
   

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 20 maart jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 
Reservetekort  
 
Pensioenfonds Cosun bevindt zich sinds 31 december 2015 in een situatie van reservetekort. 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 toeslagen op de opgebouwde pensioenen te kunnen verlenen. In verband met dit reservetekort 
heeft het Pensioenfonds in maart 2016 een herstelplan bij DNB ingediend. Hierin geeft het Pensioenfonds 
aan dat het verwacht binnen de gestelde termijn van 11 jaar weer uit dit reservetekort te komen. Ook staat in 
dit plan beschreven hoe het Pensioenfonds dit denkt te doen. 
 
Op basis van de financiële positie per 31 december 2016 geldt dat het Pensioenfonds nog steeds in een 
situatie van reservetekort verkeert. Uiterlijk 31 maart a.s. moet het fonds daarom een nieuw herstelplan 
indienen bij DNB. Er zijn vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig omdat het bestuur verwacht dat 
het bestaande beleid sterk genoeg is om tijdig uit de situatie van het reservetekort te komen.  
 
 

 

Compliance (integriteit) 
 
Jaarlijks rapporteert de compliance officer over de naleving van de gedragscode van de bij het 
Pensioenfonds betrokken functionarissen. De compliance officer is degene die toeziet op het integer 
handelen. 
 
Het rapport van 2016 is behandeld. 
De compliance officer heeft aan het bestuur meegedeeld dat er zich over 2016 binnen het Pensioenfonds 
geen zaken hebben voorgedaan die in strijd zijn met de gedragscode. 
 
 

 

Benoeming nieuw lid verantwoordingsorgaan 
 
Mevrouw B. van Oudheusden heeft in december 2016 de onderneming verlaten. Zij was vertegenwoordiger 
van de werknemers in het verantwoordingsorgaan. Om te voorzien in deze vacature, heeft de 
Ondernemingsraad van Suiker Unie de heer Jurgen Bruijns voorgedragen. In vervolg hierop heeft het 
bestuur, conform de statutaire bepalingen van het Pensioenfonds, de heer Bruijns benoemd voor een 
zittingsperiode tot en met 30 juni 2019. 


