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1. Inleiding 
 
Het bestuur van Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot is verantwoordelijk voor het 
realiseren van de doelstellingen van het pensioenfonds. Het bereiken van de doelstellingen 
kan in gevaar komen door risico’s binnen en buiten de organisatie. Integraal 
risicomanagement staat daarom nadrukkelijk op de agenda van het pensioenfonds.  
 
Een pensioenfonds kan nooit alle risico's volledig beheersen. Op bepaalde zaken kan het 
pensioenfonds geen invloed uitoefenen. Zo is het pensioenfonds voor beleggingsresultaten 
voor een groot deel afhankelijk van de moeilijk voorspelbare ontwikkelingen op de 
internationale financiële markten. Ook heeft het pensioenfonds geen invloed op 
demografische aspecten, zoals de levensverwachting. Maar we kunnen deze risico's wel 
voortdurend zo goed mogelijk inzichtelijk maken en het beleid daarop afstemmen.  
 
Het pensioenfonds wil een actueel, volledig en samenhangend beeld hebben van alle 
relevante risico’s en zorgen voor gepaste beheersingsmaatregelen. Dit vloeit voort uit eisen 
ten aanzien van een beheerste en integere bedrijfsvoering zoals opgenomen in de 
Pensioenwet. 
 
 

2. Risicostrategie 
 
Uitgangspunt voor de risicostrategie is de door het bestuur vastgestelde Missie, Visie en 
Strategie van het pensioenfonds. 
 
Het bestuur van het pensioenfonds streeft er naar om alle huidige en toekomstige 
deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden te voorzien van de 
pensioenuitkeringen zoals in de reglementen vastgesteld en om deze pensioenuitkeringen 
indien mogelijk te indexeren. 
 
Om de missie zoveel mogelijk waar te kunnen maken moeten door het pensioenfonds 
risico’s worden genomen. Deze risico’s moeten in lijn zijn met de missie.  

- Het bestuur vermijdt daarom risico’s die de stabiliteit en soliditeit van het pensioenfonds 
bedreigen en/of de vertrouwensrelatie met de deelnemers kunnen schaden. 

- Het bestuur neemt alleen risico’s die ze begrijpt.  

- De risico’s, waarvan wordt verondersteld dat zij op positieve wijze kunnen bijdragen aan 
de financiële situatie van het pensioenfonds (zoals sommige beleggingsrisico’s), worden 
regelmatig in kaart gebracht, gemeten, beoordeeld en waar nodig tot verantwoord 
geachte proporties gereduceerd; 

- Operationele risico’s, vooral samenhangend met de bedrijfsvoering van het 
pensioenfonds en haar leveranciers, worden eveneens regelmatig in kaart gebracht, 
gemonitord, beoordeeld en gemitigeerd, dan wel tot verantwoord geachte proporties 
teruggebracht. 
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3. Risicobereidheid 
 
De risicobereidheid van het pensioenfonds is de bereidheid om het risico te accepteren op 
een zekere mate van daling van de dekkingsgraad, daling van het beheerd vermogen en/of 
aantasting van de liquiditeit, alsmede van mogelijke inbreuken op de vertrouwensbasis 
tussen deelnemers en pensioenfonds, uitgaande van (uitzonderlijke) omstandigheden die 
zich binnen een bepaalde periode kunnen voordoen. 
 
De risicobereidheid van het pensioenfonds is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 

1. De door het bestuur vastgestelde Missie, Visie en Strategie 
2. Voldoende solvabiliteit voor het voldoen van de lange termijn verplichtingen 
3. De goede reputatie van het fonds en de sponsor mag niet in het geding komen in 

relatie tot het pensioenfonds 
4. Voldoen aan de vereisten van de toezichthouders 

 
In de uitvoering van haar kernactiviteiten, het administreren, beheren en uitbetalen van de 
pensioenen en het vermogensbeheer, staan zowel vertrouwelijkheid als maximale kwaliteit 
van dienstverlening voorop. De belangen van (gewezen) deelnemers, uitkeringsgerechtigden 
en overige belanghebbenden mogen geen onnodig gevaar lopen doordat het pensioenfonds 
delen van zijn werkzaamheden heeft uitbesteed aan derden. 
 

