen in de spaarmodule om te zetten 
in extra pensioenaanspraken. 

 

 

Toeslagverlening per 1 januari 2017 
 
Het bestuur heeft, op basis van de hiervoor vastgestelde beleidsuitgangspunten, besloten geen toeslag te 
verlenen op de pensioenen van zowel de actieve als de niet-actieve deelnemers. De beleidsdekkingsgraad 
lag eind november onder de 110%, waardoor er onvoldoende financiële ruimte is voor toekenning van een 
toeslag. 

 

 

Nieuw herverzekeringscontract per 1 januari 2017 
 
Het bestuur heeft met Zwitserleven een nieuwe herverzekeringsovereenkomst afgesloten om het 
overlijdensrisico voor actieve deelnemers af te dekken. Dit was nodig in verband met het aflopen van het 
oude contract. Er zijn aanbiedingen gevraagd bij diverse verzekeraars. Zwitserleven kwam hier als beste uit 
de bus. 

 
 

Nieuwe aanstelling certificerend actuarieel bureau 
 
Het bestuur heeft, na beoordeling van drie vooraanstaande Nederlandse actuariële bureaus, besloten om 
Willis Towers Watson aan te stellen als certificerend actuaris voor het verslagjaar 2016. De certificerend 
actuaris heeft als taak een onafhankelijk en deskundig onderdeel te geven over de jaarrekening van ons 
fonds. 

 
 

Concept strategisch meerjarenplan beleggingen 
 
Het strategisch meerjarenplan beleggingen zet de doelstellingen en de uitvoering van het beleggingsbeleid 
uiteen. Het beschrijft de organisatie van het beleggingsbeleid en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook 
geeft het plan uitleg over de uitgangspunten voor de beleggingsbeslissingen. Tevens bevat het plan 
informatie over het risicomanagement en de bewaking en uitvoering daarvan. Het strategisch meerjarenplan 
beleggingen is, i.v.m. enkele aanpassingen en /aanscherping van beleid opnieuw geactualiseerd en 
vervolgens vastgesteld. 
Het aangepaste strategisch meerjarenplan beleggingen wordt uiterlijk eind januari 2017 op de website van 
het Pensioenfonds Cosun geplaatst. 
 



   

 
 
 
 
Concept jaarplan beleggingen 
 
In het kader van de jaarcyclus is een concept jaarplan beleggingen 2017 opgesteld. Hierin zijn de 
speerpunten van het beleggingsbeleid voor 2017 opgenomen. Het bestuur heeft dit jaarplan besproken en 
vervolgens vastgesteld. 

 
 

Invoering nieuw bestuursmodel 
 
Om de kwaliteit en continuïteit in het bestuur te borgen, heeft het bestuur in oktober jl. besloten om het 
bestuursmodel aan te passen. De belangrijkste wijzigingen daarbij zijn dat er twee externe professionele 
bestuursleden bijkomen en dat   de omvang van het bestuur teruggaat van acht naar zes leden. De 
benoeming van de externe leden zal uiterlijk per 1 juli 2017 plaatsvinden. Ten behoeve van een geleidelijke 
en zorgvuldige overgang, zal het terugbrengen van de omvang van het bestuur pas per 1 juli 2018 zijn 
beslag krijgen. 
 
In deze vergadering heeft het bestuur de actiepunten besproken die moeten worden uitgevoerd bij de 
overgang naar dit nieuwe bestuursmodel. 
 

 

Uitbestedingsovereenkomst Pensioenbureau Cosun 
 
De uitbestedingsovereenkomst -waarin het Fonds de afspraken vastlegt met Cosun over de ondersteuning 
van het Fonds door Cosun (Het Pensioenbureau is een onderdeel van Cosun)- met het Pensioenbureau is 
geactualiseerd i.v.m. nieuwe wetgeving en nieuw gemaakte afspraken tussen de werkgever en 
Pensioenfonds Cosun. 
 

 

Voordracht nieuw lid verantwoordingsorgaan 
 
Het bestuur heeft besloten tot benoeming van Hans Schuil tot lid van het verantwoordingsorgaan met ingang 
van 1 januari 2017. Hij is door de werkgever als lid van het verantwoordingsorgaan voorgedragen en  komt 
in de plaats van Kees Menkhorst, die met ingang van 1 januari 2017 terugtreedt.  


