
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 13 oktober 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 
Herbenoeming 

Het bestuur heeft mevrouw Gastelaars per 1 juli 2021 voor een tweede termijn als bestuurder 

herbenoemd. Hiermee wordt haar rol als sleutelfunctiehouder Actuarieel en sleutelfunctiehouder 

Risicobeheer gecontinueerd. 

Per 1 juli 2021 loopt de eerste termijn van twee leden van het Verantwoordingsorgaan af. Het bestuur 

neemt contact op met de ‘aangesloten ondernemingen’ voor de herbenoeming van het lid dat namens 

deze aan het verantwoordingsorgaan deelneemt. Ook neemt het bestuur contact op met de OR voor 

herbenoeming, dan wel voordracht van een lid namens de werknemers.  

 

Pensioenbeheer 
 

Klachten- en geschillenreglement aangepast 

Door de wijziging per 1 januari 2020 van de pensioenadministratie die bij Appel Pensioenuitvoering is 

ondergebracht en door de wijziging van Pensioenbureau naar bestuursbureau, is het klachten- en 

geschillenreglement hieraan aangepast. Het bestuur heeft het besluit genomen om dit reglement te 

wijzigen na advies van het verantwoordingsorgaan op 18 december 2020.   

 

Financieel/actuarieel 

Nieuwe Prognosetafels AG2020 

Op 9 september 2020 heeft het Koninklijk Actuarieel Genootschap (verder: AG) de nieuwe Prognosetafel 

AG2020 gepubliceerd. Deze prognosetafel is  gebaseerd op een model waarin niet alleen Nederlandse 

sterftecijfers zijn verwerkt, maar ook sterftecijfers van Europese landen met een vergelijkbaar 

welvaartsniveau. De nieuwe Prognosetafel laat zien dat de verwachte stijging van de levensverwachting 

afneemt. Het bestuur heeft besloten om per 31 december 2020 de nieuwe AG-prognosetafels te 

gebruiken.  



   

 

Vermogensbeheer 
 

Investment cases 
Het bestuur heeft investment cases besproken. Dit zijn beleggingscategorieën waarin een pensioenfonds 
kan beleggen. Tijdens de bespreking hiervan wordt aan de hand van vooraf opgestelde criteria, waaronder 
de investment beliefs, risico- en rendementsdoelstellingen, beoordeeld of de beleggingscategorieën 
interessant zijn voor het Fonds om in te beleggen. 
 
ALM 
Naar aanleiding van de daling van de (actuele) dekkingsgraad per eind maart 2020 naar een niveau onder 

105%, is in april 2020 besloten tot het uitvoeren van een vervroegde ALM-studie. De voorgaande ALM-

studie is uitgevoerd in 2018, waardoor een reguliere ALM-studie gepland stond voor 2021. Het bestuur heeft 

de ALM-eindrapportage besproken en vastgesteld. De belangrijkste conclusie hierin was dat het huidige 

beleggingsbeleid gehandhaafd kan worden. Er hoeven dus geen wijzigingen in te worden aangebracht. 

 


