
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

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

 

Evaluatie externe bestuursleden 
 
Op 1 juli 2018 gaat de omvang van het bestuur van het Fonds terug van 8 naar 6 leden. Voorzitter 
Willem van den Nieuwenhof en Marianne van Os treden dan terug. Het plan is de in 2017 benoemde 
externe bestuursleden Linda Gastelaars en Gijs Vermeulen vanaf 1 juli 2018 te herbenoemen als 
onafhankelijke externe bestuurders. Daarnaast zullen er twee bestuurders namens de werkgever zijn, 
één namens de werknemers en één namens de pensioengerechtigden. Destijds is afgesproken dat het 
functioneren van mevrouw Gastelaars en de heer Vermeulen vóór 1 juli 2018 wordt geëvalueerd. Die 
evaluatie heeft inmiddels plaatsgevonden en heeft voor beide bestuurders tot een positief oordeel van 
beide kanten geleid. Het voornemen is dan ook hen per 1 juli 2018 als onafhankelijke externe 
bestuurders te benoemen. De Nederlandsche Bank dient deze benoemingen nog goed te keuren. 
 

Algemene verordening gegevensbescherming 

 
Per 25 mei 2018 wordt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze 
nieuwe wet gaat over de bescherming van de rechten van personen bij het verwerken van 
persoonsgegevens. Het is een internationale wet. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde 
privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De bestaande Wet bescherming 
persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De nieuwe wet betekent veel werk voor het Fonds. Zo 
moet er een privacybeleid komen en moeten er verwerkingsovereenkomsten worden gesloten met 
partijen die gebruik maken van gegevens van deelnemers. Zo maakt de actuaris pensioenberekeningen  
en gebruikt de drukker van het Pensioenbulletin de naam- en adresgegevens om de bulletins te 
verzenden. Alles is erop gericht dat er zorgvuldig wordt omgegaan met de persoonlijke gegevens van 
de deelnemers en dat die alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn bedoeld. In mei komt er 
informatie over de AVG op de website en in het Pensioenbulletin van juni zullen we er een uitgebreid 
artikel over publiceren. 
 

Uitvoeringskosten 

 
De totale uitvoeringskosten van het Fonds bedroegen in 2017 € 854.000. Dit is lager dan de prognose 
van € 954.000. Dit komt vooral doordat de in 2017 geplande ALM-studie (om de verplichtingen en de 
beleggingen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen) pas in 2018 wordt uitgevoerd. De prognose 
voor 2018 is € 1,2 miljoen. Naast de ALM-studie komt deze verhoging vooral door de invoering van het 
nieuwe administratiesysteem AxyLife. Door die geplande verhoging zullen de uitvoeringskosten per 
deelnemer in 2018 hoger zijn. 
 

Zelfevaluatie bestuur 

 
Het bestuur van het Fonds toetst jaarlijks het eigen functioneren. Naast functioneringsgesprekken met 
individuele bestuursleden spreekt het bestuur ook collectief over het eigen functioneren. Onder 
begeleiding van het Nederlands Compliance Instituut heeft het bestuur in februari een dagdeel besteed 
aan zelfevaluatie. Het bestuur heeft het gevoel dat het door alle drukte bij het fonds en de 
uitvoeringsorganisatie soms moeite kost om aan alle onderwerpen voldoende aandacht te besteden. 
Het is zaak om alle onderwerpen goed te adresseren en voldoende capaciteit in te zetten om de 
controle te houden. 
Hoewel het Fonds geen voorloper wil zijn bij nieuwe ontwikkelingen, wil het bestuur ze wel tijdig 



   

bespreken om er een gefundeerd oordeel over te vormen voor latere acties. Soms moet het bestuur 
zich losmaken van alle lopende zaken om een strategische visie voor de toekomst te bepalen. 
 
 
 
 
 


