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Signalering en inschatten risico’s  
In de onderstaande tabel worden de financiële en niet financiële risico’s en de mate van 

beheersing benoemd zoals relevant geacht voor het beleid van het PVL.  

Interpretatie en procedures 

 In de eerste kolom worden de risico’s genoemd zoals onderscheiden in het hiertoe 

opgestelde risicokader van DNB.  

 In de tweede en derde kolom wordt de voor het PVL geldende interpretatie van 

deze risico’s genoemd. De definities worden een keer per jaar herbezocht door de 

RMC. Eventueel noodzakelijk geachte veranderingen worden voorgelegd aan het 

bestuur. Voor sommige risico’s geldt meer dan één interpretatie.  

 In de vierde kolom “Risico Omvang” wordt potentiële dreiging van ieder 

(deel)risico benoemd. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar de hoogte van het 

risico (hoe waarschijnlijk is het dat het risico zich manifesteert) en de impact die het 

daadwerkelijk manifesteren heeft op het bereiken van de doelstellingen van PVL. 

Het totaal (“het product”) van beide inschattingen resulteert in de gepercipieerde 

risico-omvang. De risico-omvang kan worden verduidelijkt door het toevoegen van 

een kleur; Groen (productwaarde<6), Oranje (productwaarde >5 of <10) Rood 

(productwaarde >9). De inschatting gebeurt roulerend op kwartaalbasis door de 

RMC, op aangeven van de betreffende risico eigenaar.  

 In de vijfde kolom, “Beheersing” wordt de mate van gevoelde beheersing van de 

risico’s weergegeven. Dit betreft de mate waarin de voor het beheersen van de 

risico’s gedefinieerde procedures ook daadwerkelijk worden toegepast en 

adequaat zijn. De inschatting hiervan volgt op kwartaalbasis uit de risicorapportages 

van de risico eigenaren. Aan de inschatting wordt door de risico eigenaar een kleur 

toegekend: Groen (beheersing is afdoende en effectief), Geel (beheersing behoeft 

aandacht maar is geen acute dreiging voor de doelstellingen van PVL, procedures 

behoeven niet te worden aangepast), Oranje (beheersing schiet tekort, doelstellingen 

worden mogelijk op termijn bedreigd, verbetering van procedures is noodzakelijk) of 

Rood (beheersing schiet wezenlijk tekort waardoor directe dreiging voor 

doelstellingen bestaat; onmiddellijk ingrijpen is noodzakelijk). Ingeval van acuut risico 

stelt de risico eigenaar zonder tussenkomst van de RMC het bestuur op de hoogte 

teneinde direct de vereiste actie te kunnen voorbereiden en uitvoeren. De 

kwartaalrapportages worden in de RMC besproken waarna een voorstel voor actie 

naar het bestuur wordt gestuurd. In geval van beheersing.  

 In de zesde kolom “Restrisico” wordt het uit kolom 4 en 5 resulterende restrisico 

benoemd. Zijn de geldende procedures en beheersingsmaatregelen afdoende? 

Hiervoor gelden de kleurcodes Groen en Rood: restrisico is ja of nee acceptabel: 

beheersing moet worden verbeterd danwel de blootstelling aan het risico moet 

worden verminderd.  

 De volledig ingevulde tabel wordt ieder kwartaal / na iedere RMC vergadering van 

een toelichting en advies aan het bestuur verstrekt. Het bestuur besluit of tot 

aanpassing van het risicobeleid moet worden overgegaan.    
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RISICOCATEGORIE  NR .  Definitie van de onderscheiden risico's (algemeen geldende definitie) 

Risico Omvang Beheersing  Restrisico  

(Hoogte*Impact) 
Procedures 
gevolgd? 

Acceptabel? Acties? 

Lange termijn inschatting Bestuur VLP 
Kwartaalwaarneming 

Risico-eigenaren 
VLP 

Kwartaalwaarneming 
Bestuur VLP 

NIET-FINANCIEEL           

MANAGEMENT & 
ORGANISATIE 

  
Niet bereiken van doelstelling Pensioenfonds doordat strategie niet in 
overeenstemming is met de doelstelling 

1 * 5     

1.  LAAG     

        

  
Niet halen van doelstellingen door onverwachte losses a.g.v. 
ontbreken van risk control proces (incl. risk appetite/risico analyse) 

2 * 4     

2.  MIDDEN     

        

  

Verkeerde of trage besluitvorming op basis van onjuiste, niet tijdige 
en/of onvolledige managementinformatie 

1 * 3     

3.  Laag 
 Rapportages zijn 

verbeterd 
  

        

  
Geen, verkeerde of trage besluitvorming door gebrek aan kennis, 
ervaring of taakverdeling in het team 

1* 2     

4. LAAG     

        

OPERATIONEEL 

  
Door onvoldoende inbedding risicobeleid kans op vergrote impact van 
een incident 

2 * 3     

5. MIDDEN     

        

  

Continuïteit is niet gewaarborgd a.g.v. ontbreken calamiteitenplan 

1 * 3     

6. LAAG     

        

INTEGRITEIT 

  

Niet integer handelen betrokkenen van het Pensioenfonds  

2 * 3     

7. MIDDEN     

        

UITBESTEDING 
  Uitbestedingspartijen voldoen niet aan kwaliteitseisen, integriteit en 

risicobeheersings normen. 

