
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 19 maart 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Overleg met sociale partners over premiebeleid 
 
In de vorige editie van Nieuws van de Bestuurstafel hebben we geschreven dat de sociale partners en het 

fondsbestuur in gesprek zijn over een mogelijke verandering van de premiesystematiek. In maart is er weer 

een overleg geweest. De sociale partners gaan dit onderwerp meenemen in de cao-besprekingen. Ze 

komen wellicht met een nieuw voorstel terug bij het bestuur. Het bestuur heeft aangegeven dat het vóór 1 juli 

2019 een duidelijke opdracht nodig heeft om een eventuele andere premiesystematiek per 1 januari 2020 te 

kunnen uitvoeren.  

 
Veel kandidaten voor vacatures bij Pensioenbureau 
 
Het bestuur heeft eerder besloten de uitvoering van de pensioenregeling en de bestuursondersteuning te 

laten blijven verzorgen door het eigen Pensioenbureau. Om de bezetting van het bureau ook voor de 

toekomst te borgen zijn twee vacatures gepubliceerd. Er zijn ongeveer 20 reacties op gekomen. Vier 

sollicitanten worden uitgenodigd voor een gesprek. 

 

Prudent person vragenlijst 
 
Pensioenfondsen dienen hun vermogen te beleggen in het belang van hun deelnemers. Daarbij dienen ze 

zorgvuldig te werk te gaan en het beleggingsbeleid goed op orde te hebben. Dit moet volgens de prudent 

person regel, letterlijk vertaald voorzichtige persoon. Er is een uitgebreide vragenlijst ingevuld waaruit moet 

blijken dat PF Cosun voldoet aan de prudent person regel. 

 

Kostenontwikkeling 
 
Doordat de kosten voor uitvoering van de pensioenregeling in 2018 aanzienlijk hoger waren dan een jaar 

eerder was ingeschat, heeft het Fonds een verlies op kosten geleden van € 230.000. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de extra kosten in verband de aanschaf van het nieuwe administratiesysteem. Het bestuur 

constateert dat naast de incidentele kosten er ook een structurele verhoging is van de reguliere kosten en 

heeft de indruk dat dit te maken heeft met de toenemende regeldruk. Het bestuur zal nader onderzoek doen 

naar de mogelijkheden om dit in de toekomst te voorkomen. 

 

Zelfevaluatie functioneren en integriteit bestuur 
 
In het kader van de zelfevaluatie staat het bestuur stil bij de doelen, de deskundigheid, het opleidingsplan en 

de countervailing power van het bestuur. Dat laatste is het vermogen van de bestuursleden om in discussies 

met adviseurs en andere professionele partijen voldoende tegenwicht te bieden. Op 12 april zal onder 

begeleiding van bureau Montae tijdens een studiedag de omvang van het bestuur, de samenwerking tussen 

de bestuursleden, de evenwichtigheid en dynamiek en de portefeuilleverdeling worden besproken.  


