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Jij mag het zeggen
In deze editie van het Pensioenbulletin presenteren we
een nieuw deelnemersonderzoek. Je vindt de vragenlijst
op papier als bijlage. Dat doen we vooral voor lezers die
geen gebruik maken van internet. We hopen echter dat
je de vragenlijst online invult. Dat is makkelijker en sneller
en helpt ons om op een efficiënte manier de resultaten te
verzamelen.
Die resultaten zijn voor het bestuur van het Fonds heel
belangrijk. Drie jaar geleden hebben we voor het eerst een
deelnemersonderzoek gehouden en ongeveer 35% van
onze deelnemers heeft toen meegedaan. Dat is een mooie
score en daar gaan we nu weer voor en liefst nog meer. De
vorige keer hebben we de resultaten als bijzonder waardevol
ervaren. Jullie reacties zijn dan ook van wezenlijke invloed
geweest op het beleid van het bestuur op verschillende
terreinen.
Jullie mening doet ertoe en nog belangrijker, er wordt iets
mee gedaan. Na het eerste deelnemersonderzoek in 2016
heeft het bestuur besloten dit om de drie jaar te herhalen. Nu
in 2019 is het dus tijd om weer jullie mening te vragen. Voor
een deel vind je in dit onderzoek dezelfde vragen over onderwerpen als de toekomst van het Fonds en de kwaliteit van
onze communicatie. Dat doen we om te kijken of jullie mening
in de afgelopen drie jaar is veranderd of niet. We willen ook
weten wat jullie belangrijk vinden voor een goed functionerend
en informerend pensioenloket. Je vindt nieuwe vragen zoals
over maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen.
Het zijn thema’s die in de media steeds meer aandacht krijgen.
Wat vinden jullie ervan? Wij willen het graag weten.
Net als vorige keer hebben we een leuke aanmoedigingsprijs
– een air fryer – die we verloten onder de inzenders. Maar daar
gaat het niet om. Het gaat om jullie mening. Die
telt. Samen zijn we het pensioenfonds. Dus
vul het onderzoek in en laat je stem horen. Ik
reken op jullie.

Cor Veraart
Manager
Pensioenbureau
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Column Cor Veraart

DEELNEMERSONDERZOEK 2019

Doe mee aan
het deelnemers
onderzoek 2019
Pensioenfonds Cosun doet zijn best om jou een goed pensioen te bieden. Jouw belang staat
voor ons centraal. Wij vinden het dan ook heel belangrijk wat je vindt van ons beleid, onze
service en onze communicatie. Daarom organiseren wij weer een deelnemersonderzoek om
jou naar je mening te vragen.
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DEELNEMERSONDERZOEK 2019

I

n 2016 heeft het bestuur van Pensioenfonds Cosun
voor het eerst een deelnemersonderzoek gehouden.
Een grote groep deelnemers heeft daaraan meegewerkt en de resultaten zijn belangrijk geweest in de
besluitvorming over de toekomst van het fonds, de
uitvoering van de regeling, het beleggingsbeleid en de
communicatie.

we handmatig invoeren en dat is tijdrovend en dus ook
kostbaar. Dus als het kan: vul het onderzoek via internet
in. Het is heel eenvoudig.

Het bestuur heeft toen besloten het deelnemersonderzoek om de drie jaar te herhalen. Daarom willen
we nu opnieuw jouw mening vragen. Voor een deel
gaan de vragen over dezelfde onderwerpen als in het
vorige deelnemersonderzoek zoals de rol van het eigen
pensioenfonds, de communicatie en de service van het
Pensioenbureau. We willen weten of je mening nog
dezelfde is of dat deze veranderd is in de afgelopen
drie jaar. We hebben ook vragen over een actueel
thema zoals maatschappelijk verantwoord beleggen.

Als je geen internet hebt
Heb je geen internet, dan kun je het ingevulde formulier
opsturen naar:
Royal Cosun,
t.a.v. Pensioenbureau Cosun,
Antwoordnummer 275,
4800 VB BREDA.

Help ons door het onderzoek via internet in te vullen
Je krijgt bij het Pensioenbulletin het formulier voor
het onderzoek ook bijgevoegd op papier. Dat doen
we omdat we degenen die misschien geen internet
hebben ook de gelegenheid willen geven mee te doen
aan het onderzoek. Als je wel internet hebt, dan help je
ons enorm door het onderzoek via internet in te vullen.
We kunnen dan namelijk de resultaten makkelijker
verwerken. Op papier ingevulde formulieren moeten

Ga naar www.pensioenfondscosun.nl en klik op de
knop ‘Deelnemersonderzoek’.
Je komt dan meteen in het vragenformulier.

Je hoeft geen postzegel op de envelop te plakken.
Het invullen van het formulier kost je ongeveer 10
minuten.
Graag je reactie vóór 5 november 2019
We stellen jouw mening zeer op prijs. We willen je
vragen de vragenlijst vóór 5 november a.s. in te vullen.
Je persoonlijke gegevens en de antwoorden
die je geeft worden uitsluitend gebruikt voor dit
deelnemersonderzoek.
Bij voorbaat heel hartelijk dank voor je medewerking.

