
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 16 februari 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 
Gedragscode 

Het bestuur wil dat iedereen die zich aan het Fonds verbonden heeft, zich integer gedraagt. Daarom 

heeft het een integriteitsbeleid. Met ‘integer’ wordt bedoeld dat iedereen zich gedraagt volgens de 

normen en waarden van de maatschappij en natuurlijk aan geldende wet- en regelgeving. Onderdeel 

van het integriteitsbeleid is de gedragscode. Hierin staat hoe verbonden personen zich moeten 

gedragen als ze iets namens het Fonds doen. PF Cosun volgt de modelgedragscode van de 

Pensioenfederatie. De Pensioenfederatie is een organisatie die de overkoepelende belangenbehartiger 

is van bijna alle Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie geeft vaak model documenten uit 

die als voorbeeld dienen voor pensioenfondsen. De gedragscode van PF Cosun is aangepast met de 

wijzigingen die in de modelgedragscode zijn doorgevoerd.  

 

De gedragscode wordt voor advies op 26 maart 2021 aan het verantwoordingsorgaan voorgelegd. De 

nieuwe gedragscode treedt samen met de eerder aangepaste klokkenluiders- en incidentenregeling in 

werking op 1 april 2021. 

 

Actuarieel 
 

Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABtN) 

De ABtN geeft inzicht in het beleid dat het bestuur voert om de pensioenregeling te kunnen uitvoeren. 

Ook de organisatiestructuur, de interne controle, de wijze en voorwaarden waarop het bestuur 

werkzaamheden heeft uitbesteed, de financiële opzet van het Fonds en de financiële sturingsmiddelen 

van het bestuur staan beschreven in de ABtN. De aanpassingen hebben betrekking op de update van 

beleid en actualisering. Zo is onder andere de missie, visie en strategie die op 10 december 2020 is 

vastgesteld opgenomen in het document, zijn wijzigingen van uitbestedingspartijen doorgevoerd 

(fiduciair en adviserend actuaris) en is een de definitie van een extra crisissituatie opgenomen. Het 

bestuur neemt het voorgenomen besluit over de ABtN. Op 26 maart 2021 wordt het 

verantwoordingsorgaan om advies gevraagd. Dit document wordt na het advies definitief. Vervolgens 

zal de ABtN bij DNB (De Nederlandsche Bank) worden ingediend.  

 

Flexibiliseringsfactoren 

Het bestuur heeft de factoren voor 2021 vastgesteld op basis van de methodiek die het bestuur de 

afgelopen jaren altijd heeft gehanteerd. In de vorige vergadering heeft het bestuur besloten vanaf 2022 

een andere methodiek te hanteren.   

 

Vermogensbeheer 
 
Verklaring beleggingsbeginselen 
De verklaring beleggingsbeginselen geeft de uitgangspunten van het beleggingsbeleid weer. In deze 
vergadering heeft het bestuur de beleggingsbeginselen aangepast aan de hand van de aanpassingen in het 
ESG-beleid, de normportefeuille en het jaarplan beleggingen. De verklaring wordt nog aan het 
verantwoordingsorgaan voor advies voorgelegd. Daarna zal de verklaring op de website worden 
gepubliceerd. 



   

 

SFDR 

Op 10 maart 2021 treden met de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) extra regels over 

informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen in werking. Het gaat erom dat alle groepen 

deelnemers transparant worden geïnformeerd over duurzaamheid. Dit kan door op de website 

verklaringen op te nemen hierover. Het bestuur heeft dit ook gedaan. De link naar deze website pagina 

is hier.   

 

 


