
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 10 juli 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Uitruilmogelijkheid voor deelnemers met tijdelijk partnerpensioen  
 
Begin dit jaar is de pensioenrichtleeftijd naar 68 jaar verhoogd. Binnen de pensioenregeling van Cosun 
zijn er enkele pensioensoorten die een vaste einddatum hebben. De belangrijkste daarvan is het tijdelijk 
partnerpensioen. Als je overlijdt terwijl je nog bij Cosun in dienst bent, krijgt je partner naast het 
reguliere partnerpensioen een tijdelijk aanvullend partnerpensioen. Bij de verhoging van de 
pensioenrichtleeftijd van 65 naar 67 jaar in 2014, is de datum waarop de uitkering van het tijdelijk 
partnerpensioen stopt, niet aangepast. Een werkgroep van het bestuur heeft zich gebogen over de 
vraag wat te doen nu de pensioenrichtleeftijd weer is verhoogd (naar 68 jaar). Een argument is dat het 
Fonds niet alle gaten kan dichten die door het overheidsbeleid worden veroorzaakt. Maar waar voor 
andere pensioensoorten de deelnemers over het algemeen wel mogelijkheden hebben om hiaten op te 
vangen, is het handelingsperspectief voor partners van overleden deelnemers beperkt. Het bestuur 
heeft daarom besloten om uitkeringsgerechtigden met een tijdelijk partnerpensioen de mogelijkheid te 
bieden om pensioenaanspraken zodanig uit te ruilen dat deze uitkeringtermijn aansluit bij een eventuele 
nieuwe AOW-leeftijd. Deze mogelijkheid wordt ook geboden voor deelnemers met een gevariabiliseerd 
ouderdomspensioen. Het bestuur zal het voorgenomen besluit nog voorleggen aan het 
verantwoordingsorgaan voor advies. 
 

 
Crisisplan geactualiseerd 

 
Het Fonds heeft een crisisplan waarin het bestuur beschrijft welke maatregelen het kan nemen als er 
sprake is van een financiële crisis voor het pensioenfonds. Daarin staat ook wat het effect van deze 
maatregelen is, welke procedures doorlopen moeten worden en hoe de deelnemers worden 
geïnformeerd. Het crisisplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Na verwerking van enkele opmerkingen is 
het aangepaste plan door het bestuur goedgekeurd. 
 

 
Concept voor uitbestedingsbeleid 

 
De werkgroep Integraal Risico Management van het Fonds gaat het beleid voor de verschillende 
soorten risico’s nader uitwerken. Een van die risico’s is het uitbestedingsrisico. Het Fonds loopt risico 
met de activiteiten en processen die het aan externe partijen heeft uitbesteed. De commissie heeft een 
document opgesteld dat de volgende aspecten in ogenschouw neemt: continuïteit van de 
bedrijfsvoering, kwaliteit van de dienstverlening, integriteit, countervailing power bestuur (= kan het 
bestuur in de discussie met externe partijen voldoende deskundig tegenwicht bieden), 
onderuitbesteding en kosten. Het plan is via scenario’s deze aspecten te wegen met een score. Op 
basis daarvan kunnen eventueel maatregelen worden genomen om de risico’s te beperken. 
 
 

Fonds legt basis voor ESG-beleid 

 
Maatschappelijk verantwoord beleggen is een steeds belangrijker thema in de pensioensector. In de 
vergadering wordt een notitie besproken die voor PF Cosun een ESG-beleid formuleert. ESG staat voor 
environment, social en governance, oftewel een beleid dat rekening houdt met milieu- en sociale 



   

aspecten en goed bestuur. De notitie is een handvat om in het beleggingsbeleid invulling te geven aan 
deze aspecten en te kijken naar mogelijkheden die vermogensbeheerders bieden op dit terrein. Het 
beleid zal nader worden uitgewerkt en in een volgende vergadering aan de orde komen.  
 

Studeren op premiebeleid 

De pensioenpremie is een belangrijke component van de pensioenregeling. De sociale 
partners binnen Cosun hebben in een brief aan het pensioenfonds een voorstel voor een 
mogelijk nieuw toekomstig premiebeleid geformuleerd. Het bestuur gaat dit de komende 
periode beoordelen. 

 

Afscheid van bestuurders 

 
Tijdens deze vergadering nemen voorzitter Willem van den Nieuwenhof en bestuurslid Marianne van Os 
afscheid van het bestuur. Wilfert van Veldhoven en Cor Veraart spreken hen toe om hen te danken voor 
hun grote inzet voor het Fonds gedurende een lange reeks van jaren.  
 
 
 
 
 
 


