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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 19 februari 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Rapport van compliance officer 
 
PF Cosun heeft een onafhankelijke compliance officer die toeziet op naleving van de wet- en regelgeving en 

integriteitsrisico’s binnen het Fonds. Maar ook op het naleven van de normen en waarden die het Fonds 

zichzelf stelt (gewenste cultuur). Daar mag geen twijfel over bestaan. 

In de vergadering wordt het rapport van de compliance officer over 2018 besproken. Onderwerpen betreffen 

onder meer de melding van relatiegeschenken, potentiële belangenconflicten, de lijst van nevenfuncties van 

bestuursleden en de regeling melding vermoedens misstanden. Tevens wordt vastgesteld dat er binnen het 

fonds geen insiders zijn die belangrijk financieel voordeel kunnen hebben van voorwetenschap van niet-

openbare informatie. Er zijn over het verslagjaar 2018 geen bijzonderheden te melden. 

 

 
Strategische beleggingsplan en Jaarplan beleggingen 
 

Na het uitvoeren van de ALM studie is op basis van het beste risico-rendementsprofiel de strategische 

portefeuille vastgesteld. Deze (norm)portefeuille blijft van toepassing voor de periode tot een volgende 

ALM-studie en heeft als doel een zo goed mogelijke aansluiting te realiseren op de toekomstige 

pensioenverplichtingen. De normportefeuille is vastgelegd in het Strategische beleggingsplan. Vervolgens 

wordt jaarlijks getoetst of er aanleiding is de normportefeuille aan te passen binnen de restricties van het 

meerjarenplan.  

In het jaarplan is de normportefeuille voor het betreffende jaar opgenomen. Zowel het meerjarenplan en 

het jaarplan zijn in de vergadering vastgesteld en worden op 22 maart 2019 voor advies aan het 

Verantwoordingsorgaan voorgelegd. Het strategisch meerjarenplan beleggingen is gepubliceerd op de 

website van het Fonds. 

 
 

Discussie over premiebeleid 
 
Al geruime tijd zijn de sociale partners binnen Cosun en het bestuur van het pensioenfonds in gesprek over 

een mogelijke toekomstige wijziging van de systematiek voor het vaststellen van de premie die nodig is om 

de pensioenregeling uit te voeren. Er wordt gesproken om over te gaan op een systeem van gedempte 

kostendekkende premie. De zuivere kostendekkende premie, die nu wordt gehanteerd, bestaat uit vier 

onderdelen: 

▪ de actuarieel benodigde premie voor de inkoop van nieuwe pensioenverplichtingen 

▪ een opslag voor uitvoeringskosten van het pensioenfonds 

▪ een opslag voor het in stand houden van het vereist eigen vermogen 

▪ een opslag voor de financiering van voorwaardelijke toeslagverlening 

Bij een gedempte kostendekkende premie mag bij de berekening van de premie worden uitgegaan van het 

verwachte portefeuillerendement of een voortschrijdend gemiddelde van de rentetermijnstructuur met een 

maximumperiode van 10 jaar. De sociale partners willen bekijken of de totale premie kan dalen door gebruik 

te maken van deze gedempte kostendekkende premie. Er zijn verschillende varianten uitgerekend. Er is een 



   

notitie voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan die tijdens een overleg nader wordt toegelicht. Het 

verantwoordingsorgaan hoopt begin maart een advies uit te brengen. 

 

 
Jaarlijkse evaluatie Pensioenbureau 
 
Het Pensioenbureau heeft volgens het gebruikelijke format geëvalueerd in hoeverre het heeft voldaan aan 

een correcte uitvoering van de uitbestedingsovereenkomst. Er wordt gesproken over het invoeren van 

kwartaalrapportages zodat het bestuur, indien nodig, sneller kan bijsturen. Door verschillende 

omstandigheden, zoals de invoering van het nieuwe deelnemersadministratiesysteem en een tijdelijke 

onderbezetting, was 2018 een zwaar jaar voor het Pensioenbureau. Het bestuur is uitermate tevreden hoe 

de medewerkers van het bureau onder deze omstandigheden hebben gepresteerd. In een eerdere 

vergadering was al besloten de huidige uitvoeringsvorm te handhaven. 

 

 
Aanpak risicomanagementcommissie  
 
De risicomanagementcommissie zal in beginsel vier keer per jaar vergaderen en dan ook de kwartaal-

managementrapportages bespreken. Een planning voor het uitdiepen van risico’s wordt op 

7 maart opgesteld en daarna aan het bestuur voorgelegd. De heer Bierhoff zal vanuit de commissie 

aanwezig zijn bij de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie om input te leveren en informatie op 

te halen. Verder wordt begin maart onder meer gesproken over de onafhankelijkheid van de sleutelhouders 

en de tijdsbesteding van de bestuursleden in de risicomanagementcommissie. 

 

 

Wijziging pensioenreglement 
 
Het Fonds heeft beleid vastgesteld en beschreven in de ABTN m.b.t. het inhalen van in enig jaar niet 

(volledig) toegekende toeslagen. Het bestaan van dit beleid is in het pensioenreglement opgenomen. Dit 

wijzigingsvoorstel wordt op 22 maart 2019 ter advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. Na een 

positief advies hierover wordt een nieuwe versie van het pensioenreglement op de website van het Fonds 

geplaatst. 


