
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 19 januari 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 

(Her)benoemingen 

In deze bestuursvergadering heeft het bestuur het voorgenomen besluit om de kandidaat-bestuurder 

Kim Arnouts tot werkgeversbestuurder te benoemen. DNB heeft hier inmiddels goedkeuring aan 

gegeven. Kim is werkzaam bij Cosun Beet Company. 

Na de bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan is mevrouw Van der Made als derde lid 

van de permanente visitatiecommissie door het bestuur benoemd. Zij volgt Mechteld Hendriks op, die 

niet meer beschikbaar was voor deze functie. 

Het bestuur heeft twee leden van het verantwoordingsorgaan (de heren Schuil en Jansen) voor de 

tweede termijn herbenoemd. De heer Schuil op voordracht van de aangesloten ondernemingen namens 

de werkgever en de heer Jansen op voordracht van de Ondernemingsraad namens de werknemers.  

 

Functieprofiel verantwoordingsorgaan goedgekeurd 

Het bestuur heeft het functieprofiel voor een lid van het verantwoordingsorgaan goedgekeurd. Het VO 

heeft dit functieprofiel zelf opgesteld. 

In het functieprofiel zijn de taken en bevoegdheden opgenomen en de geschiktheidsvereisten die het 

verantwoordingsorgaan aan een lid stelt. Daarnaast streeft het verantwoordingsorgaan naar diversiteit 

in de samenstelling van de leden. Hierbij is het uitgangspunt dat er zowel mannen als vrouwen in zitten, 

verschillende leeftijden en vertegenwoordiging vanuit de aangesloten ondernemingen.  

 

Financieel/actuarieel 
 
Uniformering peildatum flexibiliserings-, inkoop en afkoopfactoren    

Ons Fonds kent verschillende peildatums (30 september en 31 december) die gehanteerd worden bij de 

vaststelling van de (flexibiliserings-, aanwend- en afkoop-)factoren. Deze factoren hanteert het Fonds als 

iemand gebruik maakt van keuzemogelijkheden in de pensioenregeling. Denk hierbij aan vervroegd met 

pensioen gaan of eerst een aantal jaren een hogere en daarna een lagere uitkering.  

Het bestuur heeft besloten dat vanaf 2022 alle factoren worden vastgesteld op basis van de peildatum 

van 31 oktober. Deze peildatum wordt nu reeds gebruikt voor vaststelling van de premie. Met deze 

werkwijze zijn alle factoren voor het einde van het jaar vastgesteld en kunnen de uitkeringen die in januari 

2022 ingaan, plaatsvinden zonder dat er een correctie hoeft te worden verzonden.  

Het bestuur heeft besloten om de methodiek aan te passen. Dit is voor advies voorgelegd aan het 

verantwoordingsorgaan op 26 maart 2021.  

Vermogensbeheer 
 
Prudent person 
In het kader van het jaarwerk voor 2020 vraagt de certificerend actuaris of het bestuur de vragenlijsten invult 

om te beoordelen of het Fonds als ‘een goed huisvader’ belegt volgens de prudent person regel. Dit 

betekent dat pensioenfondsen hun vermogen dienen te beleggen in het belang van hun deelnemers. Daarbij 

dienen ze zorgvuldig te werk te gaan en het beleggingsbeleid goed op orde te hebben.  

 

Pensioenbeheer 



   

 

Pensioenreglement 

Op aanbeveling van de certificerend actuaris heeft een kleine wijziging in het toeslagartikel plaatsgevonden. 

Doel van deze wijziging is verduidelijking van het artikel. Dit is aan het verantwoordingsorgaan op 26 maart 

2021 voorgelegd voor advies. 


