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Tijdens de bestuursvergadering van 19 juni 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Jaarverslag 2017 vastgesteld 
 
In de vergadering wordt het Jaarverslag 2017 vastgesteld. Eerst zijn er toelichtingen van het verslag 
van de certificerend actuaris,  het actuarieel verslag en het accountantsverslag. Voor PF Cosun was 
2017 een goed jaar waarin de beleidsdekkingsgraad steeg van 113,8% naar 120,2%. Dit is hoger dan 
het vereiste niveau van 117,2%. 
Een samenvatting van het jaarverslag is te lezen in het Pensioenbulletin van begin juli. Het volledige 
jaarverslag is te downloaden via de website van het fonds.  
 

Oplossing zoeken voor voorwaardelijke VPL-rechten 
 
In 2006 is een wet van kracht geworden die vroegpensioenregelingen fiscaal niet meer ondersteunde. 
De VPL-regeling van Cosun is toen in het leven geroepen om deelnemers compensatie te bieden voor 
het afschaffen van het vroegpensioen. Deze compensatie is destijds voor alle deelnemers vastgesteld 
in de vorm van een voorwaardelijk pensioenkapitaal op basis van het aantal deelnemersjaren dat zij 
voor 2006 hadden. De VPL-regeling loopt tot 31 december 2020. Wie aan de regeling deelneemt en op 
dat moment nog in dienst van Cosun is, krijgt het voorwaardelijke kapitaal omgezet in onvoorwaardelijke 
pensioenaanspraken. Wie vóór 2020 met pensioen gaat, krijgt het voorwaardelijke kapitaal bij 
pensionering omgezet in een onvoorwaardelijk stuk extra pensioen. DNB heeft de richtlijnen voor inkoop 
van pensioenaanspraken uit een VPL-regeling aangescherpt. Hierdoor worden de inkooptarieven hoger 
en krijgen deelnemers dus minder pensioen voor hun voorwaardelijke VPL-recht. In juni 2018 heeft 
minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een brief gestuurd waarin hij stelt dat dit tot 
ongewenste problemen leidt en dat hij vindt dat VPL-rechten tegen hetzelfde tarief mogen worden 
ingekocht als rechten in de basisregeling. Tot 1 juli 2018 kocht PF Cosun de voorwaardelijke VPL-
rechten in via de nu gesloten regeling voor de CPS spaarkapitalen. Dat ging tegen 100% van de 
waarde. De sociale partners binnen Cosun zoeken per 1 januari 2019 naar een oplossing die zoveel 
mogelijk aansluit bij wat gebruikelijk was. Ook wordt er gezocht naar een oplossing voor deelnemers die 
tussen 1 juli 2018 en 1 januari 2019 met pensioen gaan. De insteek is dat zij er niet op achteruit gaan 
als hun voorwaardelijke VPL-recht wordt omgezet in pensioenrechten. 
 

Presentatie over uitkomsten ALM-studie 
 
In de vorige editie van Van de bestuurstafel hebben we aandacht besteed aan de ALM-studie die het 
bestuur met hulp van het bureau Triple A uitvoert. In de vergadering presenteert Triple A de uitkomsten 
van de studie. Verschillende onderwerpen worden besproken en er dienen nog enkele aspecten nader 
te worden uitgewerkt. Triple A zal het eindrapport afstemmen met de Werkgroep ALM. Daarna kan het 
bestuur het rapport in de volgende bestuursvergadering vaststellen.  
 
 


