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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 17 september 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Renteafdekking niet verder verlaagd 
 
De rente heeft een grote invloed op de financiële positie van het Fonds. Die rente is al enkele jaren 

dalend naar een zeer (historisch) laag niveau. We hebben een deel van het risico dat gepaard gaat met 

een verdere daling van de rente afgedekt. Dat was lange tijd 45% van het renterisico. Toen was de 

rente tussen 1% en 1,5%. Doordat de 20-jaarsrente waarmee wij rekenen, in juni verder daalde naar 

0,67%, hebben we de afdekking van het renterisico, conform onze beleidsstaffel, teruggebracht naar 

37,5%. Gezien de verdere rentedaling zou de renteafdekking op basis van het beleid nog verder 

moeten worden verlaagd. De Beleggingsadviescommissie (BAC) heeft geadviseerd dit vooralsnog niet 

te doen en het bestuur heeft dit advies overgenomen. De BAC wil aan de ene kant voorkomen dat bij 

een verdere daling van de rente de financiële positie verslechtert tot een zodanig niveau dat de 

pensioenen moeten worden gekort. Aan de andere kant wil het kunnen profiteren van een mogelijke 

stijging van rente. Hierdoor zal de dekkingsgraad van het Fonds namelijk weer stijgen. 

De huidige renteniveaus (rentes op of onder 0%) zijn in de berekeningen van de ALM-studie waarmee 

de verplichtingen en de beleggingen op elkaar worden afgestemd niet meegenomen aangezien deze 

niveaus nooit als realistisch werden beschouwd. Nu dit toch realiteit is geworden, wordt besloten om de 

komende periode een onderzoek te doen naar de effecten van de huidige rente en 

rendementsverwachtingen voor de financiële positie in de komende jaren in een aangepast rente-

afdekkingsbeleid. 

 

 
Sociale partners willen nieuwe premiesystematiek 

 
De sociale partners hebben aangegeven dat zij graag willen overgaan op een premiesystematiek op 

basis van premiedemping. Premiedemping is een andere manier van het berekenen van de 

pensioenpremie die ervoor moet gaan zorgen dat de sterke stijging van de pensioenkosten voor de 

werkgever wordt beperkt en dat de premie stabiel blijft zodat de werkgever ieder jaar, in het kader van 

zijn bedrijfsvoering, een betere inschatting kan maken van de kosten die hem te wachten staan. Hierbij 

is voor het bestuur en sociale partners tevens het uitgangspunt dat de deelnemers op eenzelfde niveau 

pensioen blijven opbouwen en het perspectief op toeslagverlening zoveel mogelijk blijft gewaarborgd. 

 

Het bestuur, gesteund door het verantwoordingsorgaan, is in principe akkoord met het hanteren van 

een premiedempingssystematiek zolang deze systematiek voldoet aan de uitgangspunten:  

evenwichtigheid, uitvoerbaarheid en uitlegbaarheid. Het bestuur neemt dan ook een voorgenomen 

besluit over een premievariant die in de ogen van het bestuur en verantwoordingsorgaan hieraan 

voldoet en eerder met zowel het verantwoordingsorgaan als met sociale partners is besproken.  

 

 

 



   

 
 
 
 
Splitsing van activiteiten Pensioenbureau 
 
In 2018 heeft een werkgroep onderzocht wat het beste model was voor de administratieve/operationele 

werkzaamheden en de bestuursondersteuning. Daarbij zijn service, kwetsbaarheid, 

toekomstbestendigheid en prijs van alle varianten zorgvuldig afgewogen. Vervolgens is besloten om de 

werkzaamheden op het Pensioenbureau te handhaven. Het was de bedoeling om twee medewerkers te 

hebben voor administratieve/operationele werkzaamheden en twee voor bestuursondersteuning.  

In de huidige krappe arbeidsmarkt is het helaas niet gelukt die medewerkers voor de 

administratieve/operationele werkzaamheden te vinden. De huidige medewerkers hebben de 

pensioenadministratie en de bestuursondersteuning altijd weten te combineren. Om de continuïteit met 

betrekking tot de tijdige uitvoering van met name de kritische processen, waaronder bijvoorbeeld de 

maandelijkse uitbetaling van de pensioenen, op langere termijn te waarborgen, is besloten om de 

pensioenadministratie aan een externe partij uit te gaan besteden. Een marktverkenning voor het vinden 

van een geschikte partij is inmiddels gestart. 

