
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 18 november 2019 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

 

Wijzigingsvoorstellen formele fondsdocumenten 
 
In deze vergadering is een voorgenomen besluit genomen m.b.t. een aantal wijzigingsvoorstellen op 

diverse fondsdocumenten. Het betreft:  

• Statuten: t.b.v. bevoegdheid bestuur om in uitzonderlijke situaties een lid van het 

verantwoordingsorgaan te kunnen ontslaan (e.e.a. na goedkeuring van de visitatiecommissie). 

• Reglement visitatiecommissie: aantal wijzigingen gerelateerd aan de gewijzigde vormgeving van de 

visitatiecommissie. 

• Functieprofielen leden visitatiecommissie:  i.v.m. zwaardere functie-inhoud. 

• Reglement verantwoordingsorgaan: i.v.m. ontslagbevoegdheid van lid verantwoordingsorgaan door 

het bestuur en opname van bepaling m.b.t. zelfevaluatie functioneren verantwoordingsorgaan.  

• Huishoudelijk reglement: toevoeging van bepalingen m.b.t. visitatiecommissie, verantwoordingsorgaan 

en compliance officer. 

• Beloningsbeleid: i.v.m. zwaardere functie-inhoud van de visitatiecommissie en het opnemen van een 

vergoeding voor een kandidaat-bestuurslid (namens pensioengerechtigden) die, t.b.v. het opdoen van 

praktijkervaring, vergaderingen van fondsorganen bijwoont.  

 

De adviesaanvraag over deze onderwerpen aan het verantwoordingsorgaan vindt plaats op 20 december 

2019. 

 

 

Visitatieopdracht 2020 
 

In het kader van de jaarlijkse visitatieopdracht, formuleert het bestuur een algemene opdracht en vraagt 

het de visitatiecommissie om een oordeel te geven over de kwaliteit en volledigheid van het 

besluitvormingsproces over een specifiek onderwerp.  

De algemene opdracht aan de visitatiecommissie is:  

- Het beoordelen van de beleids- en bestuursprocedures en -processen en de checks & balances 

binnen het Pensioenfonds Cosun. 

- Het beoordelen van de wijze waarop het Pensioenfonds Cosun wordt aangestuurd. 

- Het beoordelen van de wijze waarop  het bestuur van het Pensioenfonds Cosun omgaat met de 

risico’s op de langere termijn. 

 

Naast de drie bovenstaande punten vraagt het bestuur aan de visitatiecommissie eveneens een oordeel 

te geven over de wijziging van de uitvoeringsopdracht met betrekking tot het premiebeleid. 

 

 



   

 
 
 
Jaarplan communicatie vastgesteld 
 
Het jaarplan communicatie 2020, dat in lijn is met het plan van 2019, wordt door het bestuur vastgesteld 

met voorbehoud van een positief advies door het verantwoordingsorgaan. In het plan staat dat de 

verzending van het UPO in mei is gepland. In het verleden werd dit in de praktijk vaak later. In het plan 

is nog geen rekening gehouden met de verandering in de opzet van de organisatie van de 

pensioenuitvoering. De definitieve verzenddatum zal dus nog nader moeten worden vastgesteld. Het is 

nog niet duidelijk of het Fonds in 2020 zal meedoen aan de Pensioen3Daagse. In het 

deelnemersonderzoek gaf een meerderheid van de respondenten aan dat de actie voor hen niet 

gehoeven had. Wel waren jongere deelnemers er enthousiaster over dan ouderen.  

 

 

Beoordeling integriteitsrisico 
 

De risicomanagementcommissie heeft het integriteitsrisico beoordeeld. Dit is het risico dat er afbreuk 

wordt gedaan aan eerlijkheid, oprechtheid en onomkoopbaarheid in het beleid van het Fonds en het 

handelen van het bestuur. Hierbij gaat het om risico’s als witwassen, terrorismefinanciering, fiscale 

fraude, witwassen en belangenverstrengeling. Alle scenario’s zijn uitgebreid doorgenomen, de kans en 

impact van de risico’s ingeschat en beheersmaatregelen gedefinieerd.  

 

 

Voorkeur voor Appel Pensioenuitvoering als nieuwe administrateur 
 

Een belangrijk deel van deze vergadering is besteed aan de selectie van de nieuwe pensioenuitvoerder. 

Het selectieproces is begeleid door een adviseur van Sprenkels en Verschuren. Er zijn aanvankelijk drie 

uitvoerders geselecteerd die zich concentreren op kleine pensioenfondsen en die allemaal werken met 

AxyLife, het pensioenadministratiesysteem dat Pensioenfonds Cosun ook gebruikt. Een van de drie 

partijen is er niet in geslaagd om tijdig met een aanbieding te komen. De aanbiedingen van de andere 

twee partijen lagen dicht bij elkaar. Uit gevraagde referenties bleken deze twee partijen ook te worden 

gewaardeerd vanwege de kwaliteit van hun werk. Uiteindelijk spreekt het bestuur een voorkeur uit voor 

het in Almere gevestigde bedrijf Appel Pensioenuitvoering B.V. De werkgroep, die de selectie uitvoert, 

krijgt van het bestuur mandaat voor het vervolgproces, inclusief het aangaan van een overeenkomst en 

het opstellen en uitvoeren van een transitieplan. De overgang zal in januari 2020 plaatsvinden.  

 

 

Afdekking renterisico verhoogd naar 45% 
 

In de vorige bestuursvergadering is afgesproken om de afdekking van het risico van een dalende rente 

niet verder te verlagen van 37,5% tot 30%. In deze vergadering besluit het bestuur de renteafdekking te 

verhogen naar 45%. Het Fonds heeft de ambitie om op langere termijn te kunnen indexeren. Bij een 

lagere dekkingsgraad wil het bestuur nadrukkelijker de korte-termijnrisico’s (tekort of korten) centraal 

stellen. Daarin speelt mee dat de visie vanuit de markt op het renterisico en op de renteverwachtingen 

zijn gewijzigd ten opzichte van de aannames in de ALM-studie. Dat vraagt om een ander beleid bij lage 

dekkingsgraden: het pensioenfonds wil bij lage dekkingsgraden minder risico nemen. Dit sluit ook aan 

bij de beleggingsbeginselen van het pensioenfonds.  

 

 