4. Risico-eigenaren 
  
Het bestuur is primair verantwoordelijk voor het beheren van de risico’s. Zij voeren het 
risicomanagementbeleid uit zoals gedefinieerd in de kaders voor financiële en niet financiële 
risico’s (hoofdstuk 5). De bestuursleden zijn daarop altijd aanspreekbaar.  
 
Bij het uitvoeren van deze processen kunnen fouten worden gemaakt of kunnen 
gebeurtenissen optreden die de doelstellingen direct of indirect in gevaar brengen. Om de 
risico’s te managen neemt het bestuur de volgende maatregelen: 

- Ter monitoring van de risico’s zijn verantwoordelijke bestuursleden aangewezen door het 
bestuur. Ook aspirant-bestuursleden kunnen aangewezen worden als risico-eigenaar. 

 De risico-eigenaren monitoren en inventariseren doorlopend de bestaande en eventuele 
nieuwe risico’s. 

 De risico-eigenaren rapporteren hun bevindingen ieder kwartaal door middel van een 
vastgesteld template. Deze risico-rapportages worden besproken door de 
risicomanagementcommissie en daarna opgenomen in de managementrapportage die 
het bestuursbureau verzorgt voor het bestuur. 

 De impact en waarschijnlijkheid van de risico’s is/wordt benoemd. 
 Er worden beheersmaatregelen geformuleerd. 
 De risico’s en de werking van de genomen maatregelen worden blijvend gemonitord en 

geevalueerd.  
 De verantwoordelijke risico-eigenaren zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen en 

bijhouden van een bij het monitoren en managen van hun specifieke risico-categorie 
passende aanpak. Specifiek geformuleerde uitgangspunten en restricties geven hiertoe 
handvatten. 
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 Het bestuur evalueert jaarlijks de eerder uitgesproken risicogrenzen op de diverse 
onderdelen en stelt deze opnieuw vast, al dan niet na advies van de RMC. 

 Het bestuur als geheel alsook elk der individuele leden zorgt er voor dat ze zicht hebben 
op alle processen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de pensioenregeling.  

a. Aanspreekpunten per risicocategorie 

De verantwoordelijke bestuursleden worden bij het monitoren en de beheersing van de 
verschillende risico’s binnen hun directe aandachtsgebieden ondersteund door een 
inhoudelijk verantwoordelijke, die in de praktijk fungeert als 1e aanspreekpunt. De risico-
eigenaren kunnen bij de hiervoor aangewezen persoon risico-informatie opvragen. De risico-
informatie wordt opgenomen in de risico-eigenaarrapportage.  
In de vergaderingen van de risicomanagementcommissie wordt de informatie van alle risico-
eigenaren vervolgens geanalyseerd. Op basis van de bevindingen, brengt de 
risicomanagementcommissie advies uit aan het bestuur omtrent het verder verbeteren van 
het beleid of de uitvoering hiervan.  
 
Per januari 2017 is de verdeling als volgt: 
 

