
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

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

 

Evaluatie werkzaamheden Pensioenbureau 
 
Het bestuur van het Fonds besteedt veel zaken rond de uitvoering van de pensioenregeling uit aan het 
Pensioenbureau. In de vergadering zijn de kwaliteit en de tijdigheid van de werkzaamheden 
geëvalueerd. De voorzitter spreekt namens het bestuur de waardering uit voor inzet van de 
medewerkers van het Pensioenbureau. Ondanks de krappe bezetting zijn vele zaken opgepakt. Wel zijn 
de UPO’s voor de ex-partners nog niet verzonden. Dit zal voor het eind van het tweede kwartaal worden 
geregeld. De achterstand die er aan het begin van het jaar was in het verwerken van 
waardeoverdrachten, is eind januari vrijwel volledig weggewerkt.  
 

Nieuw pensioenadministratiesysteem 

 
Er is veel aanvullend onderzoek gedaan naar het nieuwe pensioenadministratiesysteem dat per 1 
januari 2019 het bestaande systeem gaat vervangen. Het ging hierbij om onderbouwing van de keus 
voor het systeem AxyLife, de te nemen stappen voor de invoering en de aanschaf van het pakket, de 
jaarlijkse kosten, de risico’s en beheersing daarvan en de houdbaarheid van het systeem met het oog 
op mogelijke veranderingen in het pensioenstelsel. Ook is er gesproken met enkele andere 
pensioenuitvoerders die hetzelfde systeem gebruiken. Het bestuur besluit dat het Fonds AxyLife zal 
aanschaffen. Het Fonds zal een externe projectleider aanstellen die ervaring heeft met de 
implementatie van het systeem.  
 

Risicomanagement 

Bij de uitvoering van de pensioenregeling loopt het fonds risico’s. Daarbij gaat het om financiële risico’s 
zoals schommelingen in de koersen van beleggingen en om niet-financiële risico’s zoals de 
betrouwbaarheid van partners met wie het fonds samenwerkt. Eind 2017 is er een werkgroep 
Risicomanagement gevormd. Die heeft beoordeeld of er voldoende beheersmaatregelen zijn genomen 
om de risico’s terug te brengen tot een aanvaardbaar niveau. Er is een aantal basisregels voor het al dan 
niet accepteren van risico’s. Een van de belangrijkste daarvan is dat het Fonds geen risico’s neemt die 
niet uitlegbaar zijn aan alle belanghebbenden en die de reputatie en de betrouwbaarheid van het Fonds 
kunnen schaden. Tevens heeft de werkgroep een handboek gemaakt en een methode ontwikkeld om de 
risico’s grafisch te presenteren. De werkgroep zal elk kwartaal aan het bestuur rapporteren over de 
risico’s en de beheersing ervan. 

Rapport compliance officer 

Het Fonds heeft een compliance officer die als taak heeft te bewaken dat de geldende wet- en 
regelgeving wordt nageleefd. Jaarlijks stelt de compliance officer een rapport op dat wordt besproken 
door het bestuur. Er zijn geen bijzonderheden te melden. 

Omzetting spaarkapitalen in pensioenaanspraken 

 
In de vorige edities van Van de Bestuurstafel hebben we gemeld dat het bestuur de spaarkapitalen in de 
CPS-regeling (CPS = Collectief Pensioen Sparen) via interne waardeoverdracht wil omzetten naar 
pensioenaanspraken in de basispensioenregeling. Vanwege de Wet verbeterde premieregeling mag het 
Fonds de regeling niet meer in de bestaande vorm voortzetten. Inmiddels heeft het bestuur een brief 



   

gestuurd naar De Nederlandsche Bank (DNB) om toestemming voor de omzetting te vragen. DNB heeft 
naar aanleiding van de brief een vraag gesteld over de technische uitwerking van de omzetting en het 
Fonds heeft die vraag beantwoord. Het wachten is nu op toestemming van DNB. Daarna kan het Fonds 
de omzetting en de verdere communicatie daarover oppakken. 

 

 