Ding mee naar een Philips
Avance Airfryer XXL
Ook dit keer verloten we weer een leuke prijs onder de
inzenders van het deelnemersonderzoek. Het is een
Philips Avance Airfyer XXL. Met deze hetelucht friteuse
kun je frituren, bakken, grillen en braden met 90% minder
vet. Deze airfryer is gekozen als beste product in een test
van de Consumentenbond.
Als je wilt meedingen naar deze airfryer, vragen we je bij
de vragenlijst je naam, (voormalige) bedrijfsonderdeel en
je e-mailadres op te geven. De winnaar wordt geloot uit
de ontvangen inzendingen.
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INTERVIEW

Kandidaat bestuurslid Conny Vermeulen-Oninckx:

“De juiste vragen stellen en
mensen met elkaar verbinden.”
“De komende tijd gaat er veel gebeuren binnen de pensioensector. Naar al die ontwikkelingen
wil ik met een open vizier kijken. Ik wil mijn bijdrage aan het pensioenfonds vooral leveren door
de juiste vragen te stellen en mensen met elkaar te verbinden.”

C

onny Vermeulen-Oninckx wordt dit jaar 50 en
het plan is dat zij vanaf 1 juli 2020 bestuurslid
wordt van Pensioenfonds Cosun namens de
pensioengerechtigden. Conny heeft namelijk een partnerpensioen omdat haar man Joost zes jaar geleden
overleed aan kanker. “Joost zat in het managementteam van Unifine, een bedrijf dat inmiddels door Cosun
is verkocht aan de Amerikaanse onderneming Dawn.
Hij was daar net weg toen hij kanker kreeg. Binnen 8
weken is hij overleden.”
Het positieve zoeken
Conny bleef alleen achter met drie jonge kinderen.
“Dan staat je wereld volledig op zijn kop, maar je moet
verder. Ik ben iemand die altijd probeert het positieve
te zoeken. Dat helpt enorm. Een jaar na het overlijden
van Joost hebben mijn kinderen en ik Alpe d’ HuZes
gedaan en zijn we samen over de finish gelopen. Je
werkt ergens naartoe en als je dat haalt, weet je dat je
meer uitdagingen aankan.”

Baan als controller
Uitdagingen zijn er in haar leven genoeg geweest, want
Conny heeft ook geruime tijd gekampt met hernia- en
heupproblemen en operaties ondergaan. Gelukkig
gaat het nu beter en werkt ze weer 36 uur per week.
Ze is registeraccountant en werkt als controller bij het
ingenieursbureau Movares Nederland BV in Utrecht.
Daarnaast zit ze inmiddels drie jaar in het verantwoordingsorgaan (VO) van PF Cosun.

“Ik probeer altijd het
positieve te zoeken”
“Ik ben daarvoor gevraagd door Wytze Dijkstra, die een
goede vriend van mijn schoonvader is. Pensioen was
nog een relatief onbekend onderwerp voor mij, maar
met mijn financiële achtergrond pik ik snel dingen op.
Het is een boeiende materie. Binnen het VO vond ik het
mijn taak onderwerpen goed te doorgronden en daar
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INTERVIEW

aan het bestuur kritische vragen over te stellen. Het
bestuur staat daar zeker voor open. Het is mooi om te
ervaren hoe het bestuur en het VO op een ongedwongen en tegelijk professionele manier samenwerken. Er
kunnen weleens moeilijke onderwerpen op de agenda
staan, maar we komen er altijd uit.”
Uitdaging die energie geeft
Conny was blij met haar rol in het VO en het VO was blij
met haar. Sommige leden vonden het dan ook jammer
toen ze zowel door het bestuur als de Vereniging van
Gepensioneerden werd gevraagd om volgend jaar Ton
Damen op te volgen. Ze heeft wel even nagedacht
over dit verzoek. “Ik was bij Movares net meer gaan
werken en als bestuurslid van het pensioenfonds moet
je er rekening mee houden dat de functie je een dag
per week kost plus nog wat avonduren om stukken te
lezen.”

Meelopen met vergaderingen
Conny is inmiddels bij het opleidingsinstituut SPO
begonnen met de opleidingen pensioenfondsbestuurder A en B. Daarnaast gaat ze de komende tijd
meelopen met de vergaderingen van het bestuur en
de beleggingsadviescommissie. “Dat is heel nuttig.
Natuurlijk hoop ik de komende tijd zoveel mogelijk te
leren van Ton en de andere bestuursleden.”
Haar benoeming moet t.z.t. nog worden goedgekeurd
door De Nederlandsche Bank. Uiteindelijk is het de
bedoeling dat ze per 1 juli 2020 daadwerkelijk aan de
slag gaat als bestuurslid.
Tijd voor hobby’s
Blijft er met zo’n volle agenda nog ruimte voor vrije
tijd? “Zeker wel”, zegt Conny, “ik zorg dat ik daar tijd
voor vind. Ik vind het belangrijk veel samen met mijn
kinderen te doen. Mijn oudste zoon is 19 en ik heb
ook een tweeling – een dochter en een zoon – van 16.
Golfen is een sport die we samen fijn vinden om te
doen. Mijn dochter is er inmiddels heel goed in geworden en heeft er al eens de krant mee gehaald. Verder
speel ik trombone in onze lokale fanfare in Velddriel
en ik fotografeer graag. Jaren geleden heb ik met

“Pensioen is een
boeiende materie”

Conny Vermeulen-Oninckx: “Het is mooi om
te ervaren hoe het bestuur en het VO op een
ongedwongen en tegelijk professionele manier
samenwerken”.

