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Tijdens de bestuursvergadering van 18 september 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 
 
Eindrapport van ALM-studie 
 
Een belangrijk deel van de vergadering wordt besteed aan de bespreking van het eindrapport van de 
ALM-studie. ALM staat voor asset liability management en houdt in het zo goed mogelijk afstemmen 
van de beleggingen op de verwachte ontwikkeling van de pensioenverplichtingen. In de volgende editie 
van het Pensioenbulletin zal via een interview aandacht worden besteed aan de ALM-studie en de 
uitkomsten daarvan. 
 

Kennismaking met nieuwe voorzitter VVG 
 
Het dagelijks bestuur van het Fonds heeft kennisgemaakt met de nieuwe voorzitter van de Vereniging 
van gepensioneerden Koninklijke Cosun, de heer Ad Backx. Gespreksonderwerpen waren o.a.: visie Ad 
over zijn rol, financiële positie van het Fonds, nieuwe bestuurssamenstelling, verzoek tot voordracht van 
kandidaat bestuurslid ter opvolging van Ton Damen, Er is afgesproken dat het dagelijks bestuur er naar 
streeft twee keer per jaar een overleg te hebben met het bestuur van De Vereniging. 
 

Cosun en PF Cosun doen mee aan Pensioen3Daagse 
 
De werkgever en het Fonds doen van 6 tot en met 8 november mee aan de Pensioen3Daagse. Dit is 
een jaarlijks nationaal initiatief van Wijzer in Geldzaken, een platform van het Ministerie van Financiën, 
om het pensioenbewustzijn te versterken. Op alle locaties wordt er tijdens deze drie dagen 
promotiemateriaal uitgedeeld en op de mededeling borden zullen korte filmpjes over pensioen te zien 
zijn. In het Pensioenbulletin is er aandacht besteed aan het evenement. De uitgeschreven 
foto/verhaalwedstrijd wordt kort na de Pensioen3Daagse afgesloten. Verder is er op de website van het 
Fonds een speciale pagina ingericht met films en een presentatie over pensioen. Er zijn ook twee 
interactieve tools: met de eerste kunnen deelnemers berekenen wanneer hun verwachte AOW-datum 
is. De tweede is een eenvoudige vragenlijst die helpt om te beoordelen of deelnemers nog aanvullende 
voorzieningen moeten treffen voor hun pensioen. 
 

Voorbereiden op IORP II 
 
Op 13 januari 2019 moeten pensioenfondsen voldoen aan IOPR II. IORP staat voor Institutions for 
Occupational Retirement Provision. Dit is de tweede Europese richtlijn voor collectieve pensioenen, die 
de volgende vier thema’s omvat: governance, risicomanagement, pensioencommunicatie en 
toezicht/monitoring/evaluatie. Pensioenfonds Cosun moet een aantal zaken regelen om aan de regels 
te voldoen. De belangrijkste daarvan is het inrichten van zogenoemde ‘sleutelfuncties’. Hierbij gaat het 
om de sleutelfuncties actuarieel, risicomanagement en interne audit. Verder moeten er maatregelen 
worden genomen zoals opname van de in IORP II genoemde risico’s in een risicoraamwerk en een 
periodieke eigen risicobeoordeling. Ook het uitbestedingsbeleid, het beloningsbeleid en de 
communicatie vragen hierbij aandacht. Er is een plan van aanpak gemaakt om voor 13 januari 2019 te 
voldoen aan de regels. 
 
 



   

Beleid en administratie voor inhaaltoeslagen 
 

Op grond van de huidige wet- en regelgeving mag het Fonds gedeeltelijk gaan indexeren vanaf een 

beleidsdekkingsgraad van 110%, mits dit toekomstbestendig gebeurt. Volledige toeslagverlening mag 
bij een beleidsdekkingsgraad van circa 125%. Als de dekkingsgraad lager is dan 110% is er geen 
indexatie mogelijk. Is de dekkingsgraad hoger dan 125%, dan mag er inhaalindexatie worden verleend 
waarbij eerst eventuele vroegere kortingen worden gerepareerd en daarna misgelopen indexatie.  
 
Momenteel hanteert het fonds het zogenoemde open systeem voor vaststelling van eventuele 
inhaalindexatie. Hierbij krijgen alle deelnemers inhaalindexatie ongeacht of zij daadwerkelijk indexatie 
hebben gemist. Deze methodiek wordt gehanteerd doordat het binnen het huidige administratiesysteem 
niet mogelijk is de werkelijk gemiste indexaties per individuele deelnemer vast te leggen.   
Bij het nieuwe administratiesysteem AxyLife, dat volgend jaar in gebruik wordt genomen, kan dit wel en 
kan er derhalve gekozen worden voor een zogenoemd gesloten systeem waarbij de gemiste indexatie 
per deelnemer kan worden vastgelegd zodat voor ieder de juiste inhaalindexatie kan worden berekend. 
Het bestuur heeft het voornemen om te kiezen voor een gesloten systeem. Ook vervalt de maximale 
termijn van tien jaar voor het repareren van eventuele vroegere kortingen en gemiste indexatie. Het 
verantwoordingsorgaan wordt op 21 december a.s. om advies worden gevraagd over deze nieuwe 
systematiek. 
 

Rooster van aftreden bestuur en verantwoordingsorgaan  
 
Volgens het rooster van aftreden van het bestuur treedt de heer Damen per 1 juli 2020 af. Na het 
verstrijken van zijn zittingstermijn is de heer Damen niet beschikbaar voor een nieuwe termijn van vier 
jaar. De Vereniging van gepensioneerden is gevraagd om uiterlijk eind dit jaar een kandidaat voor deze 
vrijkomende functie voor te dragen. Aangezien deze kandidaat ook zitting zal nemen in de 
Beleggingsadviescommissie, is er voldoende tijd om ervaring op te doen en aanvullende studies te 
volgen zodat deze persoon bij toetsing door DNB medio 2020 aan gestelde geschiktheidsnormen 
voldoet. 
 
Binnen het verantwoordingsorgaan (VO) zijn de heren Langebeeke en Bruijns, die zitting hebben in het 
VO namens de werknemers, aftredend in 2019. De ondernemingsraad heeft beide heren voorgedragen 
voor herbenoeming. Het bestuur besluit hen te herbenoemen. Er is ook een vacature in het VO namens 
de pensioengerechtigden. De Vereniging van gepensioneerden heeft daarvoor de heer Backx 
voorgedragen. Andere kandidaten kunnen zich melden. Een oproep daartoe wordt gedaan in het 
Pensioenbulletin van oktober 2018. 


