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Waar wilt u naartoe met uw fonds?
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Wat komt u onderweg tegen?

Bron: Overzicht Financiële Stabiliteit, https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2020/dnb389059.jsp 3

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2020/dnb389059.jsp


Hoe gaat u hier mee om?
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Achtergrond
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Sinds 13 januari 2019 is 
de IORPII richtlijn (Institutio

ns for Occupational
Retirement Provision) in 
Nederlandse wetgeving 
geïmplementeerd in het 

besluit FTK.

Veel raakvlakken met 
SolvencyII

Onderdeel van de vereisten 
is de eigen risicobeoordeling 

(ERB) 

Stimuleren van 
grensoverschrijdende 

pensioenvoorzieningen en

het meer veilig en 
transparant maken van 

deze voorzieningen.

Verscherpt risicogebaseerd
toezicht op het gebied van 

Informatieverstrekking, (Risk) 
Governance en ESG.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016L2341&from=NL


Wat is een ERB? 
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Risicomanagement tool

De ERB is een risicomanagement tool 
voor het bestuur. De ERB kan gebruikt 

worden voor sturing en voor 
verantwoording. 

Versteviging risicomanagement

Versteviging van het 
risicomanagement en daarmee een 

betere beheersing en focus gedurende 
de rit naar het doel.

Inzicht situatie fonds

Inzicht van het bestuur in hoe het 
pensioenfonds ervoor staat, waar het 

naar toe gaat en wat het daarbij 
onderweg tegenkomt. 

Bewust en onderbouwd

Inzicht in risico's onderweg naar het 
doel Beheersing en focus. 

Bewust en onderbouwd beslissingen 
nemen.



Waarom ERB? De wortel en de stok!
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1. Periodiek 1x per 3 jaar  Een totale ERB
2. Bij een grote verandering in de door het 

fonds uitgevoerde pensioenregeling(en) 
met impact op de strategie van het 
fonds  ERB kan beperkt blijven tot die 
pensioenregeling.

De stok: verplicht vanuit wetgeving

1. Bewuste en beter onderbouwde 
besluitvorming

2. Beheersing van risico’s 

3. Inzicht in de organisatie

4. Optimalisatie van allocatie van 
beschikbare middelen

De wortel: ERB kan waarde 
toevoegen!

In een wereld die steeds sneller en 
ingrijpender verandert is de kans groot 
dat er regelmatig een ERB uitgevoerd zal 
worden. 



Wat levert de ERB het fonds op?

• De ERB zorgt meer dan andere risicomanagement tools voor inzicht in 
samenhang tussen visie / strategie en de risico’s, inclusief impact op de 
pensioenresultaten van deelnemers (het doel van menig fonds).

• De ERB geeft antwoord op een centrale vraag en wordt gebruikt bij het nemen 
van strategische beslissingen. De ERB zorgt hiervoor voor een 
gestructureerde en onderbouwde strategische beslissing.

• Het geeft naast een kwalitatieve operationele risicoanalyse ook inzicht in de 
doelmatigheid van het risicobeheer, de totale financieringsbehoeften, risico’s 
voor de deelnemers én een beoordeling van nieuwe of opkomende risico’s. 
Ook wordt de doelmatigheid van het risicobeheer getoetst.
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• RACI

Voorbereiding: ERB Beleid

• Bruikbaar ERB beleid dient verder te gaan dan het overnemen van de wettekst en standaard 
aanwezig te zijn alvorens een ERB gestart wordt. Dit zorgt voor een efficiëntere uitvoering van 
de ERB. Bruikbaar beleid bevat tenminste kaders voor:
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ERB PROCES TRIGGERS VERANTWOORDELIJK-
HEDEN VERBINDING DOCUMENTEN

• Inrichting van het 
risicobeheer

• Opzet 
risicobeheerfunctie

KADERS

• Financieel

• Niet financieel

• Koppeling met 
strategie en 
financiële opzet

• Welke documenten 
zijn van belang?

• Aan welke kaders 
dient getoetst te 
worden?



• Vaststellen scenario’s / 
strategische risico’s / SWOT

• impact op de pensioenen 
van deelnemers

• impact op het pensioenfonds

• impact van nieuwe en 
opkomende risico’s

Onderdelen ERB
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Centrale vraag Financiële uitgangspositie Beoordeling effectiviteit & 
doelmatigheid risicobeheer

Beschrijving van het Pensioenfonds
Desk research inclusief 0-meting (wat ligt er)

Risicoanalyse

1 2 3 4 5 6 7

Eindrapportage

Vaststellen vervolg acties



Beschrijving Pensioenfonds
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Financiële uitgangspositie

3

Risicoanalyse

4

Beoordeling risicobeheer

5 7

Eindrapportage
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Vaststellen vervolg acties
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Onderdelen ERB

1

Centrale vraag



Best Practice: centrale vraag
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Centrale 
vraag

RisicobeheerOpkomende
risico’s

Governance

De markt Strategie van 
het fonds

Complexiteit 
omgeving

Complexiteit 
fonds

Operationele 
inrichting

Risico 
bereidheid

Financiële 
positie
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Centrale vraag Financiële uitgangspositie Beoordeling effectiviteit & 
doelmatigheid risicobeheer

Beschrijving Pensioenfonds

1 2 3 5 6 7

Eindrapportage

Vaststellen vervolgacties

• Vaststellen scenario’s / 
strategische risico’s / SWOT

• impact op de pensioenen 
van deelnemers

• impact op het pensioenfonds

• impact van nieuwe en 
opkomende risico’s

Risicoanalyse

4

Onderdelen ERB



Wat komt u onderweg tegen?

