
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 14 januari 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 

Beoordeling operationeel risico 
 
De risicomanagementcommissie (RMC) heeft het operationeel risico beoordeeld. Hierbij gaat het om 

risico’s zoals in onderstaande tabel opgenomen. 

Organisatieonderdeel Subrisico  

Bestuur Processen Het risico dat samenhangt met 

ondoelmatige of onvoldoende 

doeltreffende procesinrichting dan wel 

procesuitvoering. 

 Uitvoeringskosten Het risico dat actuele of toekomstige 

(ontwikkeling in) kosten onvoldoende 

gefinancierd uit dan wel door vertaald 

kunnen worden in toekomstige 

premies, tarieven en/of andere 

activiteiten. 

Pensioenbureau Continuïteit bedrijfsvoering Het risico dat de continuïteit van de 

bedrijfsvoering van het fonds of de 

uitbestedingspartij in gevaar komt. 

 Integriteit Het risico dat de integriteit van de 

bedrijfsvoering van het fonds of de 

uitbestedingspartij in gevaar komt. 

 Kwaliteit dienstverlening Het risico dat kwaliteit van de 

dienstverlening door de 

uitbestedingspartij in gevaar komt. 

 Countervailing power Het risico dat binnen het bestuur niet 

voldoende countervailing power 

aanwezig is met betrekking tot de 

uitbestede werkzaamheden. 

 Onderuitbesteding Het risico verband houdende met de 

onderuitbesteding door de 

uitbestedingspartij. 

 Bestuursondersteuning Het risico verband houdende met de 

werkzaamheden inzake 

bestuursondersteuning. 
 

Door het operationeel risico te evalueren, verder uit te diepen en aanvullende beheersmaatregelen te 

benoemen, wordt een beter inzicht in het operationele risico verkregen. Dit komt de beheersing van het 

risico ten goede.  

Het bestuur stelt de risicobeoordeling vast en kan zich vinden in de door de risicomanagementcommissie 

geformuleerde actiepunten. Tevens wordt de jaarplanning van de RMC voor 2020 vastgesteld. 

 



   

 

 
 
Flexibiliserings-, inkoop en afkoopfactoren voor 2020  
 
Dit zijn de rekenregels die het Fonds hanteert als iemand gebruik maakt van keuzemogelijkheden in de 

pensioenregeling. Denk aan vervroegd met pensioen gaan of eerst een aantal jaren een hogere en 

daarna een lagere uitkering. Maar ook gaat het om berekeningsfactoren voor het aanwenden van VPL-

kapitaal of voor het afkopen van een klein pensioen. Die factoren worden aangepast aan wijzigingen in 

grondslagen en veronderstellingen, wijziging van de rente en aanpassing van de pensioenrichtleeftijd.  

Het bestuur heeft de berekeningsfactoren voor 2020 vastgesteld. Ze worden, als bijlagen bij het 

pensioenreglement, op de website geplaatst. 

 

Benoeming leden visitatiecommissie 
 

Het verantwoordingsorgaan heeft inmiddels twee van de drie leden van de visitatiecommissie 

voorgedragen. Het betreft de heren Dick Slob en Anton de Bekker. Beiden hadden vorig verslagjaar ook 

zitting in de visitatiecommissie ‘oude stijl’. Het bestuur benoemt beide heren voor een zittingsperiode van 

maximaal 4 jaar. Voor de werving van een derde lid is inmiddels een vacature uitgezet. 

 


