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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

 

Tijdens de bestuursvergadering van 9 november jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 
 

Visitatiecommissie 2018 
 

Algemeen 

Het intern toezicht wordt uitgevoerd door de visitatiecommissie (VC). Deze commissie wordt jaarlijks 

opnieuw samengesteld en benoemd. De VC heeft als taak toezicht te houden op het beleid van het 

bestuur en op de algemene gang van zaken in het Fonds. Het orgaan ziet toe op een adequate 

risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. De VC rapporteert haar 

bevindingen aan het bestuur. De VC legt verantwoording af over de uitvoering van de taken aan het 

verantwoordingsorgaan (VO) en in het jaarverslag. 

 

Opdracht 

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 ‘toekomstbestendigheid Pensioenfonds Cosun’. De 

bevindingen van de visitatiecommissie zullen worden opgenomen in het jaarverslag 2017 van het Fonds. 

 

Benoemingsprocedure 

Het bestuur heeft een profielschets voor de leden van de VC opgesteld. Een 

benoemingsadviescommissie, die bestaat uit twee leden van het bestuur en twee leden van het VO, 

selecteert de leden van de VC op basis van deze profielschets. De geselecteerde leden worden daarna 

voorgedragen voor benoeming door het bestuur. 

 

In 2018 wordt een visitatie over het verslagjaar 2017 uitgevoerd. De benoemingsadviescommissie heeft 

drie kandidaten voorgedragen. Het bestuur heeft deze voordracht overgenomen.  

Het bestuur heeft in deze vergadering een voorgenomen besluit genomen maar zal, voordat deze 

kandidaten formeel worden benoemd, eerst nog op 20 december a.s. advies vragen aan het VO. 

 

 

Geschiktheidsplan 
 
Het bestuur en het verantwoordingsorgaan moeten geschikt zijn voor hun taak. Voor het bestuur is dat 

nodig om het Fonds adequaat te besturen en voor het verantwoordingsorgaan om een oordeel te kunnen 

geven over het handelen van het bestuur.  

Daarvoor heeft het bestuur een geschiktheidsplan opgezet dat jaarlijkse geactualiseerd wordt. Het 

bestuur heeft de volgende nieuwe zaken toegevoegd of geactualiseerd: opleidingsbehoefte 

bestuursleden voor 2018, het anticiperen op openvallende bestuursfuncties bij einde zittingstermijn, de 

aanwezige deskundigheid, bevindingen m.b.t. de evaluatie van het functioneren van het bestuur over 

voorgaand jaar (2016) en het normenkader beleggingskennis dat DNB vereist voor leden van de 

beleggingsadviescommissie. 



   

 
Herbenoemingen leden verantwoordingsorgaan 
 
Volgens het rooster van aftreden van het verantwoordingsorgaan, treden de heren Chris Kraaijmes, 

Wytze Dijkstra en Johan van Crugten per 30 juni 2018 af. Vanuit de Vereniging van gepensioneerden zijn 

alle drie de aftredende VO-leden opnieuw voorgedragen. Het Fonds heeft na een oproep in het 

pensioenbulletin van september, vóór de sluitingsdatum van 31 oktober jl., verder geen aanmeldingen 

ontvangen van pensioengerechtigden die niet zijn aangesloten bij de Vereniging van gepensioneerden. 

Hierdoor hoeven er geen verkiezingen gehouden te worden. 

In de bestuursvergadering van 9 november jl. heeft het bestuur de drie voorgedragen leden herbenoemd 

voor een periode van vier jaar. 

 