2 * 5     

8. HOOG     



 
 
 

Risicomanagementbeleid  
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 

 

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot    

20170209_Bijlage 1 Risicomanagementbeleid Wijzigingen Vanuit RMC_Risicoinschatting.Docx 

Pagina 3/6 

 

IT 

  Uitbestedingspartijen voldoen niet aan eisen met betrekking tot 
gewenst beveiligingsniveau en waarboging continuteit IT 
infrastructuur. ISAE controles geven niet voldoende inzicht 

2 * 5     

9. HOOG     

        

JURIDISCH 

  
Aansprakelijkheidsstellingen door onduidelijkheid m.b.t. juridische 
risico’s 

1 * 4     

10. LAAG     

        

COMMUNICATIE 

  
Communicatie aan stakeholders voldoet niet aan wettelijke eisen of 
voldoet niet om gewenste boodschap over te brengen 

1 * 4     

11. LAAG     

        

REPUTATIE 

  

Beleid en handelen pensioenfonds veroorzaakt reputatieschade 

1* 2     

12. LAAG     

        

OMGEVING 

  
Beïnvloeding van positie van pensioenfonds door externe (politieke) 
besluitvorming 

2 * 4     

13. MIDDEN     

        

AFHANKELIJKHEID 

  

Het risico dat de invloed van en ontwikkelingen bij de Vennootschap 
(marktontwikkelingen en -positie, toepasselijke CAO, vakbonden en 
OR van de Vennootschap) en de Vereniging van Gepensioneerden van 
Van Lanschot (VvGvL) en de overige (gewezen) deelnemers, 
resulteren in negatieve effecten voor het Pensioenfonds 

1* 2     

15. LAAG     
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RISICOCATEGORIE  NR.  Definitie van de onderscheiden risico's (algemeen geldende definitie)  

Risico Omvang  Beheersing  Restrisico  

(Hoogte*Impact) 
Procedures 
gevolgd? 

Acceptabel? Acties? 

Lange termijn inschatting Bestuur VLP 
Kwartaalwaarneming 

Risico-eigenaren 
VLP 

Kwartaalwaarneming 
Bestuur VLP 

FINANCIEEL           

MATCHING / RENTE 

  
Afdekking renterisico is niet in overeenstemming met 
(rente)risicobeleid 

2 * 4     

15. MIDDEN     

        

  
Beleid voor afdekking renterisico’s is in onvoldoende mate afgestemd 
op de structuur van de verplichtingen van het fonds 

1 * 2     

16. LAAG     

        

MARKT 

  
Vastgestelde Beleggingsbeleid is onvoldoende afgestemd op bereiken 
doelstellingen van het fonds 

2 * 4     

17. MIDDEN     

        

  
Actuele beleggingsportefeuille niet in overeenstemming met 
Beleggingsbeleid 

1 * 3     

18. LAAG     

        

  
Onvoldoende inzicht in de gevolgen van extreme toekomstige 
marktontwikkelingen op posities Pensioenfonds 

2 * 4     

19. MIDDEN     

        

    1 * 2     

20. 
Derivatenrisico. Het risico dat door onbegrip meer risico wordt 
gelopen dan gedacht. 

LAAG     

VALUTA 

  het risico dat de waarde van de 3* 3     

21. beleggingsportefeuille verandert als gevolg van MIDDEN     

  veranderingen in wisselkoersen van vreemde valuta.       

GRONDSTOFFEN 

  het risico dat de waarde van de       

22. beleggingsportefeuille verandert als gevolg van n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

  
veranderingen in wisselkoersen van grondstoffen. 
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KREDIET 

  
Beleggingsportefeuille onvoldoende gespreid over 
sectoren,debiteuren en tegenpartijen 

1 * 2     

23. LAAG     

        

CONCENTRATIE 

  
De portefeuille is onvoldoende gespreid over regio’s, economische 
sectoren of tegenpartijen 

1 * 2     

24. LAAG     

        

SOLVABILITEIT 

  de solvabiliteit van het fonds is onvoldoende om de verplichtingen op 
de lange termijn te blijven voldoen en sluit niet aan bij de 
risicohouding van het fonds.  

1 * 2     

25. LAAG     

        

LIQUIDITEIT 

  
Er zijn onvoldoende liquiditeiten aanwezig om te voldoen aan de (korte 
termijn) betalingsverplichtingen 

1 * 1     

26. LAAG     

        

VERZEKERING-
TECHNISCH 

  

Resultaten wijken af van aannames 

2 * 2     

27. LAAG     

        

  

Actuariële grondslagen niet in overeenstemming met werkelijkheid 

2 * 4     

28. MIDDEN     
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