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Functieprofiel extern bestuurder en voorzitter BAC 
Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

 
 

1. Algemene kenmerken van het Fonds 
 
De stichting ’Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun’ (hierna: het Fonds) is een 
ondernemingspensioenfonds dat op 1 januari 1970 is opgericht. Het voert de pensioenregeling uit 
voor de werknemers, oud-werknemers en nabestaanden van (voormalig) werknemers conform de 
afspraken in de uitvoeringsovereenkomst met de 6 aangesloten ondernemingen. 
Met inachtneming van de met sociale partners gemaakte afspraken, neemt het bestuur de besluiten 
over het opstellen en uitvoeren van de pensioenregeling.  
 
Het Fonds hanteert een paritair bestuursmodel met toevoeging van 2 externe bestuurders. Het 
bestuur bestaat uit zes leden. Voor het intern toezicht is een permanente visitatiecommissie ingesteld, 
welke uit drie leden bestaat. Daarnaast zijn er drie commissies ingesteld: een 
Beleggingsadviescommissie (BAC), een Risicomanagementcommissie (RMC) en een 
Communicatiecommissie (CC). 
 
De kenmerken van het Fonds ultimo 2020 waren als volgt: 

• Actieve deelnemers:  992 

• Gewezen deelnemers:  607 

• Pensioengerechtigden:  1.692 

• Belegd vermogen:  € 1.120 miljoen 

• Technische voorzieningen: €    990 miljoen 

• Beleidsdekkingsgraad:  107,8% 
 

2. Taken en verantwoordelijkheden bestuur 
 
Het bestuur is verantwoordelijk voor alles wat door of namens het Fonds wordt gedaan en is belast 
met het bepalen van het beleid van het Fonds. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn een 
evenwichtige afweging van de belangen van alle belanghebbenden (werkgevers, deelnemers, slapers 
en pensioengerechtigden), het organiseren van medezeggenschap, het afleggen van verantwoording 
over het gevoerde beleid en transparantie daarover door middel van heldere communicatie en het 
organiseren van intern toezicht. Van het bestuur wordt verwacht dat zij een mening heeft over de 
uitvoerbaarheid, financierbaarheid en communiceerbaarheid van de pensioenregeling die het bestuur 
ter uitvoering krijgt aangeboden. 
 

3.   Taken en verantwoordelijkheden BAC 
 
De BAC bestaat uit maximaal 4 leden van het bestuur. Daarnaast kan het bestuur maximaal 3 
additionele leden benoemen, waaronder een senior beleidsadviseur van het bestuursbureau.  
De BAC adviseert het bestuur ten aanzien van de te kiezen vorm van vermogensbeheer en het 
selecteren van de vermogensbeheerder. De BAC bereidt het strategisch beleggingsbeleid voor, voert 
het door het bestuur vastgestelde beleggingsbeleid uit en monitort de fiduciair manager bij de 
uitvoering van het strategisch beleggingsbeleid. 
 

4. Extern bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer en voorzitter BAC 
 
De extern bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer en voorzitter BAC voldoet aan de 
vereisten van algemeen bestuurder met aanvullend daarop de specifiek gestelde vereisten die gelden 
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voor de voorzitter van de BAC. De extern bestuurder is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen 
geleding binnen het bestuur. 
 
Van de extern bestuurder en voorzitter BAC wordt verwacht dat deze vanuit zijn rol ook 
werkzaamheden verricht ter voorbereiding van BAC-vergaderingen en bestuursvergaderingen. Er 
wordt dan ook verwacht dat de extern bestuurder zich voor 0,3 FTE kan inzetten voor ons Fonds. De 
BAC en het bestuur worden ondersteund door het bestuursbureau van het Fonds. De senior 
beleidsadviseur van het bestuursbureau die de BAC ondersteunt, is tevens lid van de BAC.   
 

5 Competenties en professionaliteit  
 
Ieder mens heeft verschillende competenties. Het is de combinatie van competenties en 
deskundigheid die een bestuurder in zijn professionaliteit kenmerkt en geschikt maakt voor een 
bepaalde functie.  
Belangrijk is dat een bestuurder zich bewust is van zijn eigen competenties en die van andere 
bestuurders, zodat bestuurders bij hun taakverdeling hiermee rekening kunnen houden.  
Daarbij is ook van belang dat competenties (verder) kunnen worden ontwikkeld door middel van 
opleiding en praktijkervaring. Van bestuurders wordt verwacht dat zij bereid zijn om competenties 
(verder) te ontwikkelen. 
 
Competentie-eisen voor de extern bestuurder 
Een bestuurder beschikt (in meer of mindere mate) over de volgende competenties, waarbij op alle 
genoemde gebieden minimaal op niveau A gefunctioneerd moet kunnen worden: 

• Denken: 
o Strategisch denken 
o Reflecterend vermogen 
o Multi-disciplinair denken 
o Verantwoordelijkheid 

• Voelen: 
o Loyaliteit 
o Organisatie- en omgevingsbewustzijn 
o Communicatief vermogen 
o Samenwerken 

• Kracht: 
o Stressbestendigheid 
o Onafhankelijkheid 
o Authenticiteit 
o Onderhandelingsvaardigheid 
o Besluitvaardigheid 
o Klant-, kwaliteits- en resultaatgerichtheid 
o Strategische sturing 
o Overtuigingskracht 

 
Aanvullend geldt voor de extern bestuurder in zijn rol als voorzitter BAC dat deze beschikt over 
leiderschap en voorzittersvaardigheid.  

