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NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 10 december 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 
Handboek interne audit en auditplan interne audit 

Vanaf 13 januari 2019 is de IORP II-richtlijn van kracht voor pensioenfondsen. Deze richtlijn verlangt dat 

drie sleutelfuncties worden ingericht; een risicobeheerfunctie, een actuariële functie en een interne 

auditfunctie. De heer R. Snoeker is de sleutelfunctiehouder interne audit van het Fonds.  In deze 

vergadering heeft hij het handboek interne audit en het auditplan aan het bestuur gepresenteerd. In het 

handboek omschrijft hij zijn rol en bevoegdheden als sleutelfunctiehouder interne audit. In het auditplan 

heeft hij opgenomen welke controles hij op welk moment in 2021 gaat verrichten. Het bestuur heeft de 

stukken vastgesteld. 

 

Missie, visie en strategie 

Het bestuur heeft de missie, visie en strategie aan de hand van een studiedag, waarbij alle bestuurders 

input hebben gegeven, nader beschreven met kernwaarden en een omschrijving waarop het bestuur 

doelt. Het bestuur is van mening dat een missie, visie en strategie belangrijke instrumenten zijn bij het 

besturen van het Fonds. Deze geven richting aan waar de organisatie voor staat en de doelstellingen 

van het Fonds. Daarbij geeft de visie en strategie aan hoe die doelstellingen bereikt dienen te worden.   

 

Financieel/actuarieel 
 
Toeslagverlening per 1 januari 2021 

Het bestuur heeft beoordeeld of er een toeslag kan worden verleend op de opgebouwde en ingegane 

pensioenen. Voor actieve deelnemers is de maatstaf hiervoor of er cao-stijgingen in de periode 1 januari tot 

en met 31 december 2020 binnen de CAO van Cosun Beet Company zijn geweest. Omdat er geen cao-

loonstijgingen zijn geweest, wordt er geen toeslag verleend op de opgebouwde pensioenaanspraken van 

actieve deelnemers. Voor de niet actieve deelnemers is de maatstaf de ontwikkeling in de prijsindex. In de 

periode van oktober 2019 tot oktober 2020 zijn de prijzen met 1,22% gestegen. Omdat deze 

toeslagverlening uit het fondsvermogen wordt gefinancierd, geldt als aanvullende wettelijke voorwaarde 

hiervoor dat de beleidsdekkingsgraad op 31 oktober 2020 boven de 110% dient te liggen. Deze 

beleidsdekkingsgraad lag op 108,5%, waardoor er geen toeslag aan niet-actieve deelnemers wordt 

verleend. Voordat dit besluit definitief werd heeft het verantwoordingsorgaan nog hierover geadviseerd. 

 

Vermogensbeheer 
 

Meerjarenplan beleggingen 

Het strategisch meerjarenplan beleggingen is geactualiseerd en vastgesteld nadat het 

verantwoordingsorgaan hierover heeft geadviseerd en op de website geplaatst. 

Het strategisch meerjarenplan beleggingen zet de doelstellingen en de uitvoering van het beleggingsbeleid 

uiteen. Het beschrijft de organisatie van het beleggingsbeleid en wie waar verantwoordelijk voor is. Ook 

geeft het plan uitleg over de uitgangspunten voor de beleggingsbeslissingen. Tevens bevat het plan 

informatie over het risicomanagement en de bewaking en uitvoering daarvan.  

 

Jaarplan beleggingen 

In het kader van de jaarcyclus is het jaarplan beleggingen 2021 vastgesteld nadat het 



   

verantwoordingsorgaan hierover heeft geadviseerd. Hierin zijn de speerpunten van het beleggingsbeleid 

voor 2021 opgenomen. .. 

 
ESG-beleid 

Het bestuur heeft het ESG-beleid opnieuw vastgesteld nadat het verantwoordingsorgaan hierover heeft 

geadviseerd. Hierin worden naast de gangbare ESG-indicatoren ook de beleggingen met de drie SDG’s 

(sustainable development goals) bevordert die op basis van het deelnemersonderzoek van 2019 zijn 

benoemd. Deze drie SDG’s die via onze beleggingsportefeuille worden bevorderd zijn: 

1. SDG 3: Goede gezondheid en welzijn; 

2. SDG 7: Betaalbare en duurzame energie; 

3. SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie 

 
Voortgang transitie fiduciair 
Het bestuur heeft besloten om Black Rock als LDI Manager aan te stellen. LDI betekent Liability Driven 

Investments. Met de LDI-portefeuille dekt het Fonds het renterisico van de verplichtingen af. Hiermee wordt 

het effect van rentefluctuaties op de verplichtingen beperkt. 

Het bestuur heeft de voortgang van de transitie naar de nieuwe fiduciair manager besproken.  

 

Risicomanagement 
 
De Risicomanagementcommissie (RMC) heeft de jaarplanning  2021, een plan van aanpak voor het 

formuleren van een IT-beleid en een risicoanalyse op dit gebied en een aanpak voor de ERB 

(eigenrisicobeoordeling) besproken. Het belangrijkste doel van de ERB is dat pensioenfondsen meer zicht 

en grip krijgen op risico's. De ERB omvat zowel het risicobeheersingsproces en de -organisatie als de 

identificatie en kwantificatie van belangrijke financiële en niet-financiële risico's. 

 

Communicatie 

 

Jaarplan communicatie  

Het jaarplan communicatie 2021 is door het bestuur vastgesteld nadat het verantwoordingsorgaan hierover 

heeft geadviseerd. Dit plan bevat een planning en begroting van de communicatiemiddelen die in 2021 

worden ingezet, zoals onder andere het Pensioenbulletin. 