Risicocategorie Risico-eigenaar 1e aanspreekpunt  Aanspreekpunt RMC  

Niet-financieel       

Management & Organisatie Sako Zeverijn Ruud Verberne Voorzitter RMC 

Operationeel Sako Zeverijn Ruud Verberne Voorzitter RMC 

Integriteit Wendy Winkelhuijzen Ruud Verberne Voorzitter RMC 

Uitbesteding Sako Zeverijn Ruud Verberne Bram Bogaard 

IT Wendy Winkelhuijzen Ruud van de Ven Voorzitter RMC 

Juridisch Ruud Verberne Sako Zeverijn Voorzitter RMC 

Communicatie Wendy Winkelhuijzen Ruud Verberne Voorzitter RMC 

Reputatie Ruud Verberne Wendy Winkelhuijzen Voorzitter RMC 

Omgeving Ruud Verberne Wendy Winkelhuijzen Bram Bogaard 

Afhankelijkheid Ruud Verberne Wendy Winkelhuijzen Voorzitter RMC 

Financieel       

Matching/rente (S1) Reiniera van der Feltz Hans de Ruiter Marc Benders 

Markt  (S2) Ruud van de Ven Hans de Ruiter Marc Benders 

Valuta (S3) Reiniera van der Feltz Hans de Ruiter Marc Benders 

Grondstoffen (S4) Reiniera van der Feltz Hans de Ruiter Marc Benders 

Krediet (S5) Reiniera van der Feltz Hans de Ruiter Marc Benders 

Concentratie Ruud van de Ven Hans de Ruiter Marc Benders 

Solvabiliteit Ruud van de Ven Hans de Ruiter Marc Benders 

Liquiditeit Reiniera van der Feltz Hans de Ruiter Marc Benders 

Verzekering technisch (S6) Wendy Winkelhuijzen Hans de Ruiter Marc Benders 
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b. Taken risico-eigenaren  

 
Beoordeling van de stand van zaken met betrekking tot de risico’s 

 
1. Beoordeling van/check op de risico’s zoals benoemd in het risicomanagementbeleid. 
2. Beoordeling van/check op de bestaande beheersmaatregelen. 
3. Beoordeling van de (mogelijke) samenhang tussen alle betrokken risico’s en de 

voorziene beheersmaatregelen, bijvoorbeeld in samenhang met SLA’s en andere 
contractuele afspraken. 

4. Voorstellen van eventuele aanpassingen, met bijbehorende overwegingen en 
argumenten (actie- en beslispunten). 

 
Monitoring & Rapportage 

 
5. Dringende aangelegenheden worden in samenspraak met het bestuursbureau en indien 

nodig ook met de compliance officer rechtstreeks bij DB geëscaleerd, met aansluiting 
van de overige bestuursleden en de daarvoor in aanmerking komende commissieleden 

6. Tussentijdse signaleringen worden gemeld aan het bestuur en de betreffende 
commissies (ontwikkelingen, nieuwe trends met een verwachte impact, nieuwe inzichten 
n.a.v. gevolgde congressen, workshops)  

7. Ten minste op kwartaalbasis of vaker in relevante commissie en naar het bestuur wordt 
gerapporteerd omtrent stand van zaken en of de uitvoering van actiepunten nog op 
schema ligt  

8. Rapportage door middel van een standaard format over datgene wat aandacht behoeft 
en/of bevindingen:  
a. wat is goed en waarom? 
b. wat is minder/kan beter en hoe moet het verbeterd worden? 
c. wat moet direct worden aangepakt?  
d. actie- en beslispunten opvoeren, met voorstel van een tijdslijn. Welke na bespreking 

en vaststelling worden toegevoegd aan de actielijst 
9. In de rapportage wordt benoemd: 

a. de nabije toekomst  
b. middellange termijn op basis van stoplichtcode met enkele steekwoorden, zinnen ter 

onderbouwing 
10. Herziening van rapportages: benoemd wordt wat toegevoegd of verwijderd moet/kan 

worden in rapportages en/of berichtgeving. 
11. Alert blijven op nieuwe risico’s en zo scherp mogelijk benoemen van de exact tot risico 

leidende situaties (wat kan er fout gaan).  
 
De verantwoordelijkheid voor actualiteit en kwaliteit van het risicomanagementbeleid berust 
primair bij het bestuur, dat wordt ondersteund door leden van commissies en daarmee door 
de eigenaren van de specifieke risico’s. 
 

c. Taken van het bestuur naar aanleiding van de rapportages risico-eigenaren 

 
1. Noodzakelijke besluiten nemen, opstellen van deadlines voor noodzakelijke acties en 

plaatsing op de relevante (commissie) actielijst, bepalen wie-wat-hoe-wanneer- en er 
op toezien dat deze ook binnen de tevoren vastgestelde tijdslijn worden uitgevoerd. 
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2. Jaarlijkse controlecyclus uitvoeren op het risicomanagementbeleid en de invulling 
hiervan.  

