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Tijdens de bestuursvergadering van 23 januari jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Herbenoemingen 
 
Volgens het rooster van aftreden van het verantwoordingsorgaan, treden mevrouw Lilian Buckens en de 
heer Martin Jansen per 30 juni 2017 af. Beiden zijn door de Ondernemingsraad Suiker Unie voorgedragen 
voor een nieuwe zittingsperiode. In vervolg hierop heeft het bestuur beiden per 1 juli 2017 herbenoemd voor 
een zittingsperiode van vier jaar. 
 
 

 

Verantwoordingsdocument prudent person-regel 
 
Kort samengevat schrijft de prudent person-regel voor dat alle beleggingen die gedaan worden met het geld 
van een pensioenfonds in het belang van de deelnemers en gepensioneerden moeten zijn. Zo mogen er 
bijvoorbeeld geen te grote risico’s worden genomen met het geld.  
In dit document onderbouwt het bestuur dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen 

binnen de prudent person-regel. 

 
 

Implementatie nieuw bestuursmodel 
 
In het kader van de invoering van het nieuwe bestuursmodel zijn de volgende acties en besluiten 
uitgevoerd/genomen. 
- Het ingroeimodel naar de nieuwe bestuurssamenstelling is afgestemd met De Nederlandsche Bank. 

Deze heeft zijn goedkeuring hieraan gegeven. 
- Het rooster van aftreden voor de periode 30 juni 2017 tot 1 juli 2018 is vastgesteld. 
- De profielen van de externe bestuursleden zijn vastgesteld. 
- De tijdsbesteding voor de externe bestuursleden is vastgesteld.  
- Het beloningsbeleid voor de externe bestuurders is vastgesteld. Dit voorgenomen besluit is op 14 

februari 2017 ter advies aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd. 
 
 

 

Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABtN) 
 
In verband met een aantal beleidsaanpassingen in 2016 is de ABtN weer geactualiseerd. 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 
27 maart 2017. 

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