Conny krijgt bovendien een zware portefeuille, want
naast bestuurslid wordt ze, net als Ton Damen, ook lid
van de beleggingsadviescommissie. “Dat is een belangrijke en uitdagende taak die me energie geeft.”

6

Van NU naar LATER | oktober 2019

Anita Maassen-Baken, één van mijn beste vriendinnen
uit mijn studententijd, op zaterdag de vakopleiding
fotografie gedaan. We sloegen twee vliegen in één
klap: we zagen elkaar daardoor vaker en konden bezig
zijn met onze favoriete hobby, fotografie. Anita heeft de
foto’s gemaakt bij dit artikel. Zelf maak ik elke morgen
als ik om 06.00 uur van Zaltbommel met de trein naar
Utrecht ga, een foto van het station en deel die via
snapchat. Het is een uitdaging om elke keer iets nieuws
te verzinnen.”
Belangen van deelnemers staan altijd voorop
Binnen het pensioenfonds ziet Conny het als een
belangrijke uitdaging om mee te helpen om steeds de
juiste afwegingen te maken. “We moeten zorgen dat
we op prudente wijze de pensioenen beheren, maar
tegelijk ook niet te voorzichtig zijn. We moeten beslissingen durven te nemen. Daarbij moeten de belangen
van onze deelnemers altijd voorop staan.”

PENSIOENLEEFTIJD

Het verschil tussen AOW-
leeftijd en pensioenrichtleeftijd
“Hoe lang moet jij nog?”: Het is een vaak gestelde vraag op verjaardagsfeestjes met
veel mensen van rond de 60. De vraag is gesteld om te horen hoe lang iemand nog moet
doorwerken tot de pensioendatum. Maar welke datum wordt bedoeld: de AOW-leeftijd of de
pensioenrichtleeftijd? Dat zijn twee verschillende dingen. Maar dat weet lang niet iedereen. In
dit artikel gaan we in op het verschil.
AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is de leeftijd waarop jij AOW van de
overheid krijgt. Vroeger was die AOW-leeftijd voor
iedereen gelijk, namelijk 65 jaar. In 2012 heeft de
regering dit veranderd en is de AOW-leeftijd afhankelijk
van wanneer je bent geboren. De AOW is het staats
pensioen waar iedereen in Nederland recht op heeft,
ongeacht of je hebt gewerkt of niet. Om recht te hebben op een volledige AOW moet je 50 jaar voorafgaand
aan de voor jou geldende AOW-leeftijd in Nederland
gevestigd zijn geweest. Heb je dus een aantal jaren
in het buitenland gewoond, dan krijg je wellicht geen
volledige AOW. Een volledige AOW-uitkering bedraagt
€ 843,78 bruto per persoon per maand voor gehuwden
en samenwonenden. Een alleenstaande krijgt € 1.228,22
bruto per maand.

Oneerlijk voor laagopgeleiden
De AOW wordt grotendeels opgebracht door de
mensen die nu daarvoor premies betalen via hun werk.
Doordat de levensverwachting steeg en er minder
kinderen geboren werden, dreigde de AOW op termijn
onbetaalbaar te worden. Een kleine groep jongeren
moest dan immers een steeds grotere groep ouderen
onderhouden. Daarom heeft de regering besloten
de AOW-leeftijd in stappen te verhogen van 65 naar
67 jaar. Daar kwam veel verzet tegen. Dit zou vooral
oneerlijk zijn voor laagopgeleide werknemers die vaak
al op jonge leeftijd zijn gaan werken en ook vaak zwaar
werk doen. Zij hebben soms al moeite om in goede
gezondheid 65 jaar te halen, laat staan 67. Zij kunnen
dus minder lang in goede gezondheid genieten van hun
pensioen.
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PENSIOENLEEFTIJD

Twee jaar bevroren op huidige niveau
Daarom is een van de belangrijkste punten van het
in juni 2019 tussen de regering, de werkgevers en de
werknemers gesloten Pensioenakkoord dat de AOWleeftijd twee jaar wordt bevroren op het huidige niveau
en daarna minder snel zal stijgen. In de vorige editie
van het Pensioenbulletin hebben we het staatje van de
AOW-leeftijd al gepubliceerd, maar we herhalen het
hierbij nog even.

