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Inzicht 
De feestdagen en de eerste maand van het nieuwe jaar 
liggen alweer achter ons. Ik hoop dat je, net als ik, terugkijkt 
op een mooie tijd met hartelijke contacten met je familie 
en vrienden. In de relatieve rust van de periode tussen kerst 
en de jaarwisseling kijk ik graag op mijn gemak terug naar 
wat het jaar ons bracht. Zo begin ik het nieuwe jaar met frisse 
inzichten en nieuwe inspiratie. 

Als ik kijk naar de onderwerpen in dit Pensioenbulletin, dan 
denk ik ook aan het woord inzicht. Bijvoorbeeld bij onze voor
bereidingen op de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. 
Hoe verder we komen, hoe meer de contouren van de nieuwe 
regeling zich beginnen af te tekenen. Op pagina 5 lees je hoe 
de sociale partners hierbij te werk gaan.

Werkelijk inzicht helpt je om keuzes te maken die bij je passen. 
Dit geldt ook voor je pensioen. Binnen het nieuwe pensioenstel
sel heb je als deelnemer meer ruimte én de verantwoordelijkheid 
om actiever je eigen pensioenkeuzes te maken. Maar dat kan 
alleen als je inzicht hebt in de gevolgen van je keuzes. Daarom 
vind je in dit nummer een artikel over keuzebegeleiding. Hoe 
willen en kunnen wij je begeleiden bij het maken van voor jou 
passende en verantwoorde pensioenkeuzes (pagina 10)? Op 
pagina 12 lees je verder wat er met je pensioen gebeurt als je 
parttime gaat werken. Of als je een tijdje met onbetaald verlof 
gaat. Als je het van tevoren goed uitzoekt, dan kom je later niet 
voor vervelende verrassingen te staan.

In november vroegen wij jullie om mee te werken aan ons deel
nemersonderzoek. De resultaten hiervan leverden ons weer nieuwe 
en waardevolle inzichten op. Daarmee kunnen wij onze dienst
verlening aan jullie verbeteren. Wij bedanken je dan ook hartelijk 
voor je deelname. Je vindt de eerste uitkomsten op pagina 14. 

En tot slot: voorzitter Wilfert van Veldhoven blikt net als andere 
jaren samen met ons terug. Hij bespreekt de belangrijkste 
 ontwikkelingen in het jaar 2022 en wat er het komende jaar  
voor ons fonds op stapel staat (pagina 3).

Ik wens je veel leesplezier. En een gezond, gelukkig 
2023 met waardevolle nieuwe inzichten voor jezelf 
en voor je pensioen. 
  

Susan Oomens – Simons
Senior Beleidsadviseur
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2023 is alweer een goede maand onder-

weg. Een mooi moment om even stil te 

staan bij het bijzondere en bewogen 2022. 

En om vooruit te kijken naar wat 2023 voor 

ons in petto heeft. Dit doen we samen met 

Wilfert van Veldhoven, de voorzitter van 

Pensioenfonds Cosun. 

Oorlog en inflatie
Wilfert vertelt: “Het afgelopen jaar is een roerig  
jaar geweest. Een jaar dat begon met de oorlog in 
Oekraïne, wat natuurlijk verschrikkelijk is voor de 
mensen daar.” Die oorlog had ook grote gevolgen 
voor de economie. We betaalden hogere prijzen voor 
bijvoorbeeld onze boodschappen en onze energie.  
Dat noemen we inflatie. 

Verhoging van de pensioenen
“De inflatie raakt ook direct de pensioenen,” vervolgt 
Wilfert. De kosten van het levensonderhoud worden 
bijvoorbeeld hoger. Het doel van het fonds is om 
te zorgen voor een goede inkomensvoorziening na 
pensionering. “We proberen de pensioenen mee te 
laten groeien met de prijzen. Gelukkig konden we per  
1 januari 2023 de pensioenen verhogen. Én ook nog 
een extra verhoging geven over 2022.” Hierover lees  
je meer op pagina 8. 

Wilfert legt uit dat deze verhoging misschien niet zo 
hoog lijkt in vergelijking met sommige andere pen-
sioenfondsen. “Maar het is belangrijk om te beseffen 

dat veel van die pensioenfondsen de afgelopen jaren 
helemaal geen verhogingen hebben gegeven. En dat 
heeft Pensioenfonds Cosun wél gedaan. Weliswaar niet 
altijd volledig, maar wel wat mocht.” Het fonds kon 
deze verhogingen nu geven omdat de financiële positie 
goed is. De beleidsdekkingsgraad begon in 2022 op 
119,4%, en stond aan het einde van het jaar op 128,5%. 
Het fonds heeft een stevige financiële basis. Het doel is 
om dat ook zo te houden. 

Dubbel gevoel
Naast de prijzen steeg in 2022 ook de rente sterk. 
Wilfert beaamt: “Dit was iets dat we vorig jaar niet 
hadden verwacht. En dat geeft ons meteen een 
dubbel gevoel. Want aan de ene kant verbetert onze 
dekkingsgraad door de hogere rente. En kunnen we 
dus de pensioenen verhogen. Aan de andere kant zijn 
onze beleggingen in waarde gedaald door de financiële 
perikelen. Dat voelt heel tegenstrijdig. Maar het fonds 
kijkt naar de lange termijn, en daarvoor geldt dat we het 
gewoon goed doen.” Dit heeft Pensioenfonds Cosun in 
2022 getoetst via een zogenoemde ALM-studie. Daarin 
onderzocht het fonds of het beleid dat we hebben 

Terugblik en  
vooruitblik
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vastgesteld, nog steeds houdbaar is. De conclusie van 
dat onderzoek was dat het beleid nog steeds passend is  
en de komende jaren niet hoeft te worden veranderd. 

De nieuwe pensioenregeling
Het afgelopen jaar zijn het fonds en de sociale 
partners hard aan de slag gegaan met de nieuwe 
pensioenregeling. Daar vertellen Stephan van Dijk en 
Anthony Williams je meer over op pagina 5. De sociale 
partners hebben de eerste voorlopige keuzes gemaakt. 
Wilfert vertelt dat ze nu samen de verdiepingsfase in 
gaan, om met elkaar de regeling verder vorm te geven. 