3. Aan de hand van jaarlijkse resultaten/bevindingen aantoonbaar sturen op het 
overbruggen van deze bevindingen naar de doelstellingen. 

4. Beheersmaatregelen concreet maken en vastleggen, wie wat, wanneer concreet doet 
om het risico te stoppen/verminderen. Dit verbetert de kwaliteit van het 
risicomanagement. 

 
 

5. Beschrijving risico’s 
 

a. Niet financiële risico’s 
Categorie Management & Organisatie 

Risico-items Het risico samenhangend met het niet (naar behoren) bereiken van 
doelstellingen of besluitvorming als gevolg van onvoldoende 
inzicht/beheersing op managementniveau.  

Beheersing  Er vind wekelijks overleg plaats tussen het DB en het 
bestuursbureau over lopende zaken. 

 Er vindt per kwartaal overleg plaats tussen de voorzitter van het 
bestuur en de voorzitters van de risicomanagementcommissie  en 
de beleggingscommissie. 

 Er wordt een jaarlijkse beleidsagenda opgesteld door het bestuur. 
 Er wordt een jaarlijkse beleidsagenda opgesteld door de 

commissies. 

Monitoring  De beleidsagenda van het bestuur wordt per kwartaal geëvalueerd 
door het bestuur door middel van de managementrapportage en 
waar nodig aangepast.  

Risico-eigenaar Sako Zeverijn 

 

Categorie Operationele risico’s 

Risico-items Het risico samenhangend met ondoelmatige of onvoldoende 
doeltreffende procesinrichting dan wel procesuitvoering.  

Beheersing  Taak en functiescheiding, waarbij verantwoordelijkheden worden 
verdeeld over bestuursleden en de relevante commissies.  

 Vier ogenprincipe bij bestuursbesluiten, met aansluiting van de 
overige bestuursleden. 

 Nastreven van een goed ingerichte administratieve organisatie. 
 Gedragscode, integriteitsbeleid, regeling misstanden. 
 Bestuursreglement. 
 Bijhouden van een incidentendatabase van operationele zaken 

welke hebben plaatsgevonden en buiten de afgesproken 
hoofdprocessen en –procedures vallen. 

 Jaarlijkse evaluatie van alle uitbestede activiteiten en processen. 
 Raadpleging/inschakeling van de compliance officer indien 

noodzakelijk. 

Monitoring  Jaarlijks wordt door het bestuur de kwaliteit van de operationele 
gang van zaken beoordeeld. Hiervan vindt een schriftelijke 
vastlegging plaats. 
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 Operationele incidenten worden besproken in de 
bestuursvergadering en vastgelegd in de 
kwartaalmanagementrapportage en de incidenten database. 

 Jaarlijks wordt het functioneren van het bestuur, de individuele 
bestuursleden en andere fondsfunctionarissen beoordeeld door 
middel van een zelfevaluatie. De bevindingen van de zelfevaluatie 
worden vertaald in het geschiktheidsplan.  

 Binnen de context van wet- en regelgeving wordt het operationeel 
functioneren van het pensioenfonds jaarlijks beoordeeld door de 
accountant, het verantwoordingsorgaan en de certificerend 
actuaris 

 Jaarlijks vindt toetsing plaats door de visitatiecommissie. 

Risico-eigenaar Sako Zeverijn 

 

 

Categorie Integriteitrisico  

Risico-items Het risico dat de integriteit van het pensioenfonds wordt beïnvloed als 
gevolg van niet integere, onethische gedragingen binnen de 
organisatie van het pensioenfonds in het kader van wet- en 
regelgeving en maatschappelijke en door de instelling opgestelde 
normen.  