Geboortedatum

AOW-leeftijd

1-1-1953 t/m 31-8-1955

66 jaar en 4 maanden

1-9-1955 t/m 31-5-1956

66 jaar en 7 maanden

1-6-1956 t/m 28-2-1957

66 jaar en 10 maanden

1-3-1957 t/m 31-12-1959

67 jaar

Vanaf 2024 wordt de AOW-leeftijd weer gekoppeld aan
de gemiddelde levensverwachting. Bij verhoging van de
levensverwachting met een jaar zal de AOW-leeftijd niet
meer zoals eerst met een jaar, maar met acht maanden
stijgen.
Wat is jouw AOW-leeftijd?
Wil je zien wat voor jou de verwachte AOW-leeftijd zal
zijn, ga dan naar https://www.svb.nl/int/nl/aow/ en klik
op ‘Wanneer krijgt u AOW’.
Pensioenrichtleeftijd
De pensioenrichtleeftijd is de leeftijd waarop je normaal
gesproken jouw pensioen van Pensioenfonds Cosun
krijgt uitgekeerd. Die pensioenrichtleeftijd is afgesproken door Cosun en de vakbonden. De overheid heeft
er wel grote invloed op door de regels die bepalen tot
welk niveau de pensioenpremies nog fiscaal aftrekbaar
zijn. Om de toekomstige betaalbaarheid van de
aanvullende pensioenen (aanvullend op de AOW) niet

“Hoe eerder je met
pensioen gaat, hoe lager
je pensioen wordt”
in gevaar te brengen, is de pensioenrichtleeftijd in de
afgelopen jaren verhoogd. Vroeger was die 65 jaar,
gelijk aan de toen geldende AOW-leeftijd. Dat was voor
iedereen makkelijk te begrijpen. Eerst is de pensioenrichtleeftijd bij Cosun al verhoogd van 65 naar 67 jaar en

8

Van NU naar LATER | oktober 2019

nu is dat 68 jaar. Die pensioenrichtleeftijd verschilt dus
met de AOW-leeftijd.
Vervroegd pensioen kan al op 55 jaar
Met de AOW kun je niet schuiven. Je krijgt AOW op de
voor jou geldende AOW-leeftijd. Eerder is niet mogelijk. Met de pensioenleeftijd voor je Cosun pensioen
kun je wel schuiven. Je hoeft niet door te werken tot je
68ste. Je kunt kiezen voor vervroegd pensioen. Dat kan
al vanaf je 55ste jaar. Let wel op dat hoe eerder je gaat,
hoe lager je pensioen wordt, want je pensioenpot wordt
dan immers over een langere periode uitgekeerd en je
stopt eerder met je pensioenopbouw. Daarnaast krijg
je nog geen AOW als je je pensioen eerder laat ingaan
dan de AOW-leeftijd.

“De pensioenrichtleeftijd
bij Cosun is nu 68 jaar”
Je kunt ook ervoor kiezen om je pensioen uit te stellen.
Dat kan tot maximaal 5 jaar na de voor jou geldende
AOW-leeftijd. Je pensioen wordt dan hoger, maar je
kunt alleen je pensioen – met toestemming van Cosun –
uitstellen voor zover je hogere pensioen nog binnen de
fiscale grenzen past.
Nog meer interessante keuzemogelijkheden
Er zijn nog meer interessante keuzemogelijkheden rond
je Cosun pensioen. Zo kun je vanaf je 55ste jaar kiezen
voor deeltijdpensioen. Voor een deel van je tijd laat je
dan je pensioen al ingaan en voor de rest van je tijd blijf
je werken en voor dat deel ook pensioen opbouwen.
Een andere keuzemogelijkheid is om vervroegd met
pensioen te gaan en dan ervoor te kiezen om tot je
AOW-leeftijd een hogere pensioenuitkering te ontvangen en daarna levenslang een lagere pensioenuitkering.
Door de hogere uitkering aan het begin kun je het
gemis aan AOW tot je AOW-datum compenseren.
Meer informatie
Meer informatie over de keuzemogelijkheden binnen
de pensioenregeling kun je vinden in het Pensioen 1-2-3
op onze website www.pensioenfondscosun.nl. De link
vind je op de homepage. Je kunt ook contact opnemen
met de collega’s van het Pensioenbureau. Zij kunnen
je ook informeren over de financiële gevolgen van de
keuzes die je overweegt. De contactgegevens vind je
op pagina 2 van dit Pensioenbulletin.

INTERVIEW

Martijn Knottnerus neemt afscheid als bestuurslid:

“Dankbaar voor de goede
samenwerking”
“Alle strubbelingen binnen de pensioenwereld vind ik interessant. Er is wel een Pensioenakkoord,
maar ik moet nog zien of alle partijen er samen echt in slagen om tot een nieuw pensioenstelsel te
komen. Ook vind ik het jammer dat jongeren niet nóg meer interesse tonen in hun pensioen.”

