
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 17 april 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Bestuurlijke veranderingen 
 
Op 1 juli 2018 gaat het bestuur van het Fonds terug van acht naar zes leden. Wilfert van Veldhoven zal 
dan, na goedkeuring voor DNB, het voorzitterschap overnemen van Willem van den Nieuwenhof, die 
afscheid neemt van het bestuur. Wijnand Pirée wordt benoemd tot vicevoorzitter en Linda Gastelaars tot 
secretaris. Door de veranderingen in het bestuur zal ook de samenstelling van de verschillende 
bestuurscommissies wijzigen. In het Pensioenbulletin van november zullen we daar een compleet 
overzicht van geven en ook van de portefeuilleverdeling binnen het bestuur. 
 
Wytze Dijkstra is per 4 april 2018 teruggetreden als voorzitter van de Vereniging van Gepensioneerden. 
Hij is per dezelfde datum opgevolgd door Ad Backx. De heer Dijkstra heeft tevens aangegeven dat hij 
per 31 december 2018 zal aftreden als lid van het verantwoordingsorgaan namens de 
pensioengerechtigden. Het bestuur respecteert zijn besluit en zal te zijner tijd een procedure starten om 
in zijn opvolging te voorzien.  

 
Veel werk te doen voor invoering AVG 

 
In de vorige editie van Nieuws van de Bestuurstafel hebben we geschreven over de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei 2018 van toepassing wordt. Deze nieuwe 
internationale wet gaat over de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van 
persoonsgegevens. De komst van de wet betekent veel extra werk voor het Fonds. Zo is er een 
privacyverklaring opgesteld dat op de website wordt geplaatst. Daarin staat onder meer aan wie de 
uitvoering van de pensioenregeling is uitbesteed, wie toegang heeft tot persoonsgegevens, hoe ze 
worden beschermd en hoe lang ze worden bewaard. Ook staat erin wat de rechten van de deelnemers 
zijn met betrekking tot hun persoonsgegevens. Verder worden de privacy risico’s van 
gegevensverwerking in kaart gebracht en beoordeeld in een Privacy Impact Assessment. Met 
uitbestedingspartijen zoals het Pensioenbureau, de adviserend actuaris, de leverancier van het 
administratiesysteem en de drukker van het Pensioenbulletin worden verwerkersovereenkomsten 
gesloten om zeker te maken dat deze partijen voldoen aan de AVG bij het gebruiken van 
persoonsgegevens van de deelnemers van het Fonds. In het Pensioenbulletin van juni besteden we 
uitgebreid aandacht aan de AVG. 
 

DNB gaat akkoord met omzetting van spaarkapitalen 
 
In vorige edities van Nieuws van de Bestuurstafel hebben we bericht over het voornemen van het Fonds 
om de spaarkapitalen in de CPS-regeling (CPS = Collectief Pensioen Sparen) via interne 
waardeoverdracht om te zetten naar pensioenaanspraken in de basispensioenregeling. Vanwege de 
Wet verbeterde premieregeling mag het Fonds de regeling niet meer in de bestaande vorm voortzetten. 
Het Fonds, het verantwoordingsorgaan, de werkgever en de vakorganisaties zijn het erover eens dat 
omzetting in pensioenaanspraken de beste oplossing voor de spaarkapitalen is. Begin april heeft De 
Nederlandsche Bank laten weten dat zij geen bezwaar heeft tegen deze interne collectieve 
waardeoverdracht. Daarop zijn de brieven aan de deelnemers verstuurd met daarin een indicatie van de 
waarde van de pensioenaanspraken die zij voor hun spaarkapitaal krijgen. De deelnemers kunnen tot 
14 mei bezwaar aantekenen tegen de waardeoverdracht. Het streven is de waardeoverdracht per 1 juli 
2018 te realiseren. 