Beheersing  Er is een integriteitsbeleid (check vooraf bij aantreding).  
 Er vindt vastlegging plaats van het intakegesprek van nieuwe 

bestuurs- en commissieleden. 
 Er is een gedragscode. 
 Er is geldt een vier-ogen principe bij alle formele besluiten van het 

bestuur. Dit wordt door het bestuursbureau gemonitord. 
 De compliance officer houdt toezicht op compliance en integriteit. 
 De compliance officer rapporteert jaarlijks over naleving van 

gedragscode en effectiviteit van het integriteitsbeleid. 

Monitoring Het dagelijks bestuur en andere bestuursleden trekken direct aan de 
bel bij de compliance officer als een inbreuk op de integriteit dreigt of 
wordt gesignaleerd.  
Er vindt jaarlijks hernieuwing plaats van het onderschrijven van de 
gedragscode. De compliance officer kan gevraagd en ongevraagd 
periodiek navraag doen naar zaken en zo nodig een nader onderzoek 
instellen. 

Risico-eigenaar Wendy Winkelhuijzen 

 
 

Categorie Uitbestedingsrisico 

Risico-items Het risico dat aan derde partijen uitbestede taken en werkzaamheden 
niet, niet correct of te laat worden uitgevoerd, waardoor het in control 
zijn van het bestuur en/of de continuïteit dan wel een goede 
bedrijfsvoering van en/of de kwaliteit van de dienstverlening door het 
pensioenfonds naar de deelnemers in het gedrang komen of 
geschaad kunnen worden. 
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Hierbij zijn de volgende aspecten van belang: 
Continuïteit bedrijfsvoering 
Integriteit 
Kwaliteit dienstverlening 

Beheersing  Er is een uitbestedingsbeleid 
 Er wordt een heldere overeenkomst opgesteld met 

uitbestedingspartijen 
 Er wordt een SLA opgesteld met uitbestedingspartijen 
 ISAE’s 
 Onafhankelijke compliance reporting 

Monitoring Het bestuur van het pensioenfonds toetst regelmatig of de wijze 
waarop de uitbestede activiteiten of processen worden uitgevoerd in 
overeenstemming is met de gemaakte afspraken. Het doet dit door 
middel van: 
 Monitoring door het bestuursbureau van (rapportages van) 

uitvoerders. 
 Maandelijkse en kwartaalrapportages van de uitvoerder, waarin 

naast de gebruikelijke informatie, ook wordt gerapporteerd over 
klachten, incidenten en uitzonderingen. Deze worden door zowel 
het bestuursbureau als het bestuur beoordeeld 

 Periodiek overleg en evaluatie met de uitvoerder over de 
uitvoering van de (bijgestelde) processen. 

 Het actuarieel rapport van de waarmerkend actuaris. 
 Rapportages van de accountant. 
 Er wordt jaarlijks een evaluatie gehouden met de 

uitbestedingspartijen.   
 Monitoring van de uitvoerders door het laten uitvoeren van 

periodieke audits bij de uitvoerder of het laten rapporteren over de 
stand van zaken m.b.t. de aanbevolen verbeteringen in de 
ISAE3402 verklaring type II of een daarmee vergelijkbare 
verklaring 

Risico-eigenaar Sako Zeverijn 

 
 

 

Categorie IT-risico 

Risico-items Het risico dat bedrijfsprocessen en informatievoorziening al dan niet 
als gevolg van een onvoldoende uitgewerkte IT strategie of beleid 
onvoldoende integer, niet continue of onvoldoende beveiligd worden 
ondersteund door IT. 
Het IT-risico wordt als volgt gespecificeerd:  
Beschikbaarheid (Availability) 
Toegang (Access & Identity) 
Betrouwbaarheid (Accuracy) 
Aanpasbaarheid (Agility) 
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Pensioenfonds van Lanschot heeft voor haar bedrijfsvoering alle 
activiteiten aan derde partijen uitbesteed. Elk van deze partijen is 
zorgvuldig geselecteerd en tevoren gescreend en voldoet aan de door 
het fondsbestuur gestelde eisen en wensen.  
Tussentijdse wijzigingen in beleid aan een van beide zijden worden in 
evaluatiegesprekken en/of via de CO besproken en waar dienstig 
geadresseerd.  
Doordat alle activiteiten, behalve de eigen bestuursomgeving, zijn 
uitbesteed aan derden is het IT-risico vooral een uitbesteed IT-risico. 