M

artijn Knottnerus vindt pensioen een boeiend
onderwerp. Toch stopt hij na ruim vijf jaar als
bestuurslid van Pensioenfonds Cosun waarin
hij zitting had namens de werkgever. De belangrijkste
reden is dat hij het bestuurswerk niet goed meer kan
combineren met zijn dagelijkse werk als Hoofd Juridische Zaken van Cosun.
Toegenomen werkdruk
“Het bestuurswerk is in omvang toegenomen en deed
ik veelal buiten de normale kantooruren om”, zegt
Martijn. “Ook de werkdruk bij Juridische Zaken is de
afgelopen jaren alleen maar toegenomen en er is
geen sprake van dat ik minder tijd aan mijn juridische
werk zou kunnen besteden. Een bijkomende reden
om te stoppen is dat de nadruk van mijn bestuurstaak
is verschoven van zaken met een juridische invalshoek
zoals ons pensioenreglement naar risicobeheersing en
dat staat wat verder bij mij vandaan.”.
Wet- en regelgeving
Martijn was bestuurslid van het Fonds sinds juli 2014.
Hij was al eens gevraagd of hij pensioen interessant
vond. Daar had hij bevestigend op geantwoord en
toen er daarna een plaats vrijkwam in het bestuur,
kwam de vraag om bestuurslid te worden. Hij doorliep
de opleiding tot pensioenfondsbestuurder bij SPO
en de goedkeuringsprocedure bij DNB. Vanwege
zijn juridische kennis en ervaring was hij binnen het
bestuur vooral bezig met veranderingen in de wet- en
regelgeving en de aanpassingen die daardoor in de
fondsdocumenten moesten worden gemaakt.
Leuke en leerzame periode
Martijn beschrijft zijn vijf jaar in het bestuur als een
leuke, leerzame periode. “Ik heb heel plezierig

Martijn Knottnerus: “Ik vind het jammer dat jongeren
niet nóg meer interesse tonen in hun pensioen.”

samengewerkt met de andere leden binnen het bestuur
en de medewerkers van het Pensioenbureau. We waren
het niet altijd eens, maar iedereen deed zijn best en
samen kwamen we er altijd uit. Ik ben dankbaar voor die
goede samenwerking.”
Hij zal het Fonds met grote interesse blijven volgen.
“Ik ben officieel weg sinds 1 september en kreeg
dus – volkomen terecht – geen informatie meer voor
de eerstkomende bestuursvergadering. Die miste ik in
het begin nog wel omdat je gewend bent steeds op
de hoogte te zijn van de actuele stand van zaken. Ik
ben blij dat Willem van den Nieuwenhof mijn plaats in
het bestuur namens de werkgever inneemt. Met al zijn
ervaring kan hij zo instappen. Dat is geruststellend.”

Van NU naar LATER | oktober 2019
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Willem van den Nieuwenhof
keert terug in het bestuur
Willem van den Nieuwenhof is per 1 september 2019 teruggekeerd als bestuurslid van
Pensioenfonds Cosun namens de werkgever. Hij
neemt de plaats in van Martijn Knottnerus, die zijn
taak als bestuurslid neerlegt omdat hij die niet
goed meer kon combineren met zijn dagelijks
werk als Hoofd Juridische Zaken binnen Cosun.
Elders in dit bulletin vind je een interview met
Martijn.
Willem van den Nieuwenhof, die directeur Human
Resources van Cosun is, keert terug nadat hij op
1 juli 2018 volgens het rooster van aftreden was
teruggetreden als voorzitter van het Fonds. Nu is
Willem per 1 september 2019 weer benoemd als
bestuurslid voor een periode van vier jaar.

Vertrouwde gezichten in het
verantwoordingsorgaan
Twee voormalige bestuursleden van Pensioenfonds
Cosun keren terug als leden van het verantwoordingsorgaan. Marianne van Os en Johan Scheper zijn per
1 september 2019 benoemd als leden van het verantwoordingsorgaan namens de pensioengerechtigden.
Zij volgen Chris Kraaijmes en Johan van Crugten op die
medio vorig jaar waren afgetreden.
Marianne van Os trad af als bestuurslid van het Fonds in
2018 omdat het bestuur was ingekrompen van acht naar
zes leden en er maar één zetel namens de pensioengerechtigden overbleef. Zij wilde graag actief betrokken
blijven bij het Fonds en krijgt daar nu als lid van het
verantwoordingsorgaan de gelegenheid voor.
Johan Scheper trad in 2017 terug als bestuurslid en
voorzitter van de beleggingsadviescommissie, na
die functies vele jaren te hebben vervuld. Voor hij in
2011 met pensioen ging, was hij concerncontroller
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van Cosun. Met Johan en Marianne krijgt het verantwoordingsorgaan er twee leden bij met veel kennis en
ervaring.

KORT

Kandidaat gezocht voor het
verantwoordingsorgaan namens
pensioengerechtigden

C

onny Vermeulen-Oninckx is per 1 september
2019 benoemd als kandidaat bestuurslid met
als doel om per 1 juli 2020 Ton Damen op te
volgen als bestuurslid namens de pensioengerechtigden. Conny, met wie je via een interview in dit bulletin
kunt kennismaken, was lid van het verantwoordingsorgaan. Die zetel geeft zij op, waardoor er binnen het verantwoordingsorgaan een vacature is ontstaan namens
de pensioengerechtigden.
De Vereniging van gepensioneerden heeft Peter
Roelfsema voorgedragen voor deze vacature. Daarnaast
kunnen geïnteresseerden die geen lid zijn van deze
vereniging zich ook kandidaat stellen voor deze vacature. Als er naast de door de Vereniging voorgedragen
kandidaat nog andere gegadigden voor de functie zijn,

worden er verkiezingen gehouden onder de pensioengerechtigden. Als er geen andere gegadigden zijn,
wordt de heer Roelfsema benoemd.
Het verantwoordingsorgaan controleert het beleid van
het bestuur en heeft daarnaast een adviserende rol.
Voor kandidaten is speciale pensioenkennis niet vereist,
wel een levendige interesse in het onderwerp pensioen.
Onafhankelijk kandidaten kunnen zich tot uiterlijk
dinsdag 26 november 2019 melden bij:
Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun
T.a.v. de heer C.C.M. Veraart
Postbus 3411
4800 MG Breda
E-mail: Pensioenbureau@cosun.com
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VISITATIECOMMISSIE

