
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

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

 

Governance 
 
Code Pensioenfondsen 

Een pensioenfonds moet zijn organisatie zodanig inrichten dat een goed bestuur is gewaarborgd en 

wordt voldaan aan de Code Pensioenfondsen. Deze Code is een gedragscode die bestaat uit normen 

die de sector zichzelf oplegt. De normen zijn een aanvulling op wet- en regelgeving. Er is ruimte om af 

te wijken van de normen, mits dit weloverwogen gebeurt. Daar waar niet (geheel) wordt voldaan aan de 

voorschriften van de Code, dient dit te worden uitgelegd. 

Het bestuur heeft de 65 normen beoordeeld en indien nodig acties benoemd om aan de naleving van de 

normen te kunnen voldoen. Hierover rapporteert het bestuur in het jaarverslag. 

 

Pensioenbeheer 

 

Evaluatie Appel 

Het is meer dan 1 jaar geleden dat het Fonds naar Appel is overgegaan met de pensioenadministratie 

en de financiële administratie. De bestuurders met uitbesteding in de portefeuille hebben in een gesprek 

met Appel het verloop van deze overgang en de werking van de pensioenadministratie en financiële 

administratie over het afgelopen jaar geëvalueerd. Het bestuur is geïnformeerd over de resultaten van 

de evaluatie. 

 

Financieel/actuarieel 
 
Herstelplan 

Doordat de beleidsdekkingsgraad per 31 december 2020 (107,8%) lager was dan de vereiste 

dekkingsgraad van 113,5%, verkeert het Fonds in een situatie van reservetekort. Het Fonds heeft 

conform de geldende wet- en regelgeving een herstelplan opgesteld. In dit herstelplan is aangegeven 

hoe het Fonds uiterlijk binnen 10 jaar weer verwacht te beschikken over het vereiste vermogen, 

gemeten op basis van de beleidsdekkingsgraad. Op basis van de per 31 december 2020 vastgestelde 

beleidsdekkingsgraad is de verwachting dat we op basis van het huidige strategische beleid en 

veronderstelde aannames met betrekking tot beleggingsrendement en ontwikkeling van de rente binnen 

één jaar voldoende zouden kunnen herstellen. Hoe de werkelijke beleggingsrendementen en 

ontwikkeling van de rente is, weten we nu nog niet. Of we aan het einde van dit jaar dus weer over het 

wettelijk vereiste vermogen beschikken, weten we per 31 december 2021.  

 

Risicomanagement 

 

Rapportage sleutelfunctiehouder Actuarieel en Risicobeheer 

De sleutelfunctiehouder (SFH) heeft haar rapportage over de tweede helft van 2020 aan het bestuur 

gepresenteerd. Hierin zijn de verrichte werkzaamheden opgenomen en de aanbevelingen van de SFH aan 

het bestuur. 