 
Professionaliteit 
De professionaliteit van een bestuurder blijkt onder meer uit het volgende.  

• Een bestuurder kan: 
o inzicht geven in:  

▪ de wijze waarop bij  het Fonds de inhoud van de uitvoeringsovereenkomst en 
de pensioenregeling tot stand is gekomen.  

▪ toepassing van evenwichtige vertegenwoordiging van de belangen van alle 
betrokken partijen. 

▪ het organogram van het Fonds en met name zijn plaats/rol erin als enerzijds 
beleidsmaker, anderzijds als toezichthouder.  

▪ het ontwikkelingstraject zoals dat in het Fonds is opgezet om de kennis bij 
bestuurders actueel te houden.  

▪ actualiteiten.  
o overzicht houden op een probleemstelling. 
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o de relevante criteria bij de verschillende onderwerpen vaststellen om binnen de 
bestuurlijke samenwerking tot een oordeel te komen. 

o in staat zijn op elk van de aandachtsgebieden op niveau A mee te praten, kritische 
vragen te stellen en dit ook te doen. 

o de juiste afwegingen maken en daarmee tot een realistisch eindoordeel komen. 
o de juiste specialisten om input vragen en de eigen mening met betrouwbare 

informatie onderbouwen. 
o in staat zijn het gezonde verstand te gebruiken. 

o Een bestuurder is daarnaast onbevooroordeeld, treedt respectvol op en is collegiaal en 
benaderbaar. 
 

6. Deskundigheid 
 
Deskundigheidsvereisten voor de extern bestuurder 
Een bestuurder beschikt over voldoende kennis en ervaring die bijdraagt tot een evenwichtige 
samenstelling van het bestuur. De bestuurders dienen bij aantreden individueel minimaal te 
beschikken over het geschiktheidsniveau A op alle hierna genoemde deskundigheidsgebieden.  
De hieronder opgenomen deskundigheidsgebieden zijn verdeeld over portefeuillehouders. Een 
portefeuillehouder beschikt over geschiktheidsniveau B voor de gebieden waarvan hij 
portefeuillehouder is. De bestuurders beschikken daarmee collectief over geschiktheidsniveau B op 
alle hierna genoemde deskundigheidsgebieden. 
  
De bestuurders zorgen ervoor dat ze hun kennis op de hierna genoemde deskundigheidsgebieden 
onderhouden.  
 

Deskundigheidsgebied 

Het besturen van een organisatie 

Relevante wet- en regelgeving 

Pensioenregelingen en -soorten 

Financieel technische en actuariële aspecten 

Vermogensbeheer 

Administratieve organisatie en interne controle en Risicomanagement 

Communicatie 

Uitbesteding 

 
Van de extern bestuurder met aandachtsgebied vermogensbeheer en voorzitter BAC wordt minimaal 
B+ niveau plus aantoonbare meerjarige werkervaring op het gebied van vermogensbeheer gericht op 
pensioenfondsen vereist. Hierbij wordt gedoeld op profiel 3 zoals opgenomen in de ‘Guidance 
normenkader beleggingskennis’ van De Nederlandsche Bank (DNB). 
 

7. Diversiteit 
 
Bij de samenstelling van het bestuur als geheel speelt ook de diversiteit een rol. Diversiteit binnen het 
bestuur verbreedt de horizon van het bestuur en bevordert daardoor het goed functioneren van het 
bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur wordt rekening worden gehouden met leeftijd (jong – 
oud) en geslacht (man – vrouw). Verder is het streven om minimaal één persoon jonger en één 
persoon ouder dan 40 jaar zitting te laten hebben en minimaal één man en één vrouw. Een andere 
dimensie van diversiteit waarnaar wordt gestreefd is complementariteit: het elkaar aanvullen vanuit 
een diversiteit aan competenties en kennis met betrekking tot verschillende deskundigheidsgebieden. 
 

8. Tijdsbesteding en zittingsduur 
 
Bestuurders dienen over voldoende tijd te beschikken en bereikbaar te zijn om het geheel van taken 
te kunnen vervullen. Voor de extern bestuurder is het uitgangspunt een VTE score van 0,2 gezien de 
omvang van het Fonds. Er wordt verwacht dat de extern bestuurder zich voor 0,3 FTE kan inzetten 
voor ons Fonds. 
De extern bestuurder wordt benoemd voor een periode van vier jaar. Extern bestuurders zijn terstond 
herbenoembaar, mits het bestuur hiertoe besluit. Een extern bestuurder mag maximaal twee maal 
herbenoemd worden.  
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9. Selectie- en benoemingsprocedure 
 
Selectie voor een gesprek vindt plaats aan de hand van het CV en schriftelijke motivatie voor de 
functie. De gesprekken met kandidaten worden gevoerd door het dagelijks bestuur en de BAC-leden.  
Het bestuur beoordeelt of de kandidaat, mede in het licht van de toetsing door DNB, voldoet aan dit 
functieprofiel en past binnen het collectief. Het bestuur toetst daarbij of de kandidaat met aanvaarding 
van de functie van bestuurder voldoet aan de VTE-toets. 
 
Het bestuur zal overgaan tot voorgenomen benoeming van de kandidaat onder voorbehoud van 
instemming van DNB.  
   

10. Vergoeding 
 
De vergoedingen van de bestuurders zijn vastgelegd in het beloningsbeleid van het Fonds. Voor 
extern bestuurders geldt dat er naast een vaste vergoeding per jaar, een vergoeding per bijgewoonde 
vergadering wordt verstrekt. Daarnaast worden reiskosten verstrekt.  


