Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun

VERGADERVERSLAG VAN HET VERANTWOORDINGSORGAAN
Naar aanleiding van vergadering verantwoordingsorgaan (VO) van 1 juni 2017
In zowel de eigen vergadering van het VO als in de overlegvergadering met het bestuur van het Fonds, is uitgebreid
gesproken over onder ander de volgende onderwerpen.

Visitatie 2016
De visitatiecommissie heeft in onze vergadering gedetailleerd verslag uitgebracht op basis van haar rapport over 2016
over het functioneren van het bestuur, pensioenbureau, overige gremia en de algemene gang van zaken. Het verslag
heeft betrekking op procedures, processen, de aansturing van het fonds en hoe wordt omgegaan met de risico’s. Tevens
is aandacht gegeven aan de werkzaamheden in het kader van de Wet Pensioencommunicatie.
Het totaaloordeel van de visitatiecommissie is positief. Men spreekt van gedrevenheid, kennis en snel kunnen schakelen.
De continuïteit van het bestuur acht men met het aantrekken van twee expert bestuurders in belangrijke mate geborgd.

Jaarverslag 2016
Het bestuur heeft aan het VO verantwoording afgelegd aan de hand van het jaarverslag 2016 en de onderliggende
documenten van actuaris, accountant en certificerend actuaris. De stukken zijn volledig, gedetailleerd en grondig door
het VO bestudeerd en vervolgens met het bestuur doorgenomen. Het VO volgt de belangrijke ontwikkelingen op de voet,
in het bijzonder de financiële ontwikkelingen in relatie tot het Herstelplan.
Het VO heeft haar waardering uitgesproken voor het goede functioneren van het bestuur en pensioenbureau.

Premie
Kort is door het VO stil gestaan bij het initiatief van werkgever om in CAO verband nader te studeren op de vigerende
premiesystematiek. Dit mede in het licht van het feit dat er sprake is van een reservetekort bij het Pensioenfonds Cosun.

Externe bestuursleden
Het bestuur heeft mondeling verslag uitgebracht over de selectie en werving van twee externe bestuursleden. Het beeld
hierover in termen van kwaliteit en slaagkans is zeer positief. Per 1 juli zouden zij benoemd kunnen worden.

