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Tijdens de bestuursvergadering van 15 mei 2018 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Voortgang ALM-studie 
 

In 2018 doet PF Cosun weer een ALM-studie. ALM staat voor asset liability management. Kort gezegd 

is het doel de bezittingen (voornamelijk de beleggingen) zo goed mogelijk af te stemmen op de 

verplichtingen (de pensioenen die we nu en in de toekomst moeten betalen). Bij de studie wordt het 

bestuur ondersteund door het actuarieel bureau Triple A. In deze vergadering is een vertegenwoordiger 

aanwezig van Triple A, evenals van de vermogensbeheerder AXA en de actuaris Mercer. Er wordt 

gesproken over de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de mogelijkheid om het risico in de 

beleggingsportefeuille terug te brengen als de dekkingsgraad verder stijgt. Ook het pensioenresultaat, 

de indexatie en de premie komen uitgebreid aan de orde. In de volgende bestuursvergadering worden 

de berekeningsresultaten van een aantal beleidsvarianten besproken. Hiermee kan worden beoordeeld 

of het beleid naar verwachting toereikend is om de doelstellingen van het pensioenfonds te halen of dat 

bijstelling noodzakelijk is.  

 

 

Visitatiecommissie licht rapport toe 
 

De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten zijn de externe toezichthouders van 

pensioenfondsen. Daarnaast dienen fondsen ook intern toezicht op hun functioneren te organiseren. PF 

Cosun heeft ervoor gekozen dit interne toezicht vorm te geven via een visitatiecommissie die bestaat uit 

drie externe deskundigen. Zij rapporteren jaarlijks op basis van gesprekken met verschillende 

betrokkenen en het bestuderen van fondsdocumenten en verslagen. In de vergadering licht de 

commissie haar rapport over 2017 toe. De commissie vindt dat het bestuur het fonds goed op orde heeft 

en goed bij zijn taken wordt ondersteund door het pensioenbureau. De commissie heeft wel voorstellen 

voor een aantal verbeterpunten. Zo pleit de commissie voor een periodieke evaluatie van de missie en 

visie en van een vertaling van de strategie in speerpunten, doelstellingen en jaarplannen. Andere 

aanbevelingen betreffen onder andere een evaluatie van de bestuurlijke structuur, dynamiek, gedrag en 

cultuur, vastlegging van de ambitie voor risicomanagement en externe toetsing daarvan en analyse van 

de werkzaamheden van het Pensioenbureau. 

Het rapport van de visitatiecommissie en de reactie van het bestuur daarop zijn opgenomen in het 

jaarverslag over 2017, dat te downloaden is via de website. 

 

 

PF Cosun slaagt voor haalbaarheidstoets 
 

Pensioenfondsen moeten jaarlijks een haalbaarheidstoets uitvoeren. Op basis van een groot aantal 

economische scenario’s, het beleid en de samenstelling van het deelnemersbestand van het fonds, 

wordt gekeken naar het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar. De sociale partners 

binnen Cosun hebben daarvoor een ambitie geformuleerd. Op basis van de resultaten van de 



   

haalbaarheidstoets zal het Fonds die ambitie naar verwachting kunnen waarmaken. In een 

nieuwsbericht op de website zullen we uitgebreider ingaan op de haalbaarheidstoets.  

 

 

Voorbereiding op IORP II 
 

Nadat er in 2003 een eerste Europese richtlijn was gekomen om arbeid gerelateerde pensioenen in 

Europa te stimuleren, wordt op 13 januari 2019 IORP II van kracht. IORP staat voor Institutions for 

Occupational Retirement Provision. IORP II wil gebreken in de informatievoorziening aan deelnemers 

oplossen en toezicht en regelgeving binnen Europa uniformeren. De kern van deze tweede richtlijn is 

dat fondsen voldoende bescherming bieden aan hun deelnemers door middel van toereikende 

governance (is wijze van besturen, de gedragscode en het toezicht op het pensioenfonds) en adequaat 

risicomanagement. Een van de belangrijkste punten betreft de inrichting van sleutelfuncties. Dat zijn 

risicobeheer, interne audit en de actuariële functie. IORP II moet nog in de Nederlandse wetgeving 

worden vertaald. Het bestuur heeft kennisgenomen van de hoofdlijnen van IORP II en beraadt zich op 

acties die daaruit voortvloeien. 

 

 

Veel werk verzet voor AVG 
 

In vorige edities van Van de Bestuurstafel en in het Pensioenbulletin hebben we bericht over de 

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden. 

Binnen heel Europa gelden er nu strengere eisen aan de bescherming en verwerking van 

persoonsgegevens. PF Cosun heeft alle benodigde stappen doorlopen. De privacyverklaring staat op 

de website, er is een verwerkingsregister en er komen verwerkingsovereenkomsten met partijen die 

persoonsgegevens van onze deelnemers verwerken. 

 

 

Overdracht spaarkapitalen per 1 juli  
 

De spaarkapitalen van deelnemers aan de regeling collectief pensioensparen (CPS-regeling) 

worden per 1 juli 2018 omgezet in extra pensioenaanspraken in de basis middelloonregeling. De 

geplande omzetting kan plaatsvinden omdat geen enkele deelnemer hiertegen bewaar heeft gemaakt. 

Ook heeft De Nederlandsche Bank (DNB) inmiddels toestemming gegeven voor deze interne 

waardeoverdracht. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


