
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 14 mei 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 

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 2018 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 vraagt wel aandacht voor enkele zaken, 

waaronder: de door de inkrimping van het aantal bestuursleden in beschikbare tijd afgenomen 

draagkracht van het bestuur, een overweging om over te stappen naar een visitatiecommissie met 

continu doorlopende taken c.q. naar een Raad van Toezicht en het voorkomen van een mogelijk 

concentratierisico bij de sleutelfunctiehouders. 

 

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

jaarverslag over 2018, dat te downloaden is via de website. 

 

 
Afweging Visitatiecommissie versus Raad van Toezicht 
 
De benoeming van sleutelfunctiehouders en de omvang van het vermogen (ongeveer € 1 miljard) zijn 

aanleiding om af te wegen of de visitatiecommissie in zijn huidige vorm in stand moet blijven dan wel een 

meer continu karakter moet krijgen. Alternatief is de instelling van een Raad van Toezicht.   

 

Na de voors en tegens tegen elkaar te hebben afgewogen, besluit het bestuur, op voorwaarde van een 

positief advies van het verantwoordingsorgaan, vooralsnog een visitatiecommissie met een meer permanent 

karakter in te stellen en wanneer nodig op termijn een Raad van Toezicht in te richten. 

 

 

Code Pensioenfondsen 
 
Een pensioenfonds moet zijn organisatie zodanig inrichten dat een goed bestuur is gewaarborgd. Ten 

behoeve hiervan is de Code pensioenfondsen opgesteld. Deze Code is een gedragscode die bestaat uit 

normen die de sector zichzelf oplegt. De normen zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. De Code is 

wettelijk verankerd. Er is ruimte om af te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. De Code 

gaat derhalve uit van het ‘pas toe of leg uit’-beginsel. Daar waar niet (geheel) wordt voldaan aan de 

voorschriften van de Code, dient dit te worden uitgelegd.  



   

 

De Code is inmiddels geactualiseerd. Naar aanleiding hiervan zal het bestuur de komende vergaderingen 

alle 65 normen die hierin zijn opgenomen opnieuw beoordelen en daar waar nodig c.q. wenselijk is, zijn 

beleid hiermee in lijn brengen.  

 

 

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.  

 
 
 


