
   

  

                                                                                                                                                         

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

 

Tijdens de bestuursvergadering van 14 juni jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Voordrachten externe bestuursleden 
 
Het bestuur heeft de twee voorgedragen personen, mevrouw Linda Gastelaars en de heer Gijs 

Vermeulen, benoemd als bestuurslid van ons Fonds. De heer Vermeulen wordt tevens voorzitter van de 

beleggingscommissie. Deze voorgenomen benoemingen worden ter goedkeuring aan DNB voorgelegd. 

 

 
Jaarverslag 2016 
 
Het bestuur heeft het jaarverslag 2016 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 2016 en het actuarieel jaarverslag toegelicht. 

• de waarmerkend actuaris een toelichting gegeven op zijn controle van 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 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. De 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. 

 

 

Procedure datalekken 
 
Sinds 1 januari 2016 is de Wet Bescherming Persoonsgegevens gewijzigd. Een belangrijke wijziging is 

de invoering van de zogenaamde meldplicht bij datalekken. Onder een datalek wordt verstaan de 

toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkoming van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat 

dit de bedoeling is van deze organisatie.  

 

 

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


   

 

 

 

 

In vervolg op deze wetgeving heeft het bestuur een procedure datalekken opgesteld voor situaties waarin 

een datalek aan de orde is. Een eventueel datalek zal worden gemeld aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens 

 

 

Evaluatie dienstverleningsovereenkomsten 
 

Het Fonds heeft een aantal specialistische taken rond de pensioenuitvoering uitbesteed aan externe 

organisaties. Periodiek wordt met deze organisaties besproken in hoeverre zij hebben voldaan aan de 

door ons gestelde normen m.b.t. o.a. de kwaliteit, tijdigheid en juistheid van de dienstverlening en de te 

behalen doelstellingen. Hiervan wordt een verslag opgemaakt dat met het voltallige bestuur wordt 

besproken. Het bestuur heeft geconcludeerd dat partijen alle taken naar behoren hebben uitgevoerd.     

 

 

 

 

 


