
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 20 maart 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 

CRISISPLAN 
 
Het bestuur van het Fonds voert een langetermijnbeleid en wil daarin niet steeds reageren op 

bijvoorbeeld kortstondige bewegingen op de rente- of aandelenmarkten. Daarom treedt het financieel 

crisisplan pas in werking als er sprake is van een crisissituatie. Volgens het crisisplan is er sprake van 

een crisissituatie als in een korte tijd de actuele dekkingsgraad daalt naar kritieke waarden waarbij het 

realiseren van de doelstellingen van het Fonds in gevaar komt of wanneer het Fonds zonder een 

maatregel als korten niet meer tijdig over de wettelijke financiële middelen kan beschikken.  

 

Elk jaar evalueert het bestuur dit plan en stelt vast of het crisisplan moet worden geactualiseerd en of 

aangescherpt. Behoudens enkele tekstuele aanpassingen zijn er bij deze evaluatie geen ingrijpende 

wijzigingen doorgevoerd. Bij de volgende evaluatie kan, op grond van de huidige crisis, worden nagegaan 

of zaken goed waren vastgelegd in het plan. 

 
 
CRISIS DOOR CORONAVIRUS 
 

Het bestuur bespreekt de crisis door het coronavirus. Covid-19 en de noodmaatregelen hebben een grote 

impact op het Fonds. De financiële markten zijn enorm gedaald en de rente is volatiel. In de afgelopen 

maanden is de dekkingsgraad dusdanig gedaald dat het bestuur van mening is dat er sprake is van een 

crisissituatie. Op dit moment ziet het bestuur echter nog geen aanleiding om concrete maatregelen te 

treffen, maar volgt het wel met verhoogde alertheid de ontwikkelingen. Het houdt vast aan de uitgezette 

strategische koers. Om de deelnemers op de hoogte te houden, wordt een tekst op de website geplaatst. 

 

Bij een aantal pensioenfondsen kunnen aangesloten ondernemingen hun betalingsverplichtingen niet 

meer nakomen. Vanuit de werkgeververtegenwoordiging wordt aangegeven dat dit vooralsnog bij Cosun 

niet aan de orde is. Mochten er toch problemen met de premiebetaling dreigen, dan zal het bestuur 

daarover tijdig overleg hebben. 

 
 

RAPPORT COMPLIANCE OFFICER 
 
Pensioenfonds Cosun heeft een onafhankelijke compliance officer die toeziet op naleving van de 

gedragscode binnen het Fonds.  

 

In de vergadering wordt het rapport van de compliance officer over 2019 besproken. Onderwerpen betreffen 

onder meer de melding van relatiegeschenken, potentiële belangenconflicten, de lijst van nevenfuncties van 

bestuursleden en de regeling melding vermoedens misstanden. Tevens wordt vastgesteld dat er binnen het 

fonds geen insiders zijn. Insiders zijn personen die een belangrijk financieel voordeel kunnen hebben door 

het kunnen beschikken over voorwetenschap van niet-openbare informatie. Er zijn over het verslagjaar 2019 

geen bijzonderheden te melden. 

 

 



   

PRUDENT PERSON 
 
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, waarmee bedoeld wordt dat als een goed huisvader belegd moet worden. Er is een uitgebreide 

vragenlijst ingevuld waaruit moet blijken dat het Fonds voldoet aan de prudent person regel. De 

beantwoording van deze vragenlijst is door het bestuur vastgesteld. 

 

 

HERSTELPLAN 
 
Doordat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2019 (114,2%) lager was dan de vereiste 

dekkingsgraad van 114,5%, verkeert het Fonds in een situatie van reservetekort. Aangezien dit eind 

maart 2020 nog zo was, heeft het Fonds conform de geldende wet- en regelgeving een herstelplan 

opgesteld en ingediend bij DNB. In dit herstelplan is aangegeven hoe het Fonds uiterlijk binnen 10 jaar 

weer denkt te beschikken over het vereiste vermogen, gemeten op basis van de beleidsdekkingsgraad. 

Op basis van de per 31 december 2019 vastgestelde beleidsdekkingsgraad was de verwachting dat we 

op basis van het strategische beleid binnen één jaar voldoende zouden kunnen herstellen. Daarom zijn er 

vooralsnog geen speciale maatregelen opgenomen in het herstelplan zoals bijvoorbeeld het korten van 

de pensioenen. Aangezien de dekkingsgraad in het eerste kwartaal van 2020 gedaald is, moet deze 

verwachting in verband met de huidige coronacrisis aanmerkelijk worden bijgesteld. Een eerstvolgende 

actualisering van het herstelplan zal, eveneens conform de geldende wet- en regelgeving, in het eerste 

kwartaal van 2021 plaatsvinden op basis van de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020. 

