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Agenda 

 
1. Ontwikkelingen risicobeheersing beleggingen 
2. DNB bevindingen en toezichtthema’s 2012 
3. Maatregelen pensioenfondsen 
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1. Ontwikkelingen Nederlandse pensioenmarkt & beleggingsrisico’s 

Bevindingen commissie Frijns o.a. 
• Specifieke kenmerken van pensioenfondsen worden onvoldoende vertaald in 

beleggingsbeleid. 
• Pensioenfondsen hebben structureel te weinig aandacht voor risicobeheer en 

uitvoering beleggingsbeleid. 
• Het governance model behoeft verbetering. 

 
 

Bevindingen DNB n.a.v. beleggingsonderzoeken: 
• Onvoldoende aandacht voor beleggingstrategie en de kenmerken van het 

fonds. 
• Financiële opzet en daarbinnen de beleggingsstrategie wordt vaak te 

optimistisch ingeschat. 
• Hoge kosten verkeerde implementatie van het beleggingsbeleid (EUR 20M) 
• Tekortkomingen in de governance, uitbesteding en risicobeheersing. 
 

Belanghebbenden verwachten steeds meer van de beheersing van risico’s en  
van de manier waarop pensioenfondsen toezicht houden op de uitvoering.  
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3. Strategisch 
beleggingsbeleid 

1. Strategisch      
risicokader 

2. ALM studie 

4. Implementatie 

5. Uitvoering en 
monitoring 

1. Van strategie naar uitvoering  

Strategisch 
niveau 

Uitvoering 
beleggingen 

Vaststellen ambitie, risicobereidheid en doelstelling op 
strategisch niveau 

Vertaling ambitie, risicobereidheid en doelstelling op 
strategisch niveau naar beleid (premiebeleid, 
pensioenregeling, indexatiebeleid en beleggingsbeleid) 

Vertaling resultaten en keuzes uit ALM studie naar 
richtlijnen voor een beleggingsplan op basis waarvan de 
portefeuille kan worden ingevuld 

Concrete invulling van de portefeuille met derivaten en 
beleggingsmandaten op de verschillende categorieën uit 
het beleggingsplan  

Doorlopende uitvoering van het vermogensbeheer en 
monitoring of dit conform beleidsdoelstellingen wordt 
uitgevoerd 
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50 % vastrentende waarden 50 % zakelijke waarden 

Renteafdekking 50%, valuta afdekking 100% 

ALM 

Strategisch beleggingsbeleid  (portefeuilleconstructie categorieën) 

5% 
 High Yield 

5%   
EMD 

15%  
Credits 

25%  
 Euro staatsleningen 

5% 
 Private 
Equity 

5% 
 Hedge 
Funds 

10%  
Onroerend 

Goed 

30% aandelen 
(25% global, 5% EM) 

1. Uitvoering beleggingen: vertaling in portefeuille 

1,5% M1 

1,5% M2 

2% M1 

2% M2 

1% M3 2,0% M3 

7,5% M1 

7,5% M2 
25% M1 passief 

0,5% F1 

0,5% F2 

0,5% F10 

0,5% F1 

0,5% F2 

0,5% F10 

3% NL dir 

0,5% F1 INT 
indir 

0,5% F14 
INT indir 

20% global passief M1 

5% global actief M2 

2,5% Emerging M1 

2,5% Emerging M2 

Uitvoering mandaten 



5 © 2012 KPMG Advisory N.V., ingeschreven bij het handelsregister in Nederland onder nummer 33263682, is een dochtermaatschappij van KPMG Europe LLP en lid van het KPMG-netwerk 
van zelfstandige ondernemingen die verbonden zijn aan KPMG International Cooperative (‘KPMG International’), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden. Gedrukt in Nederland. De 
naam KPMG, het logo en ‘cutting through complexity’ zijn geregistreerde merken van KPMG International. 

• Allocatie 
risicobudget 

• Actief beheer 
• Complexiteit 
• Gebruik van 

leverage totale 
portefeuille 

• Renterisico 
• Marktrisico 
• Kredietrisico 
• Valutarisico 
• MBV 
• Rebalancing 
• Richtlijnen per 

beleggings-
categorie 

• Vastrentende beleggingen beperken zich niet tot voornamelijk 
renterisico, ook categorieën toegestaan zoals bankobligaties en 
gestructureerde kredietproducten.  
 

