
   

                                                                                                                                                                

 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

 
Tijdens de bestuursvergadering van 16 juni jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Verkiezingen 
 
De pensioengerechtigden van pensioenfonds Cosun konden van 21 mei tot 15 juni hun stem uitbrengen 

voor drie vacatures binnen het verantwoordingsorgaan. 

De verkiezingen waren uitgeschreven omdat er vier kandidaten waren voor drie zetels namens de 

pensioengerechtigden per 1 juli 2016. Van de 1.715 pensioengerechtigden die hun stem konden 

uitbrengen, hebben er 921 dat gedaan. 

De stemmen zijn tijdens deze bestuursvergadering geteld. De drie voorgedragen kandidaten namens de 

Vereniging van gepensioneerden kregen de meeste stemmen. 

Arie Broere kreeg 491 stemmen, Ad Uitdehaag 810 stemmen en Conny Vermeulen-Oninckx 785 

stemmen. Chiel Vries kreeg 489 stemmen waarmee hij net niet gekozen is. 

 

Jaarverslag 2015 
 
Het bestuur heeft het jaarverslag 2015 besproken. Hierbij heeft: 

 de accountant een toelichting gegeven op zijn bevindingen ten aanzien van de controle van de 

jaarstukken en operationele processen m.b.t. de pensioenuitvoering. Hij heeft geen tekortkomingen 

geconstateerd en is van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en 

samenstelling van het vermogen van het fonds. 

 de actuaris van het Fonds een toelichting gegeven op zijn vaststelling van de pensioenverplichtingen 

per eind 2015 en het actuarieel jaarverslag toegelicht. 

 de waarmerkend actuaris een toelichting gegeven op zijn controle op de door de actuaris van het 

Fonds vastgestelde pensioenvoorzieningen. Hiervan heeft hij de juistheid vastgesteld. Er is voldaan 

aan de eisen van de Pensioenwet. Zijn oordeel is dat de voorzieningen toereikend zijn vastgesteld 

maar dat de vermogenspositie van het Fonds niet voldoende is omdat het aanwezig eigen vermogen 

lager is dan het vereist eigen vermogen.  

Tevens heeft hij getoetst of het Fonds heeft belegd in overeenstemming met de zogenoemde prudent 

person-regel. Deze regel schrijft voor dat alle beleggingen die worden gedaan met het geld van een 

pensioenfonds in het belang van de deelnemers en gepensioneerden moeten zijn. Er mogen 

bijvoorbeeld niet te grote risico’s worden genomen met het geld.  

Conclusie is dat het Fonds hieraan heeft voldaan. 

 

Na deze toelichtingen en het eerder door het verantwoordingsorgaan afgegeven positieve oordeel over 

de bestuurlijke uitvoering, heeft het bestuur het jaarverslag definitief vastgesteld. 

 
 
 
 

 

http://www.zowerktpensioen.nl/pensioenwoordenboek/pensioenfonds/pf


   

 
Toekomstbestendigheid Pensioenfonds Cosun 
 
In het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds zijn in deze vergadering twee 

alternatieve uitvoeringsvormen besproken: 

 herinrichting governance (= wijze van besturen) Pensioenfonds Cosun 

 selectie bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) 

 

Herinrichting governance Pensioenfonds Cosun. 

Hierbij zijn de volgende vragen aan de orde geweest: 

1. Op welke wijze kunnen externe bestuursleden een plaats krijgen in de governance van Pensioenfonds 

Cosun om de continuïteitsuitdagingen op korte termijn op te lossen? 

2. Op welke wijze kan de deskundigheid van bestuursleden die vanuit Cosun zitting hebben in het 

bestuur nu en in de toekomst worden geborgd en verhoogd. 

 
Op basis van een aantal criteria heeft het bestuur gekeken naar oplossingen die passen binnen de 

diverse modellen die de Wet Versterking Bestuur Pensioenfondsen biedt.  

Naar aanleiding van de hierover gevoerde discussie, heeft het bestuur een keuze gemaakt. Voor het 

vervolg van het onderzoeksproces worden deze modellen nader uitgewerkt en in een volgende 

bestuursvergadering besproken. 

 

Selectie bedrijfstakpensioenfondsen 

Om te kunnen beoordelen welk BPF interessant zou kunnen zijn bij een eventuele overgang naar een 

andere uitvoeringsvorm, zijn ten behoeve van het onderzoek een tweetal criteria vastgesteld. 

1. Om schaalvoordelen te kunnen behalen moet de omvang van het BPF, gezamenlijk met het 

fondsvermogen van Pensioenfonds Cosun, minstens € 5 miljard bedragen. 

2. Het BPF moet openstaan voor aansluiting van een ander pensioenfonds.  

 

Op basis van deze criteria wordt een selectie gemaakt en vervolgens wordt van deze BPF-en een nadere 
analyse gemaakt. 

 
 
Risicomanagement 
 

Het pensioenfonds heeft te maken met een heel scala aan risico’s. Hiervoor moet het bestuur een 

inschatting maken van de kans dat een bepaald risico zich daadwerkelijk voordoet en de (financiële) 

invloed die het heeft voor het pensioenfonds. Vervolgens moet het regelmatig vaststellen of het een 

bepaald risico wil of kan lopen of dat er, indien mogelijk, beheersmaatregelen dienen te worden getroffen 

om de nadelige gevolgen van dit risico te ondervangen. 

 

Bij het onderdeel risicomanagement is een analyse gemaakt van het marktrisico. Hierbij gaat het om de 

markt voor beleggingsproducten. Dit risico wordt onderverdeeld naar prijsrisico, liquiditeitsrisico (is een 

beleggingsproduct makkelijk verhandelbaar) en concentratierisico (is er niet teveel belegd in één bepaald 

product). Het bestuur concludeert dat er geen aanpassing van de huidige beheersmaatregelen nodig is. 

 
 
Afloop zittingsperiode bestuursleden 
 
In deze vergadering wordt afscheid genomen van de terugtredende bestuursleden Ad van Dienst en Olaf 

van Rheenen. De voorzitter spreekt namens de overige bestuursleden waardering uit voor hun bijdragen 

in de afgelopen jaren en voor hun enorme inzet en prestaties.  

 


