
 

   

                                                                                                                                                         

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

Tijdens de bestuursvergadering van 11 juni jl. is o.a. het volgende onderwerp besproken: 

 

 

Jaarverslag 2014  

 

Het bestuur heeft het jaarverslag 2014 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 ultimo 2014 en het actuarieel jaarverslag toegelicht. 

 de waarmerkend actuaris een toelichting gegeven op zijn controle op 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 en 
dat de vermogenspositie van het Fonds voldoende is. Daarbij in aanmerking nemende dat de 
mogelijkheden tot het realiseren van beoogde toeslagen beperkt zijn.  
Tevens heeft hij getoetst of het Fonds heeft belegd in overeenstemming met de zogenoemde prudent 
person-regel. Deze regel schrijft voor dat alle beleggingen die gedaan worden met het geld van een 
pensioenfonds in het belang van de deelnemers en gepensioneerden moeten zijn. Er mogen 
bijvoorbeeld niet te grote risico’s genomen worden met het geld.  
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. 
 
 

Rapport visitatiecommissie 
 
Het bestuur heeft een Visitatiecommissie (VC) benoemd, bestaande uit drie onafhankelijke (externe) 
leden. De VC houdt toezicht op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het 
bestuur. Het toezicht vindt plaats door een jaarlijkse visitatie waarbij de VC haar oordeel vormt op basis 
van de bestudering en onderlinge besprekingen van een omvangrijk dossier, aangevuld met diverse 
gesprekken met bestuursleden en medewerkers van het pensioenbureau ter nadere toelichting / 
verduidelijking. 
 
De bevindingen, aanbevelingen en oordeel m.b.t. de visitatie 2014 zijn in deze vergadering door de leden 

van de VC gerapporteerd en toegelicht. Het rapport van de VC gaat nu met een reactie daarop van het 
bestuur naar het verantwoordingsorgaan. 

Het bestuur heeft aangegeven de bevindingen van de commissie te herkennen en zich in het algemeen  
te kunnen vinden in de gedane aanbevelingen.  Het rapport van de VC gaat nu met een reactie daarop 
van het bestuur naar het verantwoordingsorgaan 
 

  

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


 

   

Tender Fiduciair management 
 
Het bestuur heeft het beheer van de beleggingsportefeuille sinds 2007 uitbesteed aan fiduciair manager 
AXA Investment Managers (‘AXA’). Omdat de markt voor fiduciair beheer sinds 2007 verder is ontwikkeld, 
heeft het bestuur besloten om een marktverkenning uit te voeren. Het tendertraject is met name gericht 
op een vergelijking van fiduciaire partijen buiten AXA om.  
 
Nu de marktverkenning is afgerond heeft het bestuur kennis genomen van het eindverslag tendertraject 
waarin o.a. voor elk van de fiduciaire partijen de sterke en zwakke punten in kaart zijn gebracht. Daarbij is 
ook een analyse gemaakt van de kosten van beheer en eventuele overstap van de huidige naar een 
nieuwe fiduciair manager.  
 
Het bestuur concludeert dat een dergelijke overstap, waarbij aanzienlijke extra kosten zijn gemoeid, niet  
verantwoord is en besluit om vooralsnog onder voorwaarden bij AXA te blijven.  


