
   

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 13 oktober jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Eindrapport Toekomstbestendigheid Pensioenfonds Cosun 
 
Het bestuur heeft het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van Pensioenfonds Cosun samengevat in 
een eindrapport. In dit rapport is een inzicht gegeven in de door het bestuur uitgevoerde 
onderzoeksactiviteiten, gesprekken met belanghebbenden, gemaakte afwegingen en voorgenomen 
besluiten. Dit rapport wordt op 24 oktober jl. besproken met het verantwoordingsorgaan. 
 
 

Opdracht Visitatiecommissie verslagjaar 2016 
 
Het bestuur heeft een voorgenomen besluit genomen over de samenstelling van en de opdracht aan de 
visitatiecommissie voor verslagjaar 2016. 
Twee van de drie voorgedragen leden waren ook betrokken bij de visitatie over verslagjaar 2015.  
 
Naast een algemeen geformuleerde opdracht, die om een algemeen oordeel van de visitatiecommissie 
vraagt, is ook om een specifiek oordeel gevraagd over de kwaliteit en volledigheid van het 
besluitvormingsproces over het onderwerp ‘beleidskeuzes en implementatie in het kader van de Wet 
Pensioencommunicatie’ . 
De bevindingen van de visitatiecommissie zullen worden opgenomen in het jaarverslag 2016 van het Fonds. 
 
 

Inkoopfactoren collectief pensioensparen  
 
Met de beleggingswaarde uit de regelingen ‘Collectief pensioensparen’ en ‘Overgangsbepaling 
pensioenregeling Collectief pensioensparen’ wordt op de pensioendatum een periodieke pensioenuitkering 
aangekocht. De hoogte van die uitkering wordt vastgesteld op basis van daarvoor geldende inkoopfactoren. 
Bij de introductie van deze pensioenspaarregelingen in 2006 heeft het bestuur bij het bepalen van die 
factoren besloten geen solvabiliteitsopslag te hanteren.  
 
Het bestuur heeft deze beslissing geëvalueerd, onder andere op basis van een onderbouwd advies van de 
adviserend actuaris, en besloten tot herbevestiging van het in 2006 genomen besluit. Het bestuur is van 
mening dat er sprake is van evenwichtige belangenbehartiging. De invloed op de financiële positie van het 
fonds is bij niet toepassen van de opslag zeer beperkt. Heroverweging van toepassing van een 
solvabiliteitsopslag zal slechts plaatsvinden indien er in de toekomst sprake is van belangrijke relevante 
veranderingen van de omstandigheden. 
 

 

Tender certificerend actuaris 
 

Vóór 1 juli dienen jaarlijks de verslagstaten van pensioenfondsen bij De Nederlandsche Bank te worden 
ingeleverd voorzien van een Actuariële Verklaring. In de Actuariële Verklaring geeft de certificerend actuaris 
een onafhankelijk deskundig oordeel over de jaarrekening. Dit wordt ook wel certificering genoemd. 
Momenteel geschiedt de certificering voor ons Fonds door actuarieel bureau Mercer. 
   



   

In de afgelopen jaren was zowel de adviserend als de certificerend actuaris werkzaam voor actuarieel 
bureau Mercer. Binnen Mercer was goed geregeld dat beide volledig onafhankelijk van elkaar opereerden. 
De visitatiecommissie heeft echter geadviseerd om de werkzaamheden van de adviserend actuaris en van 
de certificerend actuaris bij twee verschillende bureaus onder te brengen. Het bestuur volgt dit advies. 
Mercer blijft de adviserend actuaris leveren. Voor de nieuw aan te stellen certificerend actuaris wordt een 
tender uitgeschreven onder drie actuariële bureaus. Doelstelling is dat een nieuwe partij de actuariële 
certificering al over het boekjaar 2016 zal verzorgen.  