• Onduidelijkheid over gebruik van leverage 
 

• Beleggingsrichtlijnen per categorie onvoldoende specifiek in 
beleggingsstrategie opgenomen 

– gebruik structured products 
– toestaan van short posities 
– toestaan leverage  
– maximale allocaties naar rating class, sector, regio en/of landen 

onvoldoende specifiek 

Bevindingen strategisch beleid  

1. Uitvoering beleggingen: bevindingen Frijns en DNB 
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• Rapportages 
• Limieten 
• Bijsturen 
• Afstemming 

resultaat met 
doelstellingen 

• Informatie 
assymetrie  

• Besturen hebben vaak onvoldoende inzicht in de risico’s die het 
pensioenfonds loopt: 

– Renterisico 
– Marktrisico 
– Kredietrisico/tegenpartijrisico (securities lending) 
– Valutarisico 
– Liquiditeitsrisico 
– Risico’s actief beheer 

 
• Bij fiduciair beheer is er vaak onvoldoende inzicht op de uitvoering en 

monitoring van individuele mandaten (en externe beheerders) 
 

• Onvoldoende inzicht in de specifieke risico’s van alternatieve 
beleggingen en structured products 
 

• Besturen kunnen niet altijd voldoende tegenwicht (‘countervailing 
power’) inbrengen tegenover de vermogensbeheerder/ fiduciair 
beheerder.  

Bevindingen monitoring  

1. Uitvoering beleggingen: bevindingen Frijns en DNB 
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2. Ook DNB vraagt om een diepgaande monitoring van beleggingen en risico’s 

Governance 
“De positie van de risicobeheerfunctie is 
onduidelijk en laat wat betreft onafhankelijkheid, 
capaciteit en inhoud te wensen over.” 

Bron: DNB brief 15 maart 2010 en 26 april 2011 

Risicobeheersing 
“Het ontwikkelen van een adequaat en robuust 
risicobeheersingsraamwerk wordt niet altijd 
expliciet als taak belegd.” 

Uitbesteding 
“Bestuurders zouden veel meer zelf moeten 
aangeven welke informatie zij willen ontvangen 
om een goed oordeel te vormen over de risico´s 
en de resultaten.” 
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• De financiële sector vergroot zijn weerbaarheid 

o Uitwerking toezichtkader Pensioenakkoord 

• Werken aan een duurzaam bedrijfsmodel (commercieel vastgoed) 

• Risico’s kennen, begrijpen en beheersen 

o Pensioenfondsen: beheersing uitbestedingsrelaties 

• Sterk besturen, beheerst belonen 

o Beloningsbeleid 

o Deskundigheid 

o Kwaliteit bestuur 

• De financiële sector veilig en integer 

2. Toezichtthema’s DNB 2012 
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2. Enkele observaties 

Veranderende 
toezichthouder 

Veranderende 
eisen 

Volatiliteit op 
financiële markten 

Mate van ‘In 
Control’ zijn 

‘Show me vs. 
Trust me’ 

Hoe gaan pensioenfondsen hier in de praktijk mee om ?  

http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=843566�
http://www.sxc.hu/browse.phtml?f=download&id=875413�
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Complexiteit 

Beheersing 

3. Opvolging bevindingen door pensioenfondsen  

Risicomanagement 

Governance Beleggingen 
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3. Governance gericht op versterken countervailing power en deskundigheid 

Algemeen Bestuur: 

• Eindverantwoordelijk voor het beleggingsbeleid van het pensioenfonds 

• Beleidsbepalend, besluitvormend en controlerend 

• Versterken eigen deskundigheid op gebied van beleggingen 

• Trend aantrekken bestuursleden met een specifieke expertise op 
beleggingsgebied 

Beleggings(advies)commissie 
• Adviserend, controlerend en beleidsvoorbereidend en/of besluitvormend 

binnen het verkregen mandaat (en hierover verantwoording afleggen) 
• Externe adviseurs (aantal, expertisegebied, betrokkenheid, tijdsbesteding)  
• Trend toenemend aantal bestuursleden dat zitting heeft in de 

beleggings(advies)commissie 

Bestuur 

B(A)C 
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3. Governance gericht op versterken countervailing power en deskundigheid 

Bestuursbureau: 

• Regievoering, adviseren, beleidsvoorbereiding  

• Monitoren en controleren 

• Trend: uitbreiding van bestuursbureaus met beleggings- en risk management 
experts 

Externe vermogensbeheerder(s): 

•  Advies-, uitvoering en controlefunctie  

• Trend: review mandaatvrijheid van de externe vermogensbeheerder 

• Trend: inrichten separate afdeling ‘Fiduciair Management’ bij integrale 
beheerders, striktere scheiding tussen advies, uitvoering en monitoring.  