De wetgever heeft iets langer op zich laten wachten 
dan van tevoren gedacht. Maar nu de Wet toekomst 
pensioenen is aangenomen door de Tweede Kamer, lijkt 
het erop dat dit ook in de Eerste Kamer gaat lukken. 

Wilfert: “De vraag is wel of we dan ook nog steeds op  
1 januari 2025 een nieuwe pensioenregeling hebben. We 
zijn tot nu toe uitgegaan van deze datum. Maar we gaan 
samen met de sociale partners bekijken hoe realistisch 
het is om hieraan vast te blijven houden. We hebben 
namelijk wel nog een aantal stappen te zetten. En dat 
willen we graag zorgvuldig en gedegen doen. Daar 
nemen we dan ook de tijd voor die we nodig hebben. 
Zelfs als dat betekent dat daardoor de datum van de 
nieuwe pensioenregeling naar achteren opschuift.” 

Jouw mening telt!
In 2022 heeft Pensioenfonds Cosun je op verschillende 
momenten om jouw mening gevraagd. Bijvoorbeeld 
via het deelnemersonderzoek. Op pagina 14 vertellen 
we je meer over de resultaten hiervan. In het eerste 
kwartaal van 2023 vragen we je om ook mee te werken 

aan ons risicopreferentieonderzoek. Wilfert doet hier 
dezelfde oproep als de sociale partners elders in dit 
Pensioenbulletin: “geef je mening! Alleen als we weten 
wat voor jou belangrijk is, kunnen we een regeling 
afspreken die bij onze deelnemers past. Laat je stem 
dus horen en doe mee aan het onderzoek.” 

Focus op de nieuwe regeling, maar ook  
“op de winkel passen”
2023 zal dus vooral in het teken staan van de nieuwe 
pensioenregeling. Wilfert legt uit: “we zijn gebonden 
aan veel wetten en regels, maar daarnaast moeten 
we vooral voor ogen blijven houden voor wie we het 
doen. Een goede verbinding met de deelnemer vinden 
we dus heel belangrijk. En daar zullen we ons voor in 
blijven zetten.” 

Maar het fonds blijft natuurlijk ook oog houden voor de 
huidige regeling en de huidige gang van zaken. Want 
dat moet natuurlijk ook allemaal goed blijven gaan.  
Het fonds moet volgens Wilfert dus “goed op de winkel 
passen. We zorgen ervoor dat ook jouw huidige pen-
sioen goed geregeld blijft.” 

Blik op de toekomst
De situatie blijft onzeker volgens Wilfert. “We hopen 
dat er zo snel mogelijk een einde komt aan de situatie 
in Oekraïne. En de vraag is of de inflatie ook blijft 
aanhouden. Komen we misschien in een recessie?  
En wat betekent dat dan voor onze pensioenen?”  
Dit zijn allemaal vragen die het fonds de komende  
tijd bezighouden.   

En daarna? Hoe ziet de wereld eruit als het nieuwe pen-
sioenstelsel in werking is getreden? Volgens Wilfert zou 
het mooi zijn als de pensioenwereld een stuk stabieler 
zou zijn. “Maar of dit ook echt zo zal zijn? De tijd zal het 
leren. Ondertussen blijven wij ons inzetten voor een 
goed pensioen voor onze (voormalige) deelnemers en 
pensioengerechtigden.”

“Focus op de nieuwe  
regeling, maar ook oog  
houden voor de huidige 

gang van zaken”

PENSIOENAKKOORD
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De Wet toekomst pensioenen houdt iedereen bezig. Niet alleen in de Eerste en Tweede 

 Kamer (die er samen voor zorgen dat er straks een definitieve wet is), maar ook Pensioen-

fonds Cosun, de werkgever en de vakbonden. In de afgelopen uitgaves van het Pensioen-

bulletin hebben we je meegenomen in het proces en in de keuzes die gemaakt moeten 

worden. In dit artikel laten we de vertegenwoordigers van de werkgevers en de werknemers 

aan het woord. Stephan van Dijk en Anthony Williams vertellen wat er allemaal komt kijken 

bij zo’n omvangrijke wijziging van de pensioenregeling. 

Stephan is HRdirecteur bij Cosun Beet Company. 
Hij is namens de drie werkgevers Cosun, Cosun 
Beet Company en Sensus BV (hierna: de werk

gever) betrokken bij de caoonderhandelingen. Ook 
maakt hij afspraken over de nieuwe pensioenregeling 
met de vertegenwoordigers van de werknemers. Dit 
zijn de vakbonden CNV Vakmensen, FNV en Vacos.  
Anthony is onderhandelaar namens CNV Vakmensen. 
De vertegenwoordiger van de werkgevers en de verte
genwoordigers van de werknemers noemen we samen 
“de sociale partners”.

Grondige aanpak
Volgens Stephan is de weg naar een nieuwe pen-
sioenregeling een complex traject: “We moeten  

veel beslissingen nemen die gevolgen hebben voor 
alle betrokken partijen. Het is dus belangrijk om vroeg 
te beginnen en de tijd te nemen om het proces samen 
grondig te doorlopen. Daar willen we de (voormalige) 
deelnemers en pensioengerechtigden ook bij betrek-
ken. Bijvoorbeeld via het onderzoek naar welke regeling 
de voorkeur heeft van onze deelnemers.” Samen met 
het fonds en met uitvoerder Appel zorgen de sociale 
partners ervoor dat alle besluiten goed en zorgvuldig 
worden doorgevoerd. Stephan: “Dat vraagt tijd, en die 
nemen we ook met elkaar.” 

