
   

                                                                                                                                                                

 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL  Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 

 
Tijdens de bestuursvergadering van 19 mei jl. zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 
 

Concept rapport visitatiecommissie 
 
De visitatiecommissie (VC) houdt jaarlijks toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang 

van zaken. Tevens controleert de VC of het bestuur de risico’s adequaat beheert en de belangen van de 

verschillende groepen deelnemers evenwichtig behartigt. De praktische uitvoering van dit toezicht vindt 

plaats door het bestuderen van de opgestelde en behandelde beleidsrapporten, notulen van de 

vergaderingen van de diverse fondsorganen en op basis van gesprekken met bestuur, 

uitvoeringsorganisatie en de accountant van het Fonds. 

 

In deze vergadering zijn de werkwijze van de VC en de bevindingen over het verslagjaar 2015 aan het 

bestuur toegelicht.  Algemene conclusie van de VC is dat het Fonds prima functioneert. De aanpak van 

processen en kwaliteit van besluitvorming zijn goed. Dit wordt ook bevestigd door de accountant van het 

Fonds. Het is een intensief jaar voor het bestuur en de uitvoeringsorganisatie van het Fonds geweest. 

Hoewel niet alle onderwerpen steeds de aandacht kregen die ze verdienden, heeft het bestuur de juiste 

prioriteiten gesteld. De VC doet het bestuur een aantal aanbevelingen om procedures en processen 

verder te kunnen verbeteren.  

 

Op 9 juni 2016 legt de VC verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO) over de visitatie 2015. 

Het VO zal vervolgens een oordeel vormen over het functioneren van het bestuur. Zowel het VO als de 

VC stellen een verslag op dat, aangevuld met een reactie van het bestuur, wordt opgenomen in het 

jaarverslag van 2015. 

 
 

Toekomstbestendigheid Pensioenfonds Cosun 
 
In het onderzoek naar de toekomstbestendigheid van het pensioenfonds is in deze vergadering fase 1 

afgerond. Deze bestaat uit twee delen:  

 Het overzien van het pensioenlandschap en voorzichtige conclusies ten aanzien van de eventueel 

interessante alternatieven. 

 De aanpak voor de verdiepingsslag in fase 2 

 

De belangrijkste conclusies zijn dat het Fonds in vergelijking tot andere uitvoeringsvormen goed scoort op 

bestuurlijke uitvoering en dienstverlening maar hoge kosten heeft om de pensioenregeling uit te kunnen 

voeren. Hoewel het Fonds goed scoort op bestuurlijke uitvoering, is er wel zorg over de bestuurlijke 

continuïteit. Kan het fonds op termijn blijven beschikken over kwalitatief goede bestuurders die worden 

benoemd uit de kringen van werkgever, werknemers en pensioengerechtigden. Deze zorg wordt met 

name ingegeven door de toenemende complexiteit van de pensioenmaterie die een grotere 

deskundigheid en tijdsbesteding van bestuurders vraagt. 

 



   

Voor de verdiepingsslag die onderdeel is van fase 2, zal de huidige uitvoeringsvorm worden gezet naast 

de beste alternatieven: 

- Voortzetting huidig ondernemingspensioenfonds; borging van kwaliteit en continuïteit voor de 

toekomst met het oog op aangepaste bestuursstructuur. 

- Aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. 

 

De conclusies en aanpak voor de verdiepingsslag worden op 9 juni a.s. met  het VO besproken. 

 

 

Haalbaarheidstoets  
 
De risicohouding en ambitie van het Fonds worden mede bepaald door het pensioenresultaat. Met de 

haalbaarheidstoets wordt gemonitord in hoeverre het Fonds in staat is zijn ambities te realiseren. 

Hiervoor zijn normen opgesteld. In editie nummer 14 van ons pensioenbulletin is dit onderwerp nader 

toegelicht. 

Uit de door onze actuaris uitgevoerde berekeningen blijkt dat ons Fonds nog steeds voldoet aan de 

normering van de pensioenresultaten die het afgelopen jaar zijn vastgesteld op basis van de 

aanvangshaalbaarheidstoets. 

  

De haalbaarheidstoets wordt besproken met het VO (9 juni 2016) en met sociale partners (13 juli 2016). 

 
 
 