BB 

Externe  
VB 
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3. Risk functie wordt expliciet belegd 

Lijn-management Risk & Compliance (Internal)Audit 

Primair 
verantwoordelijk 
risicobeheersing 

Identificatie, 
meting,  monitoring 
en rapportage van 
risico’s, controle op 

normenkader 

Beoordeling van de 
opzet en 

effectiviteit 
risicomanagement 

en interne 
beheersing 

1e lijn 2e lijn 3e lijn 

Pensioenfonds 
Bestuur - Bestuursbureau 

Uitvoeringsorganisatie(s) 

Verschillende modellen 
voor implementatie ‘3 
lines of defense’ en 
relatie met Bestuur 
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3. Risk functie wordt expliciet belegd 

Vermogensbeheer 

Pensioenbeheer/ALM 

• Onafhankelijke toetsing rapportages 
• Beoordeling nieuwe beleggingsvoorstellen 
• Specifieke focus op risicotype (tegenpartij, liquiditeit) 
• Eigen input op vermogensbeheerstukken die worden ingebracht bij 

Bestuur 

Communicatie 

• Impact nieuw pensioenakkoord  
• Risk appetite bepalen mbv ALM analyses 
• Risico’s ten aanzien van premie (hoogte, kostendekkend) en indexatie 

(realisatie/achterstand) 
• Afstemming SLA performance indicatoren uitvoering 

pensioenadministratie 

• Reputatierisico 
• Vertrouwen van deelnemers 

Finance & Control/ 
Interne Beheersing 

• Waardering van beleggingen 
• SAS 70 en ISAE 3402 
• SLA indicatoren (uitbestedingsrisico) 
• Contact met de custodian 
• Compliance functie 
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3. Rapportages over beleggingen worden aangescherpt 

• Renterisico: 
 Exposure 
 Bandbreedte 
 Gevoeligheidsanalyse 

 
• Marktrisico: 
 Exposures 
 Bandbreedte 
 Performance analyse (absoluut en 

relatief) 
 Performance attributie (totaal, per asset 

class, per deelmandaat) 
 Risico attributie (totaal, per asset class, 

per deelmandaat)  

• Tegenpartijrisico: 
 Exposure 

 Collateral 

 

• Liquiditeitsrisico 
 Prognose 

 Gevoeligheidsanalyse 

 
•  Valutarisico 

 Exposures 
 Gevoeligheidsanalyse 

 
• Per manager 

 Stijlanalyse 
 Actieve posities 
 Visie 
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3. Thema’s verbeterplannen - Governance 

Risico-
management 

Beleggingen Governance 

Governance PF 

Het bestuur heeft voldoende countervailing power t.o.v. alle 
betrokken externe partijen 

Het bestuur bezit aantoonbare deskundigheid ten aanzien van 
risicomanagement en vermogensbeheer en is in staat initiërend op 
te treden 

Het fonds heeft een onafhankelijke en adequate 
riskmanagementfunctie 

Er bestaat een duidelijke rolverdeling tussen bestuur, commissies, 
bestuursbureau en uitvoeringsorganisatie 

Er bestaat helderheid omtrent de reikwijdte van het aan de 
uitvoeringsorganisatie verstrekte mandaat (afbakenen TBV’s) 

De uitvoeringsorganisatie heeft een duidelijke scheiding van 
verantwoordelijkheden (asset management, risk management, 
fiduciair management) 

De beloningsstructuur van de uitvoeringsorganisatie motiveert om 
voor langere tijd gelijkschakeling van belangen te realiseren 

De uitvoeringsorganisatie verschaft structuur en inzicht in de kosten 
(transactiekosten en fees voor externe managers) van de 
beleggingsactiviteiten 

  

Presenter
Presentation Notes
Governance Het fonds heeft een onafhankelijke en adequate riskmanagementfunctie.Periodieke evaluatie van het fonds vindt plaats voor een optimale bemensing van bestuur en bestuurlijke processen.Het bestuur bezit een monitorkader voor het risicobeleid, maatschappelijk verantwoord handelen en het beleggingsbeleid.Het bestuur bezit aantoonbare deskundigheid ten aanzien van risicomanagement en vermogensbeheer en is in staat initiërend op te treden.Het bestuur heeft voldoende countervailing power t.o.v. alle betrokken externe partijenDe fiduciair manager heeft een duidelijke scheiding van verantwoordelijkheden (asset management, risk management, fiduciair management).Er bestaat duidelijk omtrent de reikwijdte van het aan de fiduciair manager verstrekte mandaat (afbakenen TBV’s).Er is voorzien in procedures, maatregelen, deskundigheid & informatie om uitvoering van uitbestede werkzaamheden te kunnen beoordelen. De beloningsstructuur van de fiduciair manager motiveert om voor langere tijd gelijkschakeling van belangen te realiserenDe fiduciair manager verschaft structuur en inzicht in de kosten (transactiekosten en fees voor externe managers) van de beleggingsactiviteiten
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3. Thema’s verbeterplannen - Beleggingen 

Beleggingen 

Risico-
management 

Governance 

Beleggingen PF 

De complexiteit van het beleggingsbeleid en -risico’s zijn afgestemd 
op het pensioencontract 