Visitatiecommissie krijgt grotere
rol binnen Pensioenfonds Cosun
Visitatiecommissie: het woord roept het beeld op van een groep douaneambtenaren die je aan
de grens fouilleert en je bagage doorzoekt. Maar in de praktijk van Pensioenfonds Cosun is het
een commissie van drie onafhankelijke deskundigen die toezicht houdt op het beleid van het
bestuur en de algemene gang van zaken in het Fonds. Dat doet die commissie nu één keer per
jaar. Dat gaat vanaf begin volgend jaar veranderen. De visitatiecommissie nieuwe stijl wordt meer
doorlopend bij het Fonds betrokken.

D

e Nederlandsche Bank is de externe toezichthouder voor alle Nederlandse pensioenfondsen. Daarnaast is in de Pensioenwet vastgelegd dat een fonds ook een intern toezicht dient in te
richten. Grote pensioenfondsen hebben daarvoor een
permanente raad van toezicht, kleinere fondsen hebben meestal een visitatiecommissie die één keer per
jaar haar toezichthoudende taak uitvoert. De visitatiecommissie kijkt naar de algemene gang van zaken

“Zoeken naar een mix
van mensen met specifieke
competenties”
12
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binnen het fonds, welk beleid het bestuur formuleert en
hoe het bestuur dat uitvoert. In het bijzonder kijkt de
commissie of het bestuur de risico’s adequaat beheerst
en of het de belangen van alle betrokkenen zorgvuldig
afweegt. De visitatiecommissie legt verantwoording af
aan het verantwoordingsorgaan van het fonds.
Te beperkt
Bestuurslid Linda Gastelaars legt uit hoe de visitatiecommissie nu te werk gaat. “In de eerste maanden
van het jaar controleren de leden van de commissie de
gang van zaken in het voorgaande kalenderjaar. Dat
doen zij via gesprekken met bestuursleden en andere
betrokkenen en aan de hand van de notulen van de
vergaderingen van de diverse fondsorganen en de

VISITATIECOMMISSIE

geactualiseerde fondsdocumenten over dat jaar. In
het tweede kwartaal levert de visitatiecommissie een
rapport op met daarin haar bevindingen en indien
nodig aanbevelingen ter verdere optimalisatie van het
beleid. Dit rapport wordt vervolgens zowel met het
bestuur als met het verantwoordingsorgaan besproken.
Die betrokkenheid vinden we eigenlijk te beperkt.
Daarom hebben we besloten om vanaf 1 januari 2020
te gaan werken met een nieuwe visitatiecommissie die
meer doorlopend bij het Fonds is betrokken.”
Wet- en regelgeving
Volgens Linda zijn er ook vanuit de wet- en regelgeving
twee redenen om te kiezen voor de nieuwe opzet.
“De eerste is dat pensioenfondsen als ze twee keer
achter elkaar aan het einde van het jaar een beheerd
vermogen van € 1 miljard hebben, moeten kiezen voor
een raad van toezicht. Ons vermogen bedraagt nu
rond de € 1 miljard, dus mogelijk hebben wij voor het
eerst aan het einde van dit jaar die grens van € 1 miljard
overschreden. We wilden nog niet meteen kiezen voor
een raad van toezicht omdat die andere bevoegdheden
heeft waardoor de samenwerking en afstemming met
het bestuur moet worden aangepast. Maar door een

als de commissie dat nodig vindt. Uiteindelijk is alles
erop gericht om onze deelnemers een goed pensioen
te blijven bieden. Een visitatiecommissie in een meer
meedenkende rol draagt daar zeker aan bij.”
Mix van specialisten
In de komende maanden worden de fondsdocumenten
aangepast aan de nieuwe opzet. Ook zal het bestuur
samen met het verantwoordingsorgaan op zoek gaan
naar kandidaten voor de nieuwe visitatiecommissie.
“Het moeten er minimaal drie zijn, maar meer kan ook”,
zegt Linda. “Het moeten bij voorkeur mensen zijn met
veel kennis en ervaring binnen de pensioensector. Net

“De nieuwe opzet
biedt meerwaarde voor
de deelnemers”
meer intensieve betrokkenheid van de visitatiecommissie sorteren we voor op de situatie dat we verplicht een
raad van toezicht moeten instellen. De tweede reden
heeft te maken met de Europese pensioenrichtlijn
IORP II. We hebben daarvoor sleutelfuncties moeten
inrichten. Zo ben ik sleutelfunctiehouder voor risicobeheersing. Als het Fonds deze functies bij bestuursleden
belegt, moet er in bijzondere situaties contact kunnen
worden opgenomen met het intern toezicht. Dat past
beter bij een visitatiecommissie die meer permanent bij
het Fonds is betrokken.”
Meerwaarde voor de deelnemers
Deelnemers zullen misschien zeggen, allemaal aardig,
maar wat heb ik eraan? “Ik denk dat er zeker ook een
meerwaarde voor de deelnemers is.”, zegt Linda. “In
de nieuwe opzet wordt de visitatiecommissie meer bij
het Fonds betrokken en kan daardoor het bestuur beter
met raad en daad terzijde staan en eventueel bijsturen