De Regiegroep WTP ondersteunt de sociale partners 
en het fonds. Anthony legt uit wat de Regiegroep doet: 
“De Regiegroep helpt de sociale partners bij het nemen 

Update Pensioenakkoord
Werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers aan het woord 
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van besluiten. De Regiegroep neemt zelf geen beslui-
ten, maar bereidt vergaderstukken voor. Vervolgens 
kunnen wij als sociale partners of Pensioenfonds Cosun 
de besluiten nemen.” In de Regiegroep zitten de 
volgende personen: 
-  Het dagelijks bestuur van Pensioenfonds Cosun
-  De adviseur van Pensioenfonds Cosun
-  De adviseur (externe deskundige) van de werkgever
-  De adviseur (externe deskundige) van de vakbonden
-  De twee senior beleidsmedewerkers van het 

bestuursbureau

Samen regelen we het goed 
Stephan ervaart de manier waarop de sociale partners 
met elkaar in gesprek zijn als heel constructief, prettig 
en transparant. “We gaan goede gesprekken met elkaar 
aan en challengen elkaar met goede vragen. Dit biedt 
vertrouwen om met elkaar naar de geplande overgangs-
datum van 1 januari 2025 toe te werken.” Anthony vult 
dit aan: “Dat er een nieuw pensioenstelsel komt, dat is 
een feit. De transitie daar naartoe is heel complex. We 
hebben niet op elk onderdeel invloed. Maar daar waar 
onderdelen wel binnen onze cirkel van invloed liggen, 

zorgen we dat we op de juiste manier de beslissingen 
nemen. Elke beslissing is een onderdeel in de puzzel 
van de nieuwe pensioenregeling. We kijken samen 
zorgvuldig naar de keuzes die we moeten maken. Welke 
keuzes zijn dit? Wat zijn de voors en tegens? Welke 
belangen spelen er, en hoe kunnen we die in evenwicht 
brengen met elkaar? Dat zijn de vragen waar de sociale 
partners zich nu mee bezig houden.” 

De eerste periode: voorgenomen besluiten
De afgelopen maanden waren vooral een periode van 
oriëntatie. Maar ook hebben sociale partners een aantal 
voorgenomen besluiten genomen. Met de term ‘voor-
genomen’ bedoelen we dat deze besluiten nog niet 
100% definitief zijn. De sociale partners zijn in principe 
wel van plan om deze besluiten straks ook echt defi-
nitief te nemen, maar er is wel nog ruimte om anders 
te beslissen. Anthony vertelt: “Stel bijvoorbeeld dat 
straks blijkt dat de definitieve Wet toekomst pensioenen 
er toch iets anders eruit ziet dan nu gedacht. Of dat 
we in ons verdere onderzoek tot de conclusie komen 
dat de gekozen regeling toch niet zo goed bij onze 
deelnemers blijkt te passen. Dan kunnen de definitieve 
besluiten afwijken van het voorgenomen besluit.” 

Aan het einde van de eerste periode hebben de sociale 
partners samen de volgende voorgenomen besluiten 
genomen: 
1.  De nieuwe pensioenregeling wordt een solidaire 

premieregeling. Dit type regeling komt duidelijk als 
voorkeur naar voren uit het onderzoek dat vorig jaar 
onder de deelnemers is gehouden en heeft ook de 
voorkeur van de sociale partners.

2.  De sociale partners hebben de intentie om de al 
opgebouwde pensioenen in te varen in de nieuwe 
pensioenregeling. 

3.  De uitvoering van de pensioenregeling door 
Pensioenfonds Cosun staat tijdens de transitie niet  
ter discussie. De sociale partners zijn tevreden over 
hoe deze uitvoering nu gaat. 

Door naar de volgende periode: verdere verdieping  
en besluitvorming
Nu de voorgenomen besluiten genomen zijn, gaan 
de sociale partners verder aan de slag met de inhoud. 
Zo wordt binnenkort een risicopreferentieonderzoek 
uitgevoerd. Via dit onderzoek willen we te weten 
komen welke risico’s jij als (voormalig) deelnemer 

UPDATE PENSIOENAKKOORD
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of pensioengerechtigde wilt en kunt nemen met je 
pensioen. De resultaten van dit onderzoek bieden de 
basis voor de risicohouding van Pensioenfonds Cosun: 
hoeveel en welke risico’s kan het pensioenfonds nemen?

Anthony legt uit: “We proberen de juiste keuze te 
maken op basis van de informatie die we hebben. 
Daarvoor is het ontzettend belangrijk dat we feedback 
krijgen op de onderzoeken die we uitvoeren. Dus ik 
roep alle (voormalig) deelnemers en pensioengerech-
tigden op om hun stem te laten horen. Doe mee aan 
het risicopreferentieonderzoek. En heb je een mening 
over de nieuwe pensioenregeling? Laat ons dit dan 
weten. Neem bijvoorbeeld contact op met jouw  
vertegenwoordiger binnen de vakbond. Of laat het  
aan je werkgever weten. Alleen dan komen we met  
z’n allen tot de goede besluiten.”

Andere onderwerpen waar de sociale partners de 
komende tijd over na gaan denken, zijn bijvoorbeeld  
de opbouw van de premie en de input voor de  
doelen van de solidariteitsreserve. Dit zijn allemaal 
inhoudelijke onderwerpen waar de sociale partners 
goed in moeten duiken. 

Actie gevraagd!
En wat merk jij hier nu als (voormalig) deelnemer of 
pensioengerechtigde van? Tot nu toe is de informatie 
die de sociale partners en het fonds met je hebben 
gedeeld vrij globaal geweest. Maar vanaf nu gaan we 
steeds dieper de inhoud in. Via het Pensioenbulletin en 
de website van het fonds houden we je hierover op de 
hoogte. Maar ook ontvang je binnenkort een uitnodi-
ging voor het risicopreferentieonderzoek. We nodigen 
je van harte uit om hieraan mee te werken. 

