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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

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

 

 

Jaarverslag 2018 vastgesteld 
 
In de vergadering wordt het Jaarverslag 2018 vastgesteld. Eerst zijn er toelichtingen van het verslag 

van de certificerend actuaris, het actuarieel verslag en het accountantsverslag. Voor PF Cosun was 

2018 een jaar waarin de actuele dekkingsgraad daalde van 120,2% naar 114,2%. De 

beleidsdekkingsgraad daalde van 119,4% naar 119,1%. Dit is hoger dan het vereiste niveau van 

116,2%. 

 

Een samenvatting van het jaarverslag is te lezen in het Pensioenbulletin van begin juli. Het volledige 

jaarverslag is te downloaden via de website van het fonds.  

 

 

(her)benoemingen 
 
In bestuur: 

Op basis van het rooster van aftreden loopt op 30 juni 2019 de zittingstermijn van de heer Wilfert van 

Veldhoven af. Wilfert heeft aangegeven voor een nieuwe zittingsperiode beschikbaar te zijn en is uit dien 

hoofde door de Ondernemingsraad dan ook voorgedragen voor herbenoeming. Deze voorgenomen 

herbenoeming is bij DNB gemeld. DNB heeft aangegeven hiertegen geen bezwaar te hebben. Het bestuur 

besluit Wilfert per 1 juli 2019 te herbenoemen voor een zittingsperiode van vier jaar. 

 

De heer Martijn Knottnerus heeft aangegeven per 1 september 2019 uit het bestuur terug te treden. In deze 

vacature heeft de werkgever de heer Willem van den Nieuwenhof voorgedragen als opvolger. Deze 

voorgenomen benoeming wordt voorgelegd aan DNB. Pas nadat DNB heeft aangegeven hiertegen geen 

bezwaar te hebben, kan de voorgenomen benoeming omgezet worden in een definitieve benoeming.  

 

In verantwoordingsorgaan: 

De zittingstermijn van de heer Paul Schouten in het verantwoordingsorgaan verstrijkt op 30 juni 2019. De 

werkgever draagt hem voor tot herbenoeming. Het bestuur besluit Paul Schouten per 1 juli 2019 te 

herbenoemen voor een nieuwe zittingstermijn in het verantwoordingsorgaan 

 

 

URM 
 

Het bestuur besluit in vervolg op eerdere besprekingen over welke systematiek te kiezen m.b.t. de Uniforme 

Reken Methodiek (URM), te kiezen voor de Generieke Rekenmethode. Een uitgebreid artikel over dit 

onderwerp is opgenomen in ons bulletin Van NU naar LATER, editie nr. 25 van juni 2019. 


