
   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 9 oktober jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Nieuw reglement voor intern toezicht 
 

In het kader van de Wet versterking bestuur pensioenfondsen heeft het fonds intern gekozen voor een 

visitatiecommissie. Voor deze commissie heeft het bestuur een nieuw reglement opgesteld. In dit 

reglement worden onder andere zaken beschreven m.b.t.: taken, rechten, bevoegdheden, samenstelling, 

zittingsduur, werkwijze en rapportage van de commissie.   

Het verantwoordingsorgaan heeft dit document beoordeeld en vervolgens hierover een positief advies 

uitgebracht. In 2015 zal een visitatie worden uitgevoerd. 

 

 

Projectplan keuze vermogensbeheerder 

 

Sinds 1 oktober 2007 voert AXA IM het management uit op het gebied van vermogensbeheer. Van tijd tot 

tijd voert het fonds een marktonderzoek uit en beoordeelt het op basis van de hieruit verkregen informatie 

of de huidige manager nog steeds de beste keuze is. Het bestuur heeft besloten om in de eerste helft van 

2015 een dergelijk onderzoek uit te voeren. Doel is uiteindelijk te komen tot de meest geschikte manager 

voor het Cosun pensioenfonds. Er is een projectplan geschreven waaraan het bestuur in deze 

vergadering zijn instemming heeft verleend.  

 

 

Financiële toetsing: gevolgen voor ons fonds 
 

Het bestuur heeft zich nader laten informeren over fondsspecifieke gevolgen van het nieuwe Financiële 

toetsingskader (nFTK). Het bestuur heeft vervolgens een werkgroep benoemd die voorwerk gaat 

verrichten voor het opstellen van nieuwe beleidskaders voor indexatie, premie en beleggingen die 

voldoen aan de nieuwe regels. Na vaststelling door het bestuur van deze beleidskaders, zal de in 2014 

afgesproken pensioenregeling worden getoetst aan deze nieuwe spelregels.  

 

 

Nieuwe levensverwachting 
 

De adviserend actuaris van het fonds heeft het bestuur een adviesrapport voorgelegd met informatie over 

de Prognosetafel AG2014 dat de meest actuele levensverwachting bevat. Uit de nieuwe prognosetafel 

blijkt dat de levensverwachting voor zowel mannen en vrouwen blijft stijgen, hoewel voor mannen in 

mindere mate dan voor vrouwen. Op de korte termijn nemen deze echter minder toe dan eerder werd 

verwacht. Het bestuur zal in de jaarrekening rekening houden met deze actuele cijfers. Per saldo daalt de 

voorziening een heel klein beetje. 

 

 

 