 

 
Deelnemersonderzoek met uitgebreide vragenlijst 

 
In 2016 heeft het Fonds voor het eerst een deelnemersonderzoek gehouden. Het bestuur heeft toen 

besloten om de drie jaar een soortgelijk onderzoek te houden. Deels zijn de vragen dezelfde om te 

peilen of de mening van de deelnemers in de afgelopen drie jaar is gewijzigd. Deels ook zijn er nieuwe 

vragen opgenomen over bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord ondernemen en beleggen. Het 

bestuur heeft de vragenlijst besproken en nog enkele aanpassingen gedaan. 

 
 

Contactpersoon Melding Misstanden benoemd 
 
In juni heeft het bestuur besloten de Incidenten- en Klokkenluidersregeling aan te passen aan de 

geldende regelgeving. Die gewijzigde regeling wordt nu vastgesteld. Verder benoemt het bestuur 

mevrouw P.H.M.J.C. van der Veen-de Vries tot Contactpersoon Melding Misstanden. Daarbij sluit het 

Fonds aan bij de bestaande praktijk binnen Cosun.  

 
 

Gevolgen van minder snelle verhoging AOW-leeftijd 
 
De overheid heeft, in het kader van het deze zomer gesloten Pensioenakkoord, besloten de AOW-

leeftijd minder snel te laten stijgen. Het bestuur bespreekt de gevolgen voor deelnemers die door dit 

besluit eerder AOW gaan ontvangen. Daarbij gaat het onder meer om deelnemers die al hebben 

gekozen voor pensioenvervroeging en variabilisering van hun pensioenuitkering op basis van de AOW-

leeftijd die gold vóór het overheidsbesluit van deze zomer. Om aan te sluiten bij de ingangsdatum van 

de gewijzigde wetgeving, heeft het bestuur besloten om per 1 januari 2020 uit te gaan van de nieuwe 

AOW-data. Tevens zal onderzocht worden of mogelijke nadelen daarvan voor deelnemers bij wie de 

uitkering vóór die datum is ingegaan, worden weggenomen door de overheid. Daarbij gaat het 

bijvoorbeeld om de nadelige gevolgen van een tijdelijk hoger inkomen op zorg- of huurtoeslag. Als dat 

niet het geval is, zal het bestuur de mogelijkheden (waaronder een eventuele herrekening van de 

uitkering) om deze nadelen te beperken bestuderen. 

 
 



   

 
 
 
 
Adviserend en certificerend actuaris 
 
Het Fonds heeft een adviserend actuaris die op continue basis het bestuur adviseert over bijvoorbeeld 

economische, financiële en demografische risico’s. Sinds 2009 vervult Mercer deze functie. In het kader 

van het uitbestedingsbeleid zal opnieuw een selectietraject worden ingesteld. 

Daarnaast kent het Fonds een certificerend actuaris die een onafhankelijk deskundig oordeel geeft over 

de jaarrekening. Willis Towers Watson heeft deze functie de afgelopen drie jaar vervuld en het bestuur 

besluit dit bedrijf een nieuw contract aan te bieden als certificerend actuaris voor de komende drie jaar. 

 
 

Inschatting kostenniveau voor komende jaren 
 
De kosten van het pensioenfonds zijn continu een punt van aandacht voor het bestuur. Voor 2019 

worden de kosten geraamd op een totaalniveau van € 1,1 miljoen. De bestuurskosten en 

automatiseringskosten zijn hoger dan verwacht, de kosten van het Pensioenbureau zijn lager doordat 

de vacatures niet zijn ingevuld. Voor de komende drie jaar schat het bestuur in dat de jaarlijkse kosten 

op circa € 1,4 miljoen komen (€ 532,12 per deelnemer). Deze inschatting houdt rekening met de 

mogelijke uitbesteding van de pensioenadministratie, de invulling van de bestuursondersteuning door 

twee fte en de toegenomen kosten voor het voldoen aan wet- en regelgeving zoals de Europese richtlijn 

IORP II. 

  

  
  
 
 
 


