Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

VERGADERVERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN

Naar aanleiding van vergadering verantwoordingsorgaan (VO) van donderdag 9 juni 2016
In de eigen vergadering van het VO heeft de visitatiecommissie haar rapport over 2015
gepresenteerd en toegelicht. Het rapport is positief over de mate waarin het bestuur,
ondersteund door het Pensioenbureau, is opgewassen om taken en verantwoordelijkheden uit
te voeren.
Procedures en processen worden goed uitgevoerd en dat geldt ook voor de aansturing van het
fonds. Zeer gedetailleerd worden alle onderdelen van het fonds besproken en voorzien van
een aantal verbetersuggesties. Deze houden vooral verband met een verdergaande
vastlegging van beleid en besluiten met als doel een verbetering van de controleerbaarheid.
Het bestuur zal het VO informeren over de voortgang van haar uitvoeringsacties in de
komende periode.
De Montae-rapportage ‘Toekomstbestendigheid PF Cosun - Fase 1’ vond het VO teleurstellend.
Het VO realiseerde zich dat het slechts een rapportage over de eerste fase van het onderzoek
naar de toekomstbestendigheid van ons pensioenfonds was, maar zelfs voor een eerste fase
vond het VO dat een aantal essentiële zaken ontbrak, dan wel niet voldoende aandacht had
gekregen. Een tweetal zwakkere punten van ons fonds kreeg relatief veel aandacht, te weten
de uitvoeringskosten per deelnemer en de personeelsbezetting van zowel bestuur als
pensioenbureau, terwijl de sterke punten van ons fonds, te weten met name de financiële
performance, het commitment van werkgever, bestuur en medewerkers en de grote
betrokkenheid van de gepensioneerden, onderbelicht bleven, zeker ook in verhouding tot de
bekeken alternatieven. Wel was er waardering voor het feit dat een drietal genoemde
alternatieven al als ongewenste richtingen terzijde werden geschoven.

Het VO is het ermee eens om een analyse te maken van de huidige situatie en van een aantal
scenario’s voor de toekomst. In dat kader heeft het dan ook aan het bestuur een aantal
aandachtspunten meegegeven die naar haar mening in de tweede fase zeker nader moeten
worden bekeken teneinde een betere besluitvorming mogelijk te maken. Daarbij moet ook
niet voorbij worden gegaan aan de politieke discussie over een nieuw pensioenstelsel.

Ten slotte zijn besproken het jaarverslag 2015 en de jaarstukken. In het jaarverslag zal ook het
oordeel van het VO over het functioneren van het bestuur gedurende 2015 worden
opgenomen.