Het bestuur maakt expliciete keuzes t.a.v alternatieve beleggingen, 
actief beleggingsbeleid en de risico’s 

Het bestuur is in het beleggingsproces te allen tijde ‘in control’ 

Er is voorzien in procedures rondom het bijsturen van de 
beleggingsportefeuille bijvoorbeeld inzake de handelswijze bij over- 
of onderschrijden van bandbreedtes en risicobudgetten 

Rapportages bevatten op toegankelijk wijze de juiste kwalitatieve en 
kwantitatieve informatie om het beleggingsproces adequaat te 
monitoren/bijsturen 

Investeringsvoorstellen worden op een gestructureerde en 
objectieve manier beoordeeld 

Er bestaat beleid ten aanzien van actief beheer, securities lending 
en collateral management 

  

Presenter
Presentation Notes
BeleggingenHet beleggingsbeleid is een juiste balans tussen de reële doelstelling en het tussentijdse nominale en reële dekkingsgraadrisico.De complexiteit van het beleggingsbeleid en -risico’s zijn afgestemd op het pensioencontract.Het beleggingsbeleid is gebaseerd op actuele en realistische rendements- en risicoverwachtingen.Het bestuur maakt expliciete keuzes t.a.v alternatieve beleggingen, actief beleggingsbeleid en de risico’s.Het bestuur is in het beleggingsproces te allen tijde ‘in control’.Het resultaat is afgezet tegen de doelstellingen, het risicoprofiel en –draagvlak zoals in pensioencontract staat beschreven.Informatieprocessen verkleinen asymmetrische informatie tussen pensioenfonds en fiduciair manager en tussen de verschillende afdelingen binnen het pensioenfonds en de fiduciair manager,  tot een beheersbaar niveau.Rapportages bevatten op toegankelijk wijze de juiste kwalitatieve en kwantitatieve informatie om het beleggingsproces adequaat te monitoren/bijsturen.Investeringsvoorstellen worden op een gestructureerde en objectieve manier beoordeeld.�
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3. Thema’s verbeterplannen – Risicomanagement 

Risico-
management 

Governance Beleggingen 

Risicomanagement PF 

Het bestuur stelt het strategisch risicokader vast met een balans 
tussen rendement en risico 

Er vindt een systematische analyse van de risico’s plaats die 
samenhangen met de uitbesteding van werkzaamheden 

Het fonds heeft de beschikking over risicorapportages 

Het bestuur hanteert onafhankelijke en adequate 
waarderingsmethoden 

Het fonds heeft procedures voor ex-post en ex-ante risicometing, 
waaronder juiste berekening van tracking errors 

Het fonds maakt gebruik van stressscenario's en 
gevoeligheidsanalyses 

Het fonds heeft maatregelen getroffen ter beheersing van 
staartrisico’s en concentratierisico 

Het fonds heeft een crisisplan opgesteld 

Het fonds heeft per risicotype vastgestelde hoe de strategische, 
tactische en operationele risicobeheersing is geïmplementeerd.  

  

Presenter
Presentation Notes
RisicomanagementHet bestuur accepteert alleen pensioencontracten die expliciet en evenwichtig zijn m.b.t. pensioentoezeggingen, premieafspraken en ook toedeling van risico’s.Het bestuur stelt het strategisch risicokader vast met een balans tussen rendement en risico.Duurzaamheid is het uitgangspunt van het risico- en beleggingsbeleid.De reële doelstelling is leidend, met een toetsingskader voor korte en lange termijn in een ALM-context.Het bestuur ziet er op toe dat het fonds niet onder de kritische nominale of reële dekkingsgraad komt, zelfs niet in extreme marktomstandigheden.Het vereiste vermogen wordt op een juiste manier berekend.Het bestuur hanteert onafhankelijke en adequate waarderingsmethoden.Het fonds hanteert een methodiek voor de inschatting van toekomstige marktwaardebewegingen van de beheerde assets.Er vindt een systematische analyse van de risico’s plaats die samenhangen met de uitbesteding van werkzaamheden.Het fonds heeft de beschikking over risicorapportages.Het fonds heeft procedures voor ex-post en ex-ante risicometing, waaronder juiste berekening van tracking errors.Het fonds maakt gebruik van stressscenario's en gevoeligheidsanalyses.Het fonds heeft maatregelen getroffen ter beheersing van staartrisico’s en concentratierisico.�
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Presentation Notes
De bestaande rapportages zijn geëvalueerd en aangepast per gremiumDe rapportages zijn uitgebreid met de volgende onderderwerpen:RenterisicoMarktrisicoLiquiditeitsrisicoConcentratierisico…Rapportages van de uitvoerder worden voorzien van een voorlegger door het BestuursbureauIn welke mate zijn integrale vermogensbeheerders in staat om ‘goed’ te rapporteren?
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