
   

          

                                                                                    

        Stichting Pensioenfonds Koninklijke Cosun 

NIEUWS VAN DE BESTUURSTAFEL   

Tijdens de bestuursvergadering van 18 mei 2021 zijn o.a. de volgende onderwerpen besproken: 

 

Governance 
 

Rapport visitatiecommissie 

PF Cosun heeft het interne toezicht vormgegeven via een visitatiecommissie die bestaat uit drie externe 

deskundigen. Zij rapporteren jaarlijks op basis van gesprekken met verschillende betrokkenen en het 

bestuderen van fondsdocumenten en verslagen. In de vergadering licht de commissie haar rapport over 

2020 toe. De commissie heeft een positief oordeel over het Fonds. Ook heeft de Commissie enkele 

aanbevelingen. De reactie van het bestuur daarop is opgenomen in het jaarverslag over 2020, dat te 

downloaden is via de website. 

 

Overgang van een visitatiecommissie naar een raad van toezicht 

Vanuit de Pensioenwet moet een ondernemingspensioenfonds als deze twee jaren achtereen een 

beheerd vermogen van meer dan 1 miljard euro heeft, overgaan tot het instellen van een raad van 

toezicht. Het Fonds heeft voor de tweede keer een beheerd vermogen per jaareinde (per 2020 en 2019) 

boven 1 miljard euro. Vanwege deze overgang moeten diverse fondsdocumenten gewijzigd of nieuw 

opgesteld worden zoals reglementen (huishoudelijk reglement, reglement verantwoordingsorgaan, 

reglement raad van toezicht) en de statuten. 

 

Statutenwijziging 

Het bestuur heeft een statutenwijziging voorbereid naar aanleiding van: 

- Overgang van een visitatiecommissie naar een raad van toezicht.  

- De Wet bestuur en toezicht rechtspersonen vereist dat we in onze statuten een bepaling 

opnemen bij belet (tijdelijke afwezigheid) en ontstentenis (hierdoor ontstaat een vacature) van 

alle bestuurders. 

Beide zaken zijn verwerkt in de statuten. Het verantwoordingsorgaan heeft hierover positief 

geadviseerd. Deze statutenwijziging zal in de tweede helft van 2021 doorgevoerd worden. 

 

Compliance charter 

Compliance richt zich op de implementatie, handhaving en naleving van externe wet- en regelgeving, 

maar ook op interne regelgeving. Het doel hiervan is om te voorkomen dat de reputatie en integriteit van 

het Fonds wordt aangetast. Het bestuur heeft de reikwijdte van compliance nader uitgewerkt in een 

regeling, evenals de verantwoordelijken voor de taken en bevoegdheden. De rol van de compliance 

officer is in de regeling verder uitgewerkt. Het verantwoordingsorgaan heeft positief geadviseerd over 

deze regeling. 

 

Benoeming extern bestuurder 

Henk Radder is door het bestuur benoemd als extern bestuurder en voorzitter van de 

Beleggingsadviescommissie per 1 juli 2021. Hij volgt Gijs Vermeulen op. 

 

Financieel/actuarieel 
 
Haalbaarheidstoets 

Pensioenfondsen moeten jaarlijks een haalbaarheidstoets uitvoeren. Op basis van een groot aantal 

economische scenario’s, het beleid en de samenstelling van het deelnemersbestand van het fonds, 



   

wordt het verwachte pensioenresultaat over een periode van 60 jaar berekend. Op basis van de 

resultaten van deze haalbaarheidstoets zal het Fonds de ambitie van de sociale partners binnen Cosun 

naar verwachting kunnen waarmaken. 

 

Risicomanagement 

 

Risicoanalyse IT-risico Pensioenfonds Cosun  

Het bestuur heeft de risicoanalyse op het gebied van het IT-risico bij Pensioenfonds Cosun, met name de IT-

omgeving van het bestuursbureau, onderzocht en de resultaten hiervan besproken. 

 

ISAE rapportages 

De ISAE-rapportages van Appel Pensioenuitvoering, AXA IM en State Street zijn besproken. De ISAE 3402 

standaard is ontstaan vanuit de wens van organisaties om meer inzicht en controle te hebben op uitbestede 

zaken. ISAE staat voor International Standards on Assurance Engagements. De standaard beschrijft waar 

een auditor op moet letten wanneer het uitbestede diensten beoordeeld. Er wordt gecontroleerd of de 

uitbestede processen daadwerkelijk ‘in control’ zijn. Uit de analyses blijkt dat hoofdzakelijk ingestelde 

beheersmaatregelen door de diverse partijen goed zijn ingericht en worden opgevolgd. 


