
   

  

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Reservetekort  
 
Pensioenfonds Cosun bevindt zich op basis van de financiële positie per 31 december 2015 in een 
situatie van reservetekort. Dit is inmiddels gemeld bij DNB. Een reservetekort houdt in dat het 
Pensioenfonds wel genoeg financiële middelen heeft om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen 
betalen, maar niet beschikt over voldoende buffers om toekomstige risico’s op te vangen en mogelijk 
toeslagen op de opgebouwde pensioenen te verlenen. 
Uiterlijk 31 maart a.s. moet het fonds een herstelplan indienen bij DNB.  
Er zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig omdat het bestuur verwacht dat het bestaande 
beleid sterk genoeg is om uit de situatie van het ‘reservetekort’ te groeien.  
 
 

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABtN) 
 
De ABtN is aangepast naar het in december 2015 vastgestelde strategische beleggingsbeleid. ABtN staat 
voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Het doel van deze nota is inzicht te geven in het beleid dat het 
bestuur voert om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de interne 
controle,de financiële opzet van het fonds en de financiële sturingsmiddelen van het bestuur komen in de 
AbtN aan de orde. Het document is te vinden op onze website: www.pensioenfondscosun.nl. 
Het bestuur heeft het voornemen de ABtN vast te stellen na advies van het verantwoordingsorgaan op 
7 april 2016. 
 
Het bestuur heeft ook een bijlage van de ABtN, de ‘verklaring inzake beleggingsbeginselen’, vastgesteld. 
Deze verklaring beschrijft de door het bestuur vastgestelde uitgangspunten voor het beleggingsbeleid. De 
belangrijkste aanpassingen hebben betrekking op de mate van risico die het Fonds bereid is te nemen in 
het beleggingsbeleid.  
 
Met ingang van 1 januari 2015 is in de Pensioenwet vastgelegd dat het pensioenfonds zelf moet 
onderbouwen dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen binnen de zogenoemde 
prudent person-regel beleggingen. Op grond van de prudent person regel moet het bestuur aan kunnen 
tonen dat het bij het beleggen altijd de belangen van de deelnemers voor ogen houdt. Om daaraan te 
voldoen heeft het bestuur een ‘verantwoordingsdocument’ opgesteld. Dit document is eveneens als 
bijlage bij de ABtN is opgenomen.  
 
 

Plan van aanpak onderzoek toekomstbestendigheid PF Cosun 

 
Het is een verantwoordelijkheid van het bestuur om een visie te ontwikkelen op  de 
toekomstbestendigheid van het eigen fonds. Ook heeft De Nederlandsche Bank pensioenfondsen 
aanbevolen om na te denken over hun toekomstbestendigheid, Het bestuur heeft hiertoe een plan van 
aanpak voor een onderzoek opgesteld. 
Voor dit onderzoek is een werkgroep binnen het bestuur ingesteld die zal worden ondersteund door een 
externe adviseur met veel kennis en ervaring op dit gebied. 
 
 

 



   

 
 
 
 
Incidenten- en klokkenluidersregeling 

 
In het Besluit financieel toetsingskader (BFTK) is een artikel 19a toegevoegd. Op grond van dit artikel 
dient een fonds over procedures en maatregelen te beschikken met betrekking tot de omgang met en 
vastlegging van incidenten. Het bestuur heeft de incidentenregeling en de klokkenluidersregeling 
samengevoegd tot één regeling.  
Het bestuur heeft het voornemen de Incidenten- en klokkenluidersregeling vast te stellen na advies van 
het verantwoordingsorgaan op 7 april 2016. 
 
 

Beschikbaarstelling voor nieuwe zittingsperiode bestuur 
 

Op 30 juni 2016 eindigt de zittingsperiode van het voltallige bestuur. Het bestuur gaat met ingang van 1 
juli a.s. terug van 10 naar 8 bestuursleden. De zittende leden die zich herkiesbaar stellen, hebben dit 
aangegeven. In vervolg hierop zal de  werkgever en de Ondernemingsraad worden gevraagd 
voordrachten te doen voor de respectievelijke vertegenwoordigers.  
Voor de pensioengerechtigdenbestuursleden is een verkiezingsprocedure in gang gezet met als 
verkiezingsdatum 11 februari a.s.  
 
 
 