Linda Gastelaars: “Een visitatiecommissie in een
meer meedenkende rol draagt zeker bij aan een
goed pensioen voor onze deelnemers.”

als in het bestuur zoeken we naar een mix van mensen
met specifieke competenties. Er zit meestal een expert
op het gebied van governance bij, die precies weet hoe
je een pensioenfonds bestuurt. Daarnaast is er vaak een
expert op het gebied van vermogensbeheer en je kunt
ook denken aan specialisten op terreinen als actuariaat,
pensioenadministratie en communicatie. We hopen in
de komende maanden de bezetting van de commissie
rond te krijgen, zodat we begin volgend jaar met de
nieuwe opzet van start kunnen gaan.”

Van NU naar LATER | oktober 2019

13

PENSIOENOVERZICHT

UPO 2019 bevat enkele
veranderingen
Als je behoort tot de actieve deelnemers heb je, als het goed is, onlangs je Uniform
Pensioenoverzicht (UPO) 2019 ontvangen. Daarin vind je hoeveel pensioen je tot en met
31 december 2018 hebt opgebouwd bij Pensioenfonds Cosun en hoeveel pensioen je naar
verwachting gaat ontvangen als je tot je pensioenrichtleeftijd blijft werken bij Cosun. 
Niet-actieve deelnemers krijgen hun UPO later dit jaar toegestuurd.

H

et UPO 2019 bevat een paar veranderingen ten
opzichte van voorgaande jaren, die voortvloeien
uit wetswijzigingen:
• De pensioenrichtleeftijd is per 1 januari 2018 gewijzigd
van 67 naar 68 jaar. In het vorige pensioenoverzicht
was de stand per 31 december 2017 vermeld en dus
nog met een pensioenrichtleeftijd van 67 jaar. Over
deze omzetting en de gevolgen daarvan voor je
pensioenaanspraken heb je in september 2018 een
brief ontvangen.
• Vanwege de aangescherpte privacywetgeving is
de vermelding van je Burgerservicenummer (BSN)
verwijderd.
• Vanwege de nieuwe Europese pensioenrichtlijn (IORP
II) geeft het UPO voortaan inzicht in de hoogte van de

14
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pensioenpremies die Cosun en jij hebben betaald.
• Als je gescheiden bent, bevatte het ouderdomspensioen op je UPO ook het eventueel afgesplitste deel
ten behoeve van je ex-partner. Vanaf je UPO 2019
is het deel ten behoeve van je ex-partner niet meer
opgenomen. Het vermelde ouderdomspensioen is
voortaan uitsluitend het deel dat jij bij pensionering
op 68-jarige leeftijd ontvangt.
Je UPO is een belangrijk document dat je inzicht geeft
in je pensioensituatie. Leg het dus niet ongezien weg.
Mocht er volgens jou iets niet kloppen op het UPO of
heb je er vragen over, neem dan contact op met de
collega’s van het Pensioenbureau. De contactgegevens
vind je op pagina 2 van dit bulletin.

KEUZES IN PENSIOEN

Wat te doen met je pensioen
als je bij Cosun uit dienst gaat?
Als je bij Cosun uit dienst gaat en voor een andere werkgever gaat werken, heeft dat
gevolgen voor je pensioen. Zo moet je besluiten of je het pensioen dat je bij Cosun hebt
opgebouwd, meeneemt naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever of niet. Ook zijn
er consequenties voor het partnerpensioen. In dit artikel gaan we er nader op in.

A

ls je bij Cosun in dienst bent, bouw je pensioen op bij Stichting Pensioenfonds Koninklijke
Cosun. De werkgever en jij betalen daar
premies voor. Die worden beheerd en belegd door het
Fonds. Als je met pensioen gaat, krijg je van het Fonds
levenslang een maandelijkse pensioenuitkering.
Als je vóór je pensionering bij Cosun uit dienst gaat,
stopt je pensioenopbouw. Je blijft echter wel recht
houden op je al opgebouwde pensioen. Het is aan jou
wat je daarmee wilt doen.
Laten staan bij het Fonds of waardeoverdracht
Als je niets doet, blijft je opgebouwde pensioen staan
bij Pensioenfonds Cosun en krijg je het uitgekeerd
vanaf het moment dat je met pensioen gaat. Als de
pensioenen van de niet-actieve deelnemers worden geïndexeerd, worden ook jouw opgebouwde aanspraken