Evenwichtigheid is het sleutelwoord
Voor Stephan en Anthony staat één ding als een 
paal boven water: de nieuwe pensioenregeling moet 

evenwichtig zijn voor alle betrokken partijen. Uiteindelijk 
doen de sociale partners en Pensioenfonds Cosun 
het allemaal voor jou als (voormalig) deelnemer of 
pensioengerechtigde. En dus voor ons allemaal samen. 
De overgang naar een nieuwe pensioenregeling moet 
dan ook op een evenwichtige manier gebeuren. Hoe 
dat precies wordt ingevuld, daarover gaan de sociale 
partners de komende tijd in gesprek. Stephan vertelt 
dat ze dit samen doen met het fonds: “We zijn samen 
verantwoordelijk voor een evenwichtige pensioen-
regeling en een evenwichtige overgang daar naartoe. 
Dit betekent dat we de juiste berekeningen moeten 
maken. En dat we de consequenties van verschillende 
keuzes goed moeten beoordelen.” Ook toezichthouder 
DNB toetst of er sprake is van evenwichtigheid. 
Anthony: “Deze toetsing geeft ons straks het comfort 
dat we het proces goed hebben doorlopen.“ Samen 
met Pensioenfonds Cosun zorgen de sociale partners  
er dus voor dat jouw pensioen goed geregeld is.

“We zijn samen  
verantwoordelijk voor een 

evenwichtige pensioen
regeling en een evenwichtige 

overgang daar naartoe”

Kijk voor meer informatie over de  
Wet toekomst pensioenen en de 
gevolgen voor jouw pensioen-
regeling op onze website. 
Scan de QR-code  

www.pensioenfondscosun.nl

Anthony Williams
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Per 1 januari 2023 verhogen wij de pensioenen van alle 

deelnemers. Dit heet ook wel toeslag of indexatie. Ook 

verhogen wij de pensioenen aanvullend per 1 januari 

2022. Dit konden wij doen omdat de overheid met het 

nieuwe pensioenstelsel in zicht de wettelijke regels ver-

soepelde. Door die versoepeling konden wij ons toesla-

genbeleid aanpassen en de pensioenen verhogen. 

Vanaf 1 juli 2022 gelden er in Nederland (tijdelijk) 
ruimere wettelijke regels voor het verhogen van 
de pensioenen. Hiermee neemt de overheid 

alvast een voorproefje op de regels van het nieuwe 
pensioenstelsel. Er gelden wel voorwaarden. Sociale 
partners moeten bijvoorbeeld van plan zijn om de  
pensioenen die tot nu toe zijn opgebouwd, in te  
brengen in de nieuwe pensioenregeling. 

Beleid aangepast
Tot voor kort toetste het bestuur bij een verhoging  
of het fonds ook in de toekomst een vergelijkbare 
verhoging van de pensioenen kon geven. Met andere 
woorden: als een fonds dit jaar de pensioenen wil 
verhogen, dan moet het dit de komende jaren ook 

kunnen doen. Dit heet toekomstbestendig indexeren. 
Het fonds kan dan eigenlijk pas een verhoging geven  
als de dekkingsgraad boven een bepaalde grens ligt.  

Maar die grens is steeds hoger komen te liggen door de 
hoge prijs stijgingen van afgelopen jaar. Verhoging van 
je pensioen kan dus alleen als de dekkingsgraad heel 

Verhoging van 
de pensioenen 
in 2022 en 2023

TOESLAGVERLENING

“De beleidsdekkingsgraad  
is de graadmeter voor  

de verhoging van  
de pensioenen”
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hoog is. Maar de overheid stelt het toekomstbestendig 
indexeren niet langer verplicht. Het bestuur besloot 
daarom om deze regel uit het beleid aan te passen.

Verhoging pensioenen 2023
Op basis van het nieuwe beleid verhoogt het bestuur 
de pensioenen van alle deelnemers per 1 januari 2023. 
De beleidsdekkingsgraad van 31 oktober 2022 was 

127,8%. Dit betekent dat het bestuur de pensioenen 
volledig kan verhogen. Hierbij houden we rekening 
met de afspraken in het reglement over de gemiddelde 
hoogte van de verhogingen over de afgelopen drie 
jaren (zie kader). 

Actieve deelnemers
De loonindex, op basis van de cao-loonstijgingen in 
2022, is 5,23%. De pensioenen van alle actieve deel-
nemers gaan dan ook omhoog met 5,23%. 

Gewezen deelnemers, arbeidsongeschikten  
en pensioengerechtigden
De consumentenprijsindex in oktober 2022 is 14,33%. 
Op basis hiervan zouden we de pensioenen van  
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden  
kunnen verhogen met 14,33%. Echter, de gemiddelde 
verhoging voor deze groep mag over drie jaar gemeten 
niet meer zijn dan de gemiddelde verhoging voor 
actieve deelnemers in dezelfde periode. Daarom  
komt de verhoging voor deze groep nu uit op 5,60%.

Extra verhoging pensioenen 2022
Door de ruimere wettelijke regels kan het bestuur de 
pensioenen van alle groepen met terugwerkende kracht 
aanvullend verhogen. Per 1 januari 2022 verhoogt het 
bestuur alle pensioenen met 0,89%. 

Voor actieve deelnemers werden de pensioenen al met 
2,11% verhoogd. Voor hen is de totale verhoging van 
hun pensioen nu 3,00% per 1 januari 2022. Gewezen 
deelnemers, arbeidsongeschikten en pensioengerech-
tigden kregen eerder 1,73% erbij. Voor hen is de totale 
verhoging per 1 januari 2022 nu 2,62%.

Onze regels voor het verhogen van  
de pensioenen
1.  Voor een verhoging van de pensioenen 

kijken we naar de beleidsdekkingsgraad 
per 31 oktober van het lopende jaar. Dit is 
de graadmeter voor de verhoging van de 
pensioenen voor het volgende jaar. Is de 
beleidsdekkingsgraad lager dan 110%, dan 
verhogen we de pensioenen niet. Bij een 
beleidsdekkingsgraad tussen 110% en 125% 
verhogen we de pensioenen gedeeltelijk. Is 
de beleidsdekkingsgraad hoger dan 125%, 
dan verhogen wij de pensioenen volledig. 

2.  Voor actieve deelnemers geldt de loonindex 
als norm voor verhoging van de pensioenen. 
Dit is de collectieve stijging van de lonen in 
de cao van Cosun in een jaar.

3.  Voor gewezen deelnemers, arbeidsonge-
schikten en pensioengerechtigden geldt 
de consumentenprijsindex als norm voor 
verhoging van de pensioenen. Dit is de 
gemiddelde prijsstijging van goederen en 
diensten voor consumenten in een jaar.

