
 

   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 24 juni jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Risicoanalyse belangenverstrengeling 
 
Onder belangenverstrengeling wordt verstaan het risico dat persoonlijke of professionele belangen, 
anders dan die van het pensioenfonds, door bestuursleden, medewerkers van het Pensioenbureau of 
adviseurs bewust of onbewust worden meegenomen in de besluitvorming van het pensioenfonds. 
Het bestuur heeft de risico’s van belangenverstrengeling en de maatregelen om die risico’s te beheersen, 
geanalyseerd. De conclusie is dat de risico’s voldoende beheerst worden.  
De analyse zal jaarlijks herhaald worden. 
 
 

Gedragscode 
 
Naar aanleiding van enkele recente ontwikkelingen, waaronder de nieuwe Code Pensioenfondsen, heeft 
het fonds zijn Gedragscode aangepast. Het doel van de Gedragscode is het waarborgen en handhaven 
van het vertrouwen in het fonds door belanghebbenden, door gewenst gedrag te stimuleren en 
ongewenst gedrag te voorkomen. De gedragscode kent daartoe algemene gedragsregels. 
 
 

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABtN) 
 
In verband met wijzigingen in het Financiële Toetsingskader (FTK) en de pensioenregeling, is de ABtN 
van het Fonds aangepast en door het bestuur, onder voorbehoud van een positief advies van het 
verantwoordingsorgaan, vastgesteld.   
 
In de ABtN zijn de financiële opzet en de actuariële grondslagen waarop deze berust omschreven. De 
ABtN beschrijft daarbij de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bepaling van de Pensioenwet 
omtrent eisen inzake de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst, de voorwaardelijke toeslagverlening, de 
bepalingen van het FTK alsmede een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering.  
Daarnaast bevat de ABtN een beschrijving van de sturingsmiddelen m.b.t. de beleggingen.  
 
 

Kostenbudget 2015 
 
Jaarlijks stelt het bestuur in het eerste kwartaal een budget vast voor de verwachte kosten voor de 
uitvoering van de pensioenregeling. Door omstandigheden heeft dit pas in het tweede kwartaal 
plaatsgevonden. In het kostenbudget wordt ook dit jaar rekening gehouden met extra kosten i.v.m. 
toetsing van de uitvoerbaarheid van de pensioenregeling op langere termijn en automatisering van de per 
1 januari 2015 ingaande wijzigingen. Het budget is voor het jaar 2015 vastgesteld op € 900.000,-. 
   
 

Pensioencommunicatie 
 
Het bestuur heeft kennis genomen van de nieuwe eisen die zijn opgenomen in de Wet 
Pensioencommunicatie en heeft het eigen beleid hieraan getoetst. De algemene normen zijn dat de 



 

   

communicatie tijdig, duidelijk, correct en evenwichtig moet zijn. Het belang en begrijpelijkheid van de 
deelnemer moet centraal staan in de communicatie.  
 
Met o.a. het pensioenbulletin en de nieuwe website voldoet het Fonds in grote mate aan de gestelde 
eisen. 


