
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 12 mei 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 

 

Rapport visitatiecommissie  

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zijn de externe 

toezichthouders van pensioenfondsen. Daarnaast dienen fondsen ook intern toezicht op hun 

functioneren te organiseren. PF Cosun heeft ervoor gekozen dit interne toezicht vorm te geven via een 

permanente visitatiecommissie die bestaat uit drie externe deskundigen. Zij rapporteren jaarlijks op 

basis van gesprekken met verschillende betrokkenen en het bestuderen van fondsdocumenten en 

verslagen. In de vergadering licht de commissie haar rapport over 2019 toe. De commissie heeft een 

positief oordeel over het Fonds. Ook heeft de Commissie enkele aanbevelingen. 

 

De permanente visitatiecommissie heeft haar rapport over 2019 toegelicht. De reactie van het bestuur 

daarop is opgenomen in het jaarverslag over 2019, dat te downloaden is via de website.  

 

Geschiktheidsplan 

Het bestuur heeft het geschiktheidsplan vastgesteld. Hierin is uiteengezet welke deskundigheden, 

competenties en professioneel gedrag van het bestuur worden verwacht en welke mogelijkheden 

daartoe worden aangereikt. Onderdeel daarvan is het te volgen opleidingstraject.  

 

Verwerkingsregister 

Het bestuur heeft het verwerkingsregister geactualiseerd en opnieuw vastgesteld.  

 

Financieel/Actuarieel 

 

Haalbaarheidstoets 1 januari 2020 

Pensioenfondsen moeten jaarlijks een haalbaarheidstoets uitvoeren. Op basis van een groot aantal 

economische scenario’s, het beleid en de samenstelling van het deelnemersbestand van het fonds, 

wordt gekeken naar het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar. De sociale partners 

binnen Cosun hebben daarvoor een ambitie geformuleerd. Op basis van de resultaten van de 

haalbaarheidstoets zal het Fonds die ambitie naar verwachting kunnen waarmaken. 

 

ALM 

Het bestuur heeft naar aanleiding van de lage dekkingsgraad eind maart 2020, veroorzaakt door de 

gevolgen van COVID-19, besloten om de ALM vervroegd uit te voeren. 

 

Risicomanagement 
 
ISAE rapportages 
De ISAE-rapportages van AXA IM, State Street en AxyWare zijn besproken. Uit de analyses blijkt dat de 

belangrijkste ingestelde beheersmaatregelen door de diverse partijen goed zijn ingericht en worden 

opgevolgd. 