4.  De verhoging van de pensioenen van  
gewezen deelnemers, arbeidsongeschikten 
en pensioengerechtigden is over een 
periode van drie jaar niet meer dan de 
gemiddelde verhoging van de pensioenen 
van actieve deelnemers in diezelfde periode.

TOESLAGVERLENING

Wil je meer lezen over het  
toeslagbeleid? Kijk dan hier: 
Scan de QR-code  

www.pensioenfondscosun.nl
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Als je de laatste paar uitgaven van het Pensioenbulletin hebt gelezen, kan het je niet ontgaan zijn. De 

Wet toekomst pensioenen lijkt er nu echt aan te komen. Op pagina 5 nemen de vertegenwoordigers 

van de werkgevers en de werknemers je mee in hun werkzaamheden. Ze vertellen welke beslissingen 

ze moeten nemen, hoe ze samenwerken en welke uitda gingen ze zien. In dit artikel zoomen we alvast 

wat verder in op een specifiek onderdeel. Namelijk de nieuwe norm “keuzebegeleiding”. 

Wat is keuzebegeleiding? 
Vanaf het moment dat de Wet toekomst pensioenen in 
werking treedt, gaat de norm keuzebegeleiding gelden. 
We weten nog niet definitief wanneer dat precies is, 
maar we kunnen je wel al meer vertellen over wat er 
gaat gebeuren: 
1.  Pensioenfondsen moeten de (voormalige) deelnemer, 

ex-partner of pensioengerechtigde “op een adequa-
te wijze” begeleiden bij het maken van keuzes binnen 
de pensioenregeling. 

2.  Pensioenfondsen moeten zorgen voor de inrichting 
van een keuzeomgeving. Met behulp van die  
keuzeomgeving kan de deelnemer passende  
keuzes maken. 

Keuzebegeleiding is een zogenoemde open norm, die 
het fonds zelf mag invullen. De norm geldt niet alleen 
voor mensen die nu nog bij Cosun werken, maar ook 
voor voormalig werknemers, pensioengerechtigden, 
nabestaanden en ex-partners. Kortom: iedereen die  
een keuze moet maken in het kader van de pensioen-
regeling. Voor het gemak scharen we in dit artikel al 
deze groepen onder de noemer “deelnemer(s)”. 

Hoe gaat Pensioenfonds Cosun keuzebegeleiding 
inrichten? 

1. Door deelnemers goed te informeren
Pensioenfonds Cosun heeft een wettelijke zorgplicht. 
Deze plicht vult het fonds in door informatie te 
verstrekken op de website en bij life-events (zoals 
uitdiensttreding, scheiding en pensionering). En door 
via de website, in persoonlijke correspondentie voor de 
pensioendatum en tijdens persoonlijk contact te wijzen 
op de gevolgen die de keuzes hebben, onder andere 
voor de inkomstenbelasting en toeslagen. 

2. Door een persoonlijk gesprek aan te bieden 
Aanvullend hierop is Pensioenfonds Cosun van plan om 
proactief aan aanstaande pensioengerechtigden een 
gesprek aan te bieden. Dit is geen verplicht gesprek.  
De deelnemer kan zelf besluiten of hij/zij gebruik wil 
maken van het aanbod van een persoonlijk gesprek.  
Hij/zij neemt zelf contact op met Appel voor het maken 
van een afspraak. 

Keuzebegeleiding
Hoe begeleidt Pensioenfonds Cosun jou bij het maken van keuzes?

KEUZEBEGELEIDING
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Hoe begeleidt Pensioenfonds Cosun jou bij het maken van keuzes?

In het gesprek gaat het vooral om de inhoud van de 
eigen pensioenregeling en de keuzemogelijkheden 
die de deelnemer daarin heeft. Denk bijvoorbeeld aan 
eerder of later met pensioen gaan. Of het opnemen van 
een bedrag ineens (zie kader). 

Het fonds wijst de deelnemer daarnaast op andere 
aandachtspunten in de persoonlijke planning, zoals 
bijvoorbeeld zorg- en/of huurtoeslag, vaste lasten etc. 
Het adviesgesprek is expliciet niet bedoeld voor  
keuzes over andere financiële producten (zoals 
verzekeringen, lijfrentes en/of pensioenen bij andere 
pensioenfondsen). Daarvoor verwijst het fonds de 
deelnemer door naar andere informatiebronnen of  
een financieel adviseur. 

3. Door op verzoek het gesprek met de deelnemer  
aan te gaan
Ook op andere momenten dan vlak voor pensionering 
kan de deelnemer behoefte hebben aan keuzebegelei-
ding. In dat geval neemt de deelnemer zelf contact op 
met Appel voor het maken van een afspraak. 

Maar doet Pensioenfonds Cosun dit nu niet al?
Het informeren van deelnemers via persoonlijke contac-
ten (brieven of (telefoon)gesprekken) gebeurt natuurlijk 
al lang. Wat er verandert, is dat Pensioenfonds Cosun 
deze mogelijkheden verder gaat uitbreiden. Het fonds 
biedt gesprekken proactiever aan, en breidt de informa-
tie op de website verder uit. Ook zorgt het fonds ervoor 
dat de informatie beter is toegespitst op de individuele 
situatie van de deelnemer. Zodat jij als deelnemer nóg 
beter keuzes kunt maken over jouw pensioen! 

KEUZEBEGELEIDING

Bedrag ineens

Naast keuzebegeleiding krijgen deelnemers ook 
recht op opname van een bedrag ineens. Je mag 
dan maximaal 10% van de waarde van je pensioen in 
één keer opnemen. Deze mogelijkheid gaat, als alles 
volgens de planning van de regering verloopt, in op 
1 januari 2024. In dit artikel vertellen we je alvast iets 
meer over dit bedrag ineens. Maar de wet waarin dit 
bedrag ineens wordt geregeld, is nu nog niet definitief. 
Misschien gaat er nog iets in veranderen. Als dat zo 
is, dan vertellen we je hier meer over in een van de 
volgende Pensioenbulletins. En natuurlijk laten we je 
ook persoonlijk weten wat je mogelijkheden zijn als je 
bijna met pensioen gaat.    