Bron: Overzicht Financiële Stabiliteit, https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2020/dnb389059.jsp 14

https://www.dnb.nl/nieuws/nieuwsoverzicht-en-archief/persberichten-2020/dnb389059.jsp


Risicobeoordeling, hoe?
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1. Bestaande risicoanalyses, RSA, SIRA 
en de 10 indicatoren uit het 
“beoordelingskader strategisch 
risico” van DNB.

2. SWOT analyse

3. Te voorkomen gebeurtenissen

Basistechnieken

Scenario analyse

Proportionaliteit!
Passend bij aard en omvang
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Centrale vraag Financiële uitgangspositie Beoordeling effectiviteit & 
doelmatigheid risicobeheer

Beschrijving Pensioenfonds

1 2 3 5 6 7

Eindrapportage

Vaststellen vervolg acties

Risicoanalyse

4

Onderdelen ERB • Vaststellen scenario’s / 
strategische risico’s / SWOT

• impact op de pensioenen 
van deelnemers

• impact op het pensioenfonds

• impact van nieuwe en 
opkomende risico’s



Impactanalyse, hoe?

Impact op pensioenen van deelnemers
 ALM

Impact op pensioenfonds
 Inzicht in de relatie tusssen risico’s op strategisch en operationeel terrein

Impact van nieuwe en opkomende risico’s
 Pensioenfederatie: Aan de hand van scenarioanalyse wordt inzicht verkregen in de 

grootste bedreigingen voor het pensioenfonds. Op basis hiervan beoordeelt het 
pensioenfonds of deze passen binnen de risicobereidheid van het pensioenfonds. De 
beoordeling kan zowel kwantitatief als kwalitatief plaatsvinden.
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Centrale vraag Financiële uitgangspositie

Beschrijving Pensioenfonds

1 2 3 6 7

Eindrapportage

Vaststellen vervolg actiesRisicoanalyse

4

Onderdelen ERB

Beoordeling effectiviteit & 
doelmatigheid risicobeheer

5
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• Bijvoorbeeld aan de hand van het IRM kader 
van DNB. Bij de beoordeling van het IRM 
van pensioenfondsen kijkt DNB naar drie 
onderwerpen:

1. Risicocultuur/governance

2. Risicostrategie en -beleid

3. Risicomanagementprocessen

• Zie ook:

https://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223998.jsp

Beoordeling, hoe?

https://www.toezicht.dnb.nl/3/50-223998.jsp
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Centrale vraag Financiële uitgangspositie

Beschrijving Pensioenfonds

1 2 3 7

Eindrapportage

Risicoanalyse

4

Beoordeling effectiviteit & 
doelmatigheid risicobeheer

5 6

Vaststellen vervolg acties

Onderdelen ERB



Vervolgacties: wat levert een ERB op?

• De ERB zorgt meer dan andere risicomanagement tools voor inzicht in samenhang tussen visie & strategie 
en de risico’s, inclusief impact op de pensioenresultaten van deelnemers
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A

QH
P

U

ERB

Uitbestedingen
het veranderen van de 

uitbestedingsrelaties van 

het pensioenfonds.

Herijken
het herijken van de 

doelstellingen, de strategie 

en de risicobereidheid; Pensioenregeling
het aanpassen van de 

huidige pensioenregeling of 

herijking van de financiële 

opzet ervan

Actie
het nemen van nadere 

acties, om de bestaande 

doelstellingen te realiseren

Beleid
het aanpassen van het 

beleid inzake risicobeheer 

en de uitvoering



Toetsen aansluiting bij het risicoprofiel van de deelnemers

Vervolgacties

• Inzicht kan leiden tot de wens of noodzaak om bij te sturen om bijvoorbeeld de samenhang te 
verbeteren. Afhankelijk van het onderzoek zijn er bijvoorbeeld de volgende mogelijke 
uitkomsten:
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Aanpassen van strategie of beleid

Aanpassingen in de governance

Aanpassingen in de uitbestedingen
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Centrale vraag Financiële uitgangspositie

Beschrijving Pensioenfonds

1 2 3 6

Vaststellen vervolg actiesRisicoanalyse

4

Beoordeling effectiviteit & 
doelmatigheid risicobeheer

5

Onderdelen ERB

7

Eindrapportage



Eindrapportage
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• Het fonds zendt een door het bestuur 
gewaarmerkt afschrift van de resultaten van de 
eigenrisicobeoordeling of de wijzigingen in de 
resultaten van de eigenrisicobeoordeling 
binnen twee weken na de totstandkoming 
daarvan aan de toezichthouder.



Bedankt voor uw aandacht!

www.montaepartners.nl


	Online educatiesessie
	Waar wilt u naartoe met uw fonds?
	Wat komt u onderweg tegen?
	Hoe gaat u hier mee om?
	Achtergrond
	Wat is een ERB? 
	Waarom ERB? De wortel en de stok!
	Wat levert de ERB het fonds op?
	Voorbereiding: ERB Beleid
	Onderdelen ERB
	Onderdelen ERB
	Best Practice: centrale vraag
	Onderdelen ERB
	Wat komt u onderweg tegen?
	Risicobeoordeling, hoe?
	Onderdelen ERB
	Impactanalyse, hoe?
	Onderdelen ERB
	Beoordeling, hoe?
	Onderdelen ERB
	Vervolgacties: wat levert een ERB op?
	Vervolgacties
	Onderdelen ERB
	Eindrapportage
	Dianummer 25

