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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 11 december 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Bijstelling rente-afdekkingsbeleid 
 

Naar aanleiding van de marktontwikkelingen besluit het bestuur om het rente-afdekkingsbeleid bij te 

stellen. Hoewel veel deskundigen verwachtten dat de rente wel weer zou gaan stijgen, hebben we de 

laatste tien tot vijftien jaar alleen maar dalingen gezien. Het is niet ondenkbaar dat de rente nog voor een 

heel lange tijd extreem laag blijft. De bescherming tegen het risico van verdere rentedaling wordt wat 

opgevoerd, maar wel zodanig dat het Fonds toch nog kan profiteren van een opwaarts potentieel als de 

rente weer zou gaan stijgen. Het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB) is daarbij een belangrijke 

factor. 

 

Jaarplan beleggingen 
 

In het kader van de jaarcyclus is een concept jaarplan beleggingen 2020 opgesteld. Hierin zijn de 

speerpunten van het beleggingsbeleid voor 2020 opgenomen. Het bestuur heeft dit jaarplan besproken 

en vervolgens vastgesteld. 

 

Meerjarenplan beleggingen 
 

Het strategisch meerjarenplan beleggingen zet de doelstellingen en de uitvoering van het 

beleggingsbeleid uiteen. Het beschrijft de organisatie van het beleggingsbeleid en wie waar 

verantwoordelijk voor is. Ook geeft het plan uitleg over de uitgangspunten voor de 

beleggingsbeslissingen. Tevens bevat het plan informatie over het risicomanagement en de bewaking en 

uitvoering daarvan. Het strategisch meerjarenplan beleggingen is, in verband met enkele aanpassingen 

en aanscherping van beleid, geactualiseerd en vervolgens vastgesteld. 

Het aangepaste strategisch meerjarenplan beleggingen is op de website van het Pensioenfonds Cosun 

geplaatst. 

 

Toeslagverlening per 1 januari 2020 
 

Het bestuur heeft zijn toeslagbesluit genomen op basis van het hiervoor geldende beleid. Daarin staat 

dat toeslagverlening kan plaatsvinden vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%. Volledige 

toeslagverlening is mogelijk vanaf een beleidsdekkingsgraad van circa 125%. Bij een niveau tussen  

110% en 125% wordt een evenredig deel van de maatstaf toegekend.  



Onder maatstaf wordt verstaan de ‘loonindex’ voor deelnemers die nog pensioen opbouwen en de 

‘prijsindex’ voor niet actieve deelnemers. In tegenstelling tot voorgaande jaren, is voor het meetmoment 

uitgegaan van de beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2019. De reden hiervoor is dat dit meetmoment 

aansluit bij het meetmoment van de prijsindex en de jaarlijkse premieberekening. 

Op 31 oktober 2019 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 114,2%. Dit betekende dat het bestuur een 

gedeeltelijke toeslag kon toekennen. 

 

De pensioenaanspraken van de actieve deelnemers worden per 1 januari 2020 verhoogd met 3,22%. 

De pensioengerechtigden en de gewezen deelnemers krijgen per die datum een toeslag van 0,76%. 

Het grote verschil tussen de toeslag voor de actieve en de niet actieve deelnemers komt door de 

koppeling van de toeslagverlening voor actieve deelnemers aan de loonontwikkeling. In 2018 was er 

geen loonstijging binnen de cao en kregen de actieve deelnemers dus geen toeslag per 1 januari 2019. 

In 2019 waren er drie cao-verhogingen waardoor de cao loonindex in totaal steeg met 8,42%. Voor de 

actieve deelnemers geldt er tot eind 2023 een garantieregeling. Volgens die garantieregeling krijgen zij 

een toeslag van 1,2% die uit de door de werkgever betaalde premie wordt gefinancierd. Daarnaast 

krijgen zij vanuit de vrij beschikbare fondsmiddelen een evenredig deel uit het verschil tussen de 

loonindex van 8,42% en gegarandeerde 1,2%. Dat verschil is 7,22%. Op basis van de 

beleidsdekkingsgraad van 114,2% krijgen ze dan een gedeelte van die 7,22%, namelijk 2,02%. Dit 

brengt de totale toeslag voor actieven op 3,22% (1,2% plus 2,02%). 

 

De maatstaf voor toeslagverlening voor niet actieve deelnemers is de stijging van de prijsindex ‘CPI Alle 

huishoudens’, gemeten over de periode oktober 2018 – oktober 2019. Deze bedraagt 2,72%. Op basis 

van de beleidsdekkingsgraad van 114,2% wordt 0,76% toegekend. Die toeslag wordt volledig 

gefinancierd uit de vrije reserves van het pensioenfonds. 

 

De totaal geschatte koopsom voor rekening van het pensioenfonds bedraagt ca. € 11,5 miljoen. De 

dekkingsgraad daalt hierdoor met 1,5%-punt. 

 

Aanpassingen door nieuw premiebeleid 
 

De uitvoeringsovereenkomst (overeenkomst tussen de aangesloten ondernemingen en het Fonds) en het 

pensioenreglement worden aangepast vanwege de andere wijze van financieren met een overstap op 

gedempte kostendekkende premie. Daarnaast hebben sociale partners afgesproken dat toeslagverlening 

voor de actieve deelnemers enkel nog mogelijk is uit het overrendement van het Fonds. Hiermee komt de 

financiering van toeslagverlening aan actieven uit zogenoemde ‘premiemarge’ (het verschil tussen de vaste 

jaarpremie van 28% van het pensioensalaris en de benodigde koopsom voor inkoop van de nominale 

pensioenaanspraken voor het betreffende jaar) te vervallen. Een eventueel aanwezige premiemarge zal 

vrijvallen aan de algemene reserve van het Fonds die vervolgens, indien van voldoende omvang, weer kan 

worden aangewend voor toeslagverlening aan alle belanghebbenden van het Fonds.  

 

Rapport deelnemersonderzoek 
 

In de periode van 15 oktober tot en met 5 november 2019 is een deelnemersonderzoek gehouden onder de 

deelnemers. Van de onderzoeksresultaten is een rapport opgesteld. De belangrijkste onderzoeksresultaten 

zijn: 

• Een eigen pensioenfonds blijft belangrijk. 



• Belanghebbenden zijn tevreden over de communicatie. 

• De uitvoeringsorganisatie levert goede service. 

• Belanghebbenden zijn risicomijdend, maar een ruime meerderheid beseft dat enig risico nemen 

noodzakelijk is om een redelijke kans op toeslagverlening te houden. 

• Belanghebbenden vinden duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk. 

 

Het bestuur gaat met de resultaten aan de slag. Wie geïnteresseerd is in de resultaten, kan het volledige 

rapport downloaden op de website van het Fonds.  

 

Benoeming in Verantwoordingsorgaan 
 

Voor de vacature die per 1 september 2019 was ontstaan door het beëindigen van het lidmaatschap door 

Conny Vermeulen-Oninckx, is de heer Peter Roelfsema door de Vereniging van gepensioneerden 

voorgedragen. Tot uiterlijk 26 november jl. konden geïnteresseerden die geen lid zijn van de Vereniging zich 

ook kandidaat stellen voor deze vacature. Er hebben zich geen kandidaten aangemeld. Hierdoor hoeven er 

geen verkiezingen te worden gehouden. Het bestuur heeft Peter in deze vergadering tot lid van het 

verantwoordingsorgaan benoemd.  

 

 

 