Hoe werkt het? 
Op het moment dat je pensioen ingaat, moet je als (voor-
malig) deelnemer een keuze maken. Je kunt dan, net 
zoals nu, kiezen voor een levenslange pensioenuitkering 
of een pensioenuitkering die tot de AOW-datum hoger is 
(en na de AOW-datum (iets) lager). In plaats daarvan kun 
je er ook voor kiezen om een deel van het pensioengeld 
dat voor jou gespaard is, in één keer op te nemen. Het 
deel van de waarde van dat bedrag (maximaal 10%) mag 
je inzetten voor de keuze “bedrag ineens”. De wetgever 
moet nog definitief besluiten welke eisen gelden voor 
het opnemen van een bedrag ineens.

Waarom krijg je deze keuze? 
De gedachte achter deze mogelijkheid is dat je meer 
keuzevrijheid krijgt. Je kunt daardoor jouw pensioen 
beter laten aansluiten bij jouw persoonlijke situatie.  
Wil je bijvoorbeeld aan het begin van jouw pen-
sionering een grote reis gaan maken, dan kan dit  
potje geld goed van pas komen.

Is een bedrag ineens interessant? 
Een bedrag ineens ontvangen kan heel aantrekkelijk 
zijn. Maar in de praktijk kan dit ook tegenvallen. Als  
je dit bedrag ineens opneemt, gaat bijvoorbeeld  
jouw pensioenuitkering wel omlaag. Voor de rest van 
jouw pensionering krijg je dus een lagere uitkering. 
En als je een bedrag ineens krijgt, kan dit gevolgen 
hebben voor mogelijke toeslagen die je ontvangt. 
Denk bijvoorbeeld aan huurtoeslag of zorgtoeslag.  
Je moet dus goed nadenken of een bedrag ineens  
wel voordelig is in jouw situatie. Keuzebegeleiding 
door Pensioenfonds Cosun kan jou hier goed bij 
helpen. Ga je in 2024 pensioen? En vraag  
je je daarbij af of het opnemen van een bedrag ineens 
mogelijk en interessant is? Neem dan contact op met 
Appel Pensioenuitvoering.
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Het komt steeds vaker voor dat mensen niet fulltime werken. Sommigen werken al vanaf het begin van 

hun dienstverband op parttime basis. En anderen gaan in de loop van hun dienstverband minder wer-

ken. Bijvoorbeeld omdat ze de zorg voor de kinderen op zich nemen. Of omdat ze zorgverlof opnemen, 

met sabbatical gaan of met deeltijdpensioen gaan. Minder gaan werken dan dat je eerst deed, kan 

gevolgen hebben voor jouw pensioen. Welke gevolgen dit zijn, leggen we in dit artikel aan je uit. 

Minder salaris? Dan ook een lager pensioen 
De hoogte van jouw pensioen hangt af van jouw salaris. 
Als je fulltime werkt, krijg je 100% salaris. Ga je bijvoor-
beeld 50% minder werken, dan krijg je ook 50% minder 
salaris. Vanaf dat moment ga je dan ook 50% minder 
pensioen opbouwen. 

Elk jaar bouw je een stukje van je pensioen op. De basis 
daarvoor is het salaris dat je in dat jaar verdient. Al die 
stukjes pensioen samen zijn straks jouw totale pensioen. 
Zijn die stukjes kleiner dan toen je meer werkte? Dan 
heeft dit tot gevolg dat jouw totale pensioen dus ook 
lager wordt. Als je minder gaat werken, bouw je dus  
ook minder pensioen op dan eerst. Ben jezelf hier goed 
van bewust!

Verlof opnemen 
De standaard is dus: minder werken, dan minder salaris 
en dus ook minder pensioen. Maar dit geldt niet altijd. 
Bijvoorbeeld bij sommige vormen van verlof. Zo gaat 
je pensioenopbouw gewoon door als je vakantiedagen 
opneemt of tijdens bijzonder verlof. Bijvoorbeeld als 
je gaat verhuizen, trouwen of bij een overlijden. Jouw 
salaris blijft dan gewoon gelijk en jouw pensioen opbouw 
dus ook. En ook kent jouw werkgever Cosun de ouder-
schapsverlofregeling, waarin de pensioenopbouw 
tijdens het verlof doorgaat. 

Maar neem je onbetaald verlof op (bijvoorbeeld voor 
een sabbatical), dan stopt jouw pensioenopbouw op 
dat moment. Tijdens zo’n periode van onbetaald verlof 
blijft jouw mogelijke partner wel recht houden op een 
partnerpensioen als jij tijdens de eerste 18 maanden van 
je verlofperiode overlijdt. De hoogte hiervan berekenen 

we alsof je geen verlof had opgenomen. Ook rekenen 
we alsof je tot je pensioendatum was blijven werken bij 
Cosun. Overlijd je na deze periode van 18 maanden? 
Dan berekenen we het partnerpensioen alsof je na deze 
18 maanden was gestopt met werken. We rekenen dan 
niet door tot de pensioendatum. Het partnerpensioen 
wordt dan dus lager. 

Deeltijdpensioen? 
Je kunt er voor kiezen om eerder dan de standaard 
pensioenleeftijd (68 jaar) met pensioen te gaan. Je kunt 

Parttime werken
Heeft dit invloed op je pensioen?

We leggen de gevolgen van  
parttime werken uit met een  
voorbeeld van werknemer Job:
 
Job is 38 jaar, en komt in 2023 fulltime in  
dienst bij Cosun. Zijn pensioenjaarsalaris is  
€ 40.000 per jaar. Per jaar bouwt hij € 411,68 
aan pensioen op. Als Job vanaf zijn 38e tot  
zijn 68e fulltime bij Cosun blijft werken met 
hetzelfde salaris, heeft hij een pensioen van  
in totaal € 12.350,40 per jaar. 

Maar stel Job gaat op zijn 50e 50% minder 
werken. Hij krijgt dan vanaf zijn 50e een salaris 
van € 20.000. Dan bouwt hij vanaf dat moment 
€ 205,84 op per jaar. Op zijn 68e heeft hij dan 
een totale pensioenopbouw van € 8.645,28 
per jaar. Dit is dus ruim € 3.700 per jaar lager 
dan wanneer hij fulltime zou blijven werken. In 
beide situaties is de pensioenuitkering 32,1% 
van het gemiddeld verdiende inkomen. 