verhoogd. Als je besluit om je pensioen mee te nemen
naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever,
moet je bij die uitvoerder een verzoek tot waardeoverdracht indienen.
Verschillende factoren
Of het verstandig is om te kiezen voor waardeoverdracht van je pensioen, hangt van verschillende factoren
af. Belangrijk is bijvoorbeeld de financiële positie van
de nieuwe uitvoerder ten opzichte van Pensioenfonds
Cosun. Als de nieuwe uitvoerder een veel lagere
dekkingsgraad heeft, is het risico op kortingen van het
pensioen hoger. Dat is ongunstig.
Inhoud van regelingen vergelijken
Ook de inhoud van de nieuwe pensioenregeling is een
wezenlijk element bij het bepalen of waardeoverdracht
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wel of niet zinvol is. Wat biedt de nieuwe regeling, kent
die indexatie en is die gegarandeerd of voorwaardelijk?
Op de website van pensioenfondsen, vind je in het
Pensioen 1-2-3 de Pensioenvergelijker. Als je die van
Pensioenfonds Cosun en de nieuwe uitvoerder naast
elkaar legt, kun je zien wat de verschillen zijn.
Vraag onafhankelijk advies
Het is als leek moeilijk te bepalen of waardeoverdracht
wel of niet zinvol is. Daarom is het verstandig het advies
te vragen van een onafhankelijke pensioenadviseur. De
medewerkers van het Pensioenbureau mogen volgens de
wettelijke regels dat advies niet geven. Zij mogen alleen
informatie geven over de eigen pensioenregeling. Een
voordeel van waardeoverdracht is dat je jouw pensioen
dan bij elkaar houdt in plaats van het te spreiden over
meerdere potjes. Dat is overigens ook niet zo erg, want
op de site www.mijnpensioenoverzicht.nl vind je het
pensioen dat je bij al je werkgevers hebt opgebouwd
overzichtelijk bij elkaar.
Speciale aandacht voor het partnerpensioen
Onze pensioenregeling kent ook een partnerpensioen. Als je tijdens je diensttijd overlijdt, krijgt je
partner een partnerpensioen dat circa 70% is van het
ouderdomspensioen dat je had kunnen bereiken als
je tot je pensioenrichtleeftijd bij Cosun was blijven
werken. Als je uit dienst gaat of gepensioneerd bent,
is het partnerpensioen afhankelijk van je opgebouwde
ouderdomspensioen. Het partnerpensioen bouw
je voor 50% op via premies. Voor 20% wordt er
een verzekering afgesloten. Die verzekering geldt
uitsluitend zolang je bij Cosun in dienst bent. Ga je uit
dienst, dan vervalt die verzekering en resteert er dus
een partnerpensioen dat ‘slechts’ 50% bedraagt van je
tot je vertrek opgebouwde ouderdomspensioen. Wees
je daar goed van bewust! Als je partner werkt en zelf
een goed pensioen opbouwt, is het wellicht niet zo

“Als je uit dienst gaat, vervalt
de verzekering die 20% van
het partnerpensioen dekt”
erg. Maar als je partner niet werkt of parttime, dan is
dat partnerpensioen van 50% van jouw opgebouwde
ouderdomspensioen mogelijk te weinig om goed van
rond te komen.

16
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Uitruil voor hoger partnerpensioen
Je kunt er wel iets aan doen. Bij je vertrek kun je ervoor
kiezen om een deel van jouw opgebouwde ouderdoms
pensioen te ruilen voor een hoger partnerpensioen
voor je partner. Jouw ouderdomspensioen wordt dan
iets lager, maar als je overlijdt, krijgt je partner een
wat hoger partnerpensioen. Bij deze ruil mag het
partnerpensioen maximaal 70% van het opgebouwde
ouderdomspensioen bedragen.
Geen recht meer op aanvullend tijdelijk partnerpensioen
Een ander belangrijk aspect rond het partnerpensioen
is dat wanneer je bij Cosun uit dienst gaat, je dan geen
recht meer hebt op het tijdelijk aanvullend partnerpen-

“Het is moeilijk te bepalen of
waardeoverdracht zinvol is:
vraag deskundig advies”
sioen. Als je overlijdt terwijl je bij Cosun in dienst bent,
ontvangt je partner namelijk naast het reguliere partnerpensioen ook nog een tijdelijk aanvullend partnerpensioen. Dit bedraagt 30% van het ouderdomspensioen dat
je zou krijgen als je tot je pensioenrichtleeftijd bij het
fonds pensioen zou opbouwen. Je partner ontvangt dit
tijdelijk partnerpensioen totdat hij of zij de AOW-leeftijd
bereikt met een maximum van 68 jaar. Zodra je echter
uit dienst treedt bij Cosun vervalt het recht op dit
tijdelijk aanvullend partnerpensioen.
Wezenpensioen
De pensioenregeling van Cosun kent ook een wezenpensioen voor je minderjarige kinderen. Als je bij Cosun uit
dienst gaat en je pensioen bij het Fonds laat staan, blijft
ieder minderjarig kind, na jouw overlijden, recht houden
op een wezenpensioen dat 14% is van je opbouwde
ouderdomspensioen. Dat wezenpensioen wordt uitgekeerd totdat het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt. Als
het kind nog studeert of arbeidsongeschikt is, wordt het
wezenpensioen uitgekeerd tot de leeftijd van 27 jaar.
Meer informatie
Meer informatie over de pensioenregeling en de keuzes
daarin vind je in het Pensioen 1-2-3 op onze website
www.pensioenfondscosun.nl. Als je vragen hebt, kun
je ook contact opnemen met de collega’s van het
Pensioenbureau. De contactgegevens vind je op pagina
2 van dit bulletin.

