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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 15 januari 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 

Aanpassingen in beleggingsportefeuille 
 
In 2018 heeft PF Cosun weer een ALM-studie gedaan. ALM staat voor asset liability management. Het 

doel van de studie is de beleggingen zo goed mogelijk af te stemmen op de verwachte ontwikkeling van 

de pensioenverplichtingen. Hiervoor wordt een strategische asset allocatie vastgesteld, op basis waarvan 

wordt bepaald in welke categorieën het vermogen wordt belegd om een zo goed mogelijk rendement 

tegen een acceptabel risico te halen. Het fondsvermogen is gespreid over een 12-tal verschillende 

beleggingscategorieën met ieder een eigen risico-rendementsprofiel. Het bestuur heeft de kenmerken 

van de verschillende belegging-categorieën waarin mogelijk kan worden belegd vastgelegd in een 

afzonderlijk document per categorie. Belangrijke zaken in de beschrijving van de categorie zijn o.m.:  Het 

verwachte rendement, de gekozen benchmark (meetlat) voor het aflezen en beoordelen van het resultaat 

en het risicobudget.  

Op basis van de resultaten van ALM-studie zullen er voor de eerstkomende jaren wat accentverschillen 

worden doorgevoerd in de beleggingsportefeuille. Zo is er een verschuiving van aandelen in ontwikkelde 

landen naar aandelen in opkomende landen. Daarbij wordt ook een deel verschoven naar obligaties van 

opkomende landen omdat die het risico-rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille verbeteren. Verder 

wordt voor deze categorie op grond van de verhouding tussen rendementen en risico’s, qua valuta, een 

spreiding aangebracht tussen wereldwijd verhandelde valuta en lokale valuta. Tevens is er een toename van 

de beleggingscategorie woninghypotheken ten koste van obligaties in de Verenigde Staten. In de 

vergadering worden deze aanpassingen besproken. Finale besluitvorming zal in de volgende 

bestuursvergadering plaatsvinden. 

 
 

Aandacht in beleggingsbeleid voor milieu, sociaal beleid en behoorlijk 
bestuur  
 
ESG staat voor Environment, Social en Governance en wordt een steeds belangrijker element in het 

beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Daarmee kunnen zij daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame 

wereld. Ook PF Cosun heeft een ESG-beleid geformuleerd en het verantwoordingsorgaan heeft daarover 

een positief advies gegeven. 

De Pensioenfederatie, de koepelorganisatie van pensioenfondsen in Nederland, heeft pensioenfondsen 

gevraagd het convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen te ondertekenen en zich te 

houden aan de regels die daarin zijn afgesproken. Het Fonds staat positief ten opzichte van dit initiatief maar 

wil eerst het eigen ESG-beleid toetsen aan het convenant om vast te kunnen stellen of alle extra 

werkzaamheden m.b.t. controles en rapportages uitvoerbaar zijn en het daarmee kan voldoen aan de 

voorwaarden die aan het ESG-beleid worden gesteld. 

 
 
 
 



   

 
ABTN aangepast 
 
Vanwege de vele beleidswijzigingen in het afgelopen jaar, wordt de ABTN in twee stappen aangepast. 

ABTN staat voor actuariële en bedrijfstechnische nota. Het doel van deze nota is inzicht te geven in het 

beleid dat het bestuur voert om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren. Ook de organisatiestructuur, de 

interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur werkzaamheden heeft uitbesteed, de 

financiële opzet van het fonds en de financiële sturingsmiddelen van het bestuur staan beschreven in 

de ABTN. In de vergadering wordt een aantal wijzigingen behandeld. De tweede set wijzigingen volgt in 

februari. Daarna wordt het aangepaste document voor advies voorgelegd aan het verantwoordingsorgaan. 

 
 
Studiedagen voor het bestuur 
 
Naast de reguliere bestuurs- en commissievergaderingen heeft het bestuur studiedagen over bijzondere 

thema’s ingepland. In april zal het bestuursmodel worden geëvalueerd, inclusief de inrichting van IORP II, de 

nieuwe Europese richtlijn voor pensioenfondsen. Tevens zal het bestuur de missie, visie en strategie 

doornemen. In juni wordt een studiedag over vermogensbeheer ingepland. 