PARTTIME WERKEN
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Vanaf januari 2023 kun jij je pensioenberichten van ons óók digitaal ontvangen. Dit gaat via de 

Berichtenbox. Op deze manier kunnen wij je veilig, duurzaam en kostenbesparend pensioen-

berichten sturen. En jij hebt alles netjes bij elkaar in jouw eigen Berichtenbox.

Wil jij dit ook? Meld je dan aan
Als je niets doet, blijf je al je pensioenberichten van ons 
gewoon op papier ontvangen. Maar als jij het prettiger 
vindt om je berichten digitaal te ontvangen, meld je dan 
aan voor onze digitale bezorging. Zo werkt het: 

1.  Je gaat naar Mijn.overheid.nl en je logt in met je 
DigiD of een Europees ID. Heb je nog geen eigen 
account, dan kun je je daarvoor aanmelden.

2.  Ben je ingelogd, dan vraagt de Berichtenbox van 
welke organisaties je digitale post wilt ontvangen. 
Vink Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun aan. 

Heb je dit gedaan, dan ontvang je voortaan je 
pensioenberichten van ons in je eigen Berichtenbox. 
De Berichtenbox stuurt je een mail als er een nieuw 
bericht voor je klaarstaat. Begin januari heb je hierover 
een brief van ons ontvangen. Daarin lees je mogelijke 
‘vragen en antwoorden’ hierover. Je vindt deze infor-
matie ook terug op onze website. Ga daarvoor naar  

https://www.pensioenfondscosun.nl/berichtenbox/  
of scan de QR-code hieronder. 

Toch liever papieren post?
Wil je onze post op papier blijven ontvangen? Dat  
kan, dan hoef je niets te doen. Wij sturen je alleen 
berichten via de Berichtenbox als jij aangeeft dat je  
dat wilt. En ons Pensioenbulletin blijf je in ieder geval 
op papier ontvangen.

Wil je een eerder gemaakte keuze aanpassen?
Wil je je keuze aanpassen, dan kan dat. Je logt weer in 
zoals hierboven staat beschreven. Kies voor ‘instellin-
gen’ en dan voor ‘organisaties berichtenbox’. Daar kies 
je voor ‘pensioenfondsen’. Hier kun je aangeven hoe je 
berichten wilt ontvangen van Pensioenfonds Cosun.

dan helemaal met pensioen gaan, maar dat kan ook 
voor een deel. Als je minder gaat werken omdat je met 
deeltijdpensioen gaat, heeft dit ook gevolgen voor jouw 
pensioen. Deeltijdpensioen betekent dat je voor een 
deel van je werktijd met pensioen gaat, en voor het an-
dere deel blijft werken. Voor het deel dat je blijft werken, 
blijf je ook volgens de regels van het pensioenreglement 
pensioen opbouwen. Maar je totale pensioen wordt dan 
wel lager. Sowieso omdat je al een deel van je pensioen 

opneemt. Maar ook omdat je voor je werkende gedeelte 
minder salaris ontvangt, en dus ook minder opbouwt.  

Zelf iets extra’s regelen
Vind je het pensioen dat je opbouwt nadat je minder 
bent gaan werken niet genoeg? En wil je hier zelf nog 
iets op aanvullen? Dat kan niet binnen de pensioen-
regeling. Maar je kunt er wel over nadenken of je zelf 
iets extra’s wil sparen. 

Ontvang je pensioen-
berichten vanaf nu digitaal
Via de Berichtenbox

PARTTIME WERKEN

BERICHTENBOX

Ga hier naar de Berichtenbox  
en regel het meteen:
Scan de QR-code  

www.pensioenfondscosun.nl
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In het najaar van 2022 vroegen wij je om deel te nemen aan ons driejaarlijkse deelnemersonder-

zoek. Maar liefst 528 van jullie vulden de online vragenlijst in en daar danken wij je hartelijk voor! 

In dit artikel zie je een overzicht van de belangrijkste uitkomsten. Het bestuur gaat aan de slag met 

de uitkomsten om onze dienstverlening aan jou verder te verbeteren.

Aan het  
onderzoek  
deden 528  
deelnemers  
mee. 

Jullie zijn over het algemeen tevreden over de communi-
catie en geven het fonds gemiddeld een 8!

Jullie geven onze communicatie op onderdelen de 
volgende cijfers: 
Tijdig: 8,2
Duidelijk: 7,9
Correct: 8,0
Evenwichtig: 7,8

Informatiebehoefte
Jullie ontvangen informatie van het pensioenfonds  
het liefst: 
- Via het Pensioenbulletin (350 keer gekozen)
- Via een brief (280 keer gekozen)
- Via mail (253 keer gekozen) 
Zowel actieve deelnemers, pensioengerechtigden en 
gewezen deelnemers ontvangen het liefst pensioen-
informatie via het Pensioenbulletin. Daarna geven 
actieve en gewezen deelnemers de voorkeur aan 
e-mail. De brief eindigt voor hen op de derde plaats. 
Pensioengerechtigden ontvangen liever een brief en 
zetten een e-mail op de derde plaats. 

86% van jullie vindt dat Pensioenfonds Cosun op dit 
moment voldoende informatie geeft over het pensioen. 
Het taalniveau en taalgebruik is ook ‘precies goed’ 

volgens 72%. Jullie ontvangen het liefst de informatie in 
tekst of in een combinatie van tekst en beeld. Actieve 
deelnemers zijn geïnteresseerd in een fysieke bijeen-
komst, als het onderwerp voor hen relevant is (56%). 

Website: gemiddeld rapportcijfer 7,4

Pensioenbulletin: gemiddeld rapportcijfer 7,8
Pensioengerechtigden waarderen het Pensioenbulletin 
het hoogst met een 8. Daarop volgen actieve deelne-
mers met een 7,6 en gewezen deelnemers met een 7,4. 

