
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 20 november 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Presentatie van mogelijk deelnemersportaal en pensioenplanner 
 
In deze vergadering geeft het bedrijf AxyWare een presentatie over het deelnemersportaal dat te koppelen is 
aan AxyLife, het nieuwe administratiesysteem dat PF Cosun in gebruik gaat nemen. Door in te loggen met 
een gebruikersnaam en wachtwoord kunnen deelnemers hun gegevens inzien en kunnen ze een overzicht 
vinden van hun opgebouwde pensioenaanspraken en hun te bereiken pensioen. Ook kunnen in het portaal 
documenten zoals UPO’s, start- en stopbrief worden geplaatst.  
Het portaal kent daarnaast de mogelijkheid van een Pensioenplanner waarmee deelnemers zelf de 
financiële gevolgen van flexibele keuzes binnen de pensioenregeling kunnen uitrekenen. 
Voordat het portaal in gebruik kan worden genomen, dient het bestuur een aantal besluiten te nemen. Vooral 
de veiligheid van de gegevens van de deelnemers is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Voor die 
veiligheid leunt het fonds sterk op de IT-omgeving van Royal Cosun. Het bestuur heeft door de presentatie 
een goede eerste indruk van het portaal gekregen en zal er in een volgende vergadering verder over 
spreken.  
 

Implementatie AxyLife 
 
In de vergadering wordt ook gesproken over de stand van zaken rond de implementatie van het nieuwe 
administratiesysteem AxyLife. Het systeem zal na uitvoerige testen in gebruik genomen worden. De 
pensioenuitkeringen over de maand januari zullen naar verwachting via het nieuwe systeem betaald worden 
en ook de nieuwe pensioenspecificaties zullen via AxyLife uitgedraaid worden. 
 
Voorbereiding op IORP II 
 
In vorige edities van Nieuws van de bestuurstafel hebben we bericht over IORP II, de tweede Europese 
richtlijn voor arbeid gerelateerde pensioenen die half januari 2019 van kracht wordt. Het bestuur heeft 
de sleutelfuncties actuarieel, risicomanagement en interne audit nader ingevuld. Bestuurslid Linda 
Gastelaars wordt beoogd sleutelhouder voor de functies actuarieel en risicomanagement. Certificerend 
actuaris Willis Towers Watson zal de actuariële functie deels vervullen en een commissie zal de 
risicomanagement functie vervullen. Wilfert van Velhoven wordt beoogd houder van de functie interne 
audit. Voor de vervullersfuncties kan het Fonds een beroep doen op de interne organisatie van Royal 
Cosun.  
In verband met IORP II wordt het risicohandboek op enkele punten aangepast. Ook zijn er 
aanpassingen op het gebied van communicatie, die vooral het UPO (vanaf het UPO over 2019) 
betreffen. In de informatieverstrekking aan de deelnemers en andere doelgroepen dient het Fonds aan 
te geven in hoeverre het in het beleggingsbeleid rekening houdt met de aspecten milieu, klimaat, 
mensenrechten en sociale factoren. 
 

Ad Backx benoemd tot VO-lid 
 
De heer Ad Backx is voorgedragen door de Vereniging van gepensioneerden om de vacature in te vullen die 
per 1 januari 2019 ontstaat in het verantwoordingsorgaan door het terugtreden van de heer Wytze Dijkstra. 
Vanuit de gelederen van de pensioengerechtigden hebben zich geen andere kandidaten voor de vacature 
gemeld. Verkiezingen waren daardoor niet nodig. Het bestuur acht de heer Backx geschikt voor de functie 
en besluit hem te benoemen als lid van het verantwoordingsorgaan per 1 januari 2019.  


