
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 17 november 2020 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 

Business Continuity plan 

In norm 9 van de Code Pensioenfondsen wordt gesteld dat het bestuur een noodprocedure kent. Het 

bestuur heeft business continuity plan vastgesteld waarin een beschrijving van de procedures/stappen 

die doorlopen worden in een geval dat er een calamiteit speelt. Een calamiteit is aanwezig indien de 

reguliere bedrijfsvoering van Pensioenfonds Cosun ernstig belemmerd wordt en daardoor de 

bedrijfscontinuïteit voor korte of langere tijd in gevaar komt.  

 

Wijziging formele fondsdocumenten 

Jaarlijks worden verschillende formele fondsdocumenten indien nodig geactualiseerd: 

- Statuten: de bepaling ‘ontstentenis en belet’ wordt onder andere opgenomen in de statuten. Deze 

bepaling zorgt ervoor dat als door in de statuten benoemde omstandigheden niet het vereiste 

quorum wordt behaald, er toch met een bepaald aantal bestuurders een besluit kan worden 

genomen. 

- Door de wijziging per 1 januari 2020 naar Appel Pensioenuitvoering en door de wijziging van 

Pensioenbureau naar bestuursbureau zijn er in het Huishoudelijk reglement, in het Statuut BAC en 

het Reglement verantwoordingsorgaan een aantal wijzigingen doorgevoerd.  

Het bestuur heeft het besluit genomen om de genoemde stukken te wijzigen na advies van het 

verantwoordingsorgaan op 18 december 2020.   

 

  



   

Financieel/actuarieel 
 
Premie(prognose) 2021 
Het bestuur stelt jaarlijks de grondslagen voor de berekening van de premieprognose op basis van het 
premiebeleid vast. Hierdoor stelt het bestuur de premie voor 2021 vast op 33,8% van het pensioensalaris.  
 
Meerjarenbegroting 2021-2023 
Het bestuur stelt de begroting voor 2021 en de meerjarenbegroting voor 2021 vast. 
 
Nieuwe adviserend actuaris 
Het bestuur heeft middels een tender een selectietraject doorlopen om een adviserend actuaris voor de 
komende jaren te selecteren. Aan de hand van vooraf vastgestelde selectiecriteria heeft het bestuur 
besloten om Sprenkels & Verschuren per 1 januari 2021 als nieuwe adviserend actuaris te benoemen. 

 

Vermogensbeheer 
 

Voortgang transitie fiduciair 
Het bestuur heeft de voortgang van de transitie naar de nieuwe fiduciair en LDI Manager besproken. 