Deelnemersonderzoek 
2022: de resultaten

DEELNEMERSONDERZOEK

100%

69% 8%
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Jullie waarderen het Pensioenbulletin en de informatie 
die we hierin geven over het algemeen goed. We 
gaan er dus mee door. De komende tijd zullen we het 
Pensioenbulletin ook naar gewezen deelnemers sturen. 
Dit doen we zodat we hen goed kunnen informeren  
over de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel.

Uniform Pensioenoverzicht (UPO) goed bekeken

77% van de respondenten heeft het UPO gelezen en 
begrepen, waarbij de actieve deelnemers, pensioen-
gerechtigden en gewezen deelnemers ongeveer gelijk 
scoren.
Vooral actieve deelnemers ontvangen graag meer 
ondersteuning bij de interpretatie van het overzicht,  
in de vorm van extra tekst en uitleg op de website.

Service van Appel Pensioenuitvoering: rapportcijfer 7,8
Gemiddeld 21% van jullie heeft wel eens contact gehad 
met Appel Pensioenuitvoering. De waardering van dit 
contact zie je in de volgende afbeelding.

Onze insteek is dat al onze deelnemers goed bediend 
worden en een hoog serviceniveau ervaren. De meesten 
van jullie ervaren dit gelukkig ook zo. Met jullie tips en 
adviezen zullen wij samen met Appel Pensioenuitvoering 
kijken waar het nog beter kan.

Maatschappelijk verantwoord beleggen
54% van jullie wil regelmatig informatie ontvangen over 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Het overgrote 
deel ontvangt dit het liefst via het Pensioenbulletin (73%). 

Ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen 
is in ontwikkeling. Met die reden vroegen we jullie naar 
jullie voorkeuren voor specifieke punten in ons beleid.  
Zo willen de meesten van jullie niet investeren in contro-
versiële landen. 

Ook vroegen wij jullie om aan te geven hoe je vindt dat 
wij het beste om kunnen gaan met bedrijven die fossiele 
brandstoffen winnen of verwerken: 
1.  In gesprek blijven om verandering door te  

voeren (75%)
2.  Er is geen aanleiding om niet in deze bedrijven  

te investeren (15%)
3.  Uitsluiten (10%)

Tot slot
Wij danken jullie nogmaals hartelijk voor jullie deelname 
aan ons deelnemersonderzoek. De komende periode 
analyseren wij de uitkomsten en al jullie tips en adviezen 
verder om onze dienstverlening verder te verbeteren.  
We houden jullie op de hoogte via het Pensioenbulletin.

DEELNEMERSONDERZOEK

Het hele rapport bekijken?  
Ga dan naar de website! 
Scan de QR-code  

www.pensioenfondscosun.nl
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De administratie van jouw pensioen bij Pensioenfonds Cosun is in goede handen bij Appel Pensioen in 

Almere. Harold Tolboom (51), Herman de Jong (60) en Jeroen Raaijman (41) zijn daar pensioenadmini-

strateur. Zij werken elke dag aan een juiste administratie van de pensioenen. Zo verwerken zij wijzigin-

gen die je werkgever doorgeeft en beantwoorden zij vragen van deelnemers. Wij spraken met hen. 

Als jij bij Appel Pensioen een vraag stelt over je 
pensioen, dan helpt één van de drie heren je. 
Harold: “Ik vind het leuk om mensen te helpen, 

vooral als iemand tegen de pensioenleeftijd aanzit. Voor 
die mensen gaat het echt spelen. We begeleiden hen 
en maken berekeningen voor de keuzes die ze willen 
maken.” Dit geldt ook voor Herman: “De contacten met 
deelnemers vind ik ook leuk. Wat het interessant maakt, 
is dat je soms mensen van begin tot eind meemaakt. Je 
schrijft ze in als ze in dienst komen en onderweg gebeurt 
er van alles, zoals arbeidsongeschiktheid of een schei
ding. En dan mag je ze daarna helpen als ze met pen
sioen gaan.” Jeroen is nét begonnen bij Appel Pensioen 
maar heeft ruime ervaring bij een andere pensioenuit
voerder voordat hij bij Appel Pensioen in dienst kwam: 
“In het verleden heb ik ook wel pensioengesprekken 
gedaan en het persoonlijk contact vond ik leuk.”

Je bent van harte welkom
Heb jij vragen over je pensioen, waardeoverdracht,  
met pensioen gaan of iets anders? Neem gerust  
contact op met Harold, Herman of Jeroen. Zij zitten 
voor je klaar en helpen je graag. Stuur een mail naar 
pfcosun@appelpensioen.nl of bel 085 – 2104 133.  
Je bent van harte welkom.

Wie geeft  
antwoord op jouw 
pensioenvragen? 

Maak kennis met Harold, Herman en Jeroen

Vaak gevraagd
Harold, Herman en Jeroen krijgen vaak vragen 
over eerder met pensioen gaan, waarde-
overdracht en het aanmelden van je partner.  

Wil je hier iets over weten, kijk 
dan ook eens in het Pensioen 
1-2-3 op onze website:
Scan de QR-code  

Vier tips van Harold, Herman en Jeroen
-  Als je in het buitenland gaat wonen, geef dan 

je nieuwe adres aan ons door. Dit krijgen wij 
namelijk niet automatisch. En dan kunnen we 
je vinden als het tijd wordt om je pensioen uit 
te keren. 

-  Wil je iets over je pensioen weten, kijk dan  
ook eens op de website van Pensioenfonds 
Cosun. Daar vind je een heldere uitleg van  
je pensioen. 

-  Kijk een keer op Mijnpensioenoverzicht.nl.  
Daar zie je hoe jouw eigen pensioen 
ervoor staat. Ook zie je pensioen dat je via 
andere werkgevers opbouwde. Je kunt dit 
misschien overdragen naar je pensioen bij 
Pensioenfonds Cosun. 

-  Weet jij of jij een partnerpensioen krijgt als  
je partner overlijdt? Ga dit na voor jezelf,  
zodat je weet of je in die situatie ook nog 
financieel rondkomt.

PENSIOENVRAGEN

Van links naar rechts:  
Harold, Jeroen en Herman
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