 

GESCHIKTHEIDSMATRIX 
 
DNB heeft een nieuw formulier geschiktheidsmatrix pensioenfondsen uitgebracht. Hiermee streeft DNB 

naar snellere doorlooptijden voor toetsingen van bestuurders en overige (mede)beleidsbepalers. Met dit 

formulier beoogt DNB bij het beoordelen van de geschiktheid van de kandidaat ook inzicht te krijgen in de 

geschiktheid van het collectief. Om voor ons fonds ook te komen tot een dergelijke geschiktheidsmatrix, 

is voor alle bestuurders opgenomen welke portefeuilles zij beheren in het kader van de onderlinge 

taakverdeling. Tevens is voor de bestuurders aangegeven over welk geschiktheidsniveau zij beschikken, 

welke relevante opleidingen zij hiervoor hebben gevolgd en welke bestuurlijke ervaring zij hebben. 

 

KALENDER TOEKOMSTIGE VACATURES 
 
Om tijdig te anticiperen op het openvallen van zetels in de fondsorganen en commissies, is een overzicht 

gemaakt van de vacatures in het bestuur, het verantwoordingsorgaan, de beleggingsadviescommissie en 

de communicatiecommissie die, op basis van de roosters van aftreden, in de komende 3 jaren worden 

verwacht. Het bestuur kan hiermee vroegtijdig de voordragende partijen informeren zodat zij kandidaten 

kunnen zoeken die voldoen aan het opgegeven functieprofiel waarbij tevens rekening wordt gehouden 

met het diversiteitsbeleid van het Fonds. Tevens kunnen voorgedragen kandidaten vroegtijdig starten met 

hun pensioenopleiding en ervaring opdoen door middel van het bijwonen van vergaderingen. 

 
 

ZELFEVALUATIE FUNCTIONEREN BESTUUR OVER 2019 
 

In het kader van ‘goed pensioenfondsbestuur’ (good governance) voert het bestuur jaarlijks een 

zelfevaluatie uit. Hierbij wordt aandacht besteed aan de interne gang van zaken in het bestuur waarbij 

thema’s als integriteit (van bestuursleden), zorgvuldigheid (van de werkwijze en besluitvorming), 

openheid (over bevoegdheden, beleid en resultaten), beheersing (van de uitvoering van de 

taakvervulling) en rekenschap (verantwoording afleggen over gevoerd beleid) aan de orde komen. 



   

Het bestuur stelt vast dat het met een kleine bezetting erin slaagt om veel werk te verzetten en het krijgt 

van externe partijen (waaronder DNB) goede reacties op de aanpak van zaken. Het bestuur concludeert 

dat het met het oppakken van een aantal praktische verbeterpunten op de goede weg zit. 

 
BENOEMING KANDIDATEN VERANTWOORDINGSORGAAN 
 

De (her)benoemingen van leden van het verantwoordingsorgaan vinden plaats op basis van het rooster 

van aftreden. De hieruit voortkomende vacatures worden schriftelijk gemeld aan zowel de Vereniging van 

gepensioneerden als aan alle pensioengerechtigden.  

De Vereniging heeft per brief d.d. 3 januari 2020 Arie Broere, Peter Roelfsema en Ton Damen in de 

vacatures die per 1 juli a.s. ontstaan voorgedragen. Er hebben zich verder geen tegenkandidaten binnen de 

gestelde termijn tot uiterlijk 6 maart 2020 gemeld. Hierdoor besluit het bestuur de voorgedragen personen te 

benoemen op basis van een ingangsdatum per 1 juli 2020. 

 

 
BENOEMING LID VISITATIECOMMISSIE 
 
Op 6 januari 2020 is de wervingscampagne voor het derde lid van de visitatiecommissie gestart. Uit de 

reacties hierop zijn vijf kandidaten geselecteerd met wie de benoemingsadviescommissie gesprekken 

heeft gevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat de benoemingsadviescommissie mevrouw Mechteld Hendriks 

heeft voorgedragen voor benoeming. Deze voordracht is zowel door het verantwoordingsorgaan als het 

bestuur overgenomen. Zij wordt daarom benoemd en treedt per direct in functie. 

 

 

OPZET EN INRICHTING SLEUTELFUNCTIES IORP II 
 

Sinds 13 januari 2019 is de IORP-II richtlijn in werking. Onderdeel van deze richtlijn is het inrichten van 

sleutelfuncties Interne Audit, Actuarieel en Risicobeheer. 

 

Het Fonds is in het vierde kwartaal van 2018 begonnen met het uitwerken van de inrichting van de IORP-

richtlijn. Per 1 januari 2019 is een reglement sleutelfuncties van kracht. Daarnaast zijn bepalingen 

opgenomen in artikel 19 van de statuten van het Fonds over de benoeming, ontslag en organisatie van 

werkzaamheden van deze sleutelfunctiehouders (SFH). In het reglement sleutelfuncties is de set van 

regels en richtlijnen ten aanzien van de inrichting van de sleutelfuncties geregeld, in aanvulling op de wet 

en de statuten. 

 

Het bestuur heeft in deze vergadering een voorstel voor wijziging met betrekking tot de inrichting van de 

sleutelfuncties besproken. Het bestuur besluit om de het sleutelfunctiehouderschap van de interne audit 

door een externe onafhankelijke deskundige in te laten vullen in plaats van door de voorzitter van het 

bestuur. Op deze manier kunnen onze voorzitter en de sleutelfunctiehouder hun rollen beter uitvoeren.  