Beheersing Beschikbaarheid 
Het bestuur beschikt over een uitbestedingsbeleid waarin is 
opgenomen dat de uitbestedingspartijen moeten beschikken over een 
ISAE3402 verklaring type II of een gelijkwaardige certificering of 
zekerheid. Deze dient van toepassing te zijn op alle processen. 
Jaarlijks worden door de RMC de ISAE-rapportages gecontroleerd, 
waarbij expliciet naar het IT-risico wordt gekeken. 
We stellen de volgende eisen: 
Toegang 
Er wordt alleen gewerkt met apparatuur en software van erkende 
partijen. 
Er is sprake van adequate toegangsbeveiliging van de apparatuur en 
een deugdelijke administratie van personen die met individuele 
passwords toegang hebben tot de apparatuur en de data. 
Er is sprake van een systeem waarin gedifferentieerd kan worden in 
type autorisatie. 
De bescherming tegen indringing in de systemen van buitenaf 
(firewalls, anti-virus e.d.) wordt doorlopend up to date gehouden. 
Er is sprake van een uitwijkmogelijkheid voor de belangrijkste 
bedrijfsprocessen. 
Er is een back-up procedure voor de bedrijfs-kritische informatie 
(inclusief periodieke toetsing). 
Bij uitbestedingspartijen wordt geïnformeerd naar beleid en 
maatregelen inzake datalekken. 
Betrouwbaarheid 
Er vindt, voor zover niet met standaardpakketten wordt gewerkt, 
vastlegging plaats van de functionele ontwerpen van de systemen. 
Wijzigingen in de IT infrastructuur (hardware en/of software) vinden 
plaats langs een vast proces met in ieder geval een functionele test in 
een testomgeving. 
Er wordt een database bijgehouden van technische storingen in de IT 
infrastructuur. 
Er wordt een database bijgehouden van functionele fouten in de 
software. 
Bij bestuursbeslissingen die van invloed zijn op de IT infrastructuur 
wordt dit aspect apart belicht met een inschatting van de tijd en de 
kosten van implementatie 
 
Aanpasbaarheid 
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Bij de inrichting van de IT infrastructuur wordt, daar waar sprake is van 
uitbesteding, rekening gehouden met de overdraagbaarheid van de 
bedrijfs-kritische informatie. 
 Bij uitbestedingspartijen wordt via de CO periodiek geïnformeerd 

naar (tussentijdse aanpassingen in) beleid en maatregelen inzake 
datalekken. 

Monitoring Voor de monitoring van het IT beleid worden de navolgende 
procedures vastgelegd: 
 Bij de uitbesteding van activiteiten wordt in het selectieproces de 

beheersing IT risico’s meegenomen. 
 Bij aanschaf van software en/of hardware door het pensioenfonds 

dient, voordat de bestelling geplaatst wordt, goedkeuring te 
worden verleend op het aspect kwaliteit van de apparatuur en de 
leverancier. 

 Ten minste eenmaal per jaar wordt via de CO getoetst of de 
bestaande IT infrastructuur (nog) voldoet aan de gestelde eisen. 

 In voorstellen die behandeld worden in het bestuur wordt de 
invloed op de IT infrastructuur apart benoemd (ook als er geen 
invloed is). 

 Aan uitbestedingspartijen wordt via de CO ten minste eenmaal per 
jaar een bevestiging gevraagd van de kwaliteit van de IT 
infrastructuur en het handelen binnen het door het pensioenfonds 
gehanteerde kader. 

 Met uitbestedingspartijen is afgesproken dat een 
incidentendatabase wordt bijgehouden, en dat op kwartaalbasis 
een incidentenrapportage wordt overlegd die betrekking heeft op 
de data en/of processen van het Pensioenfonds. Deze 
incidentenrapportage maakt deel uit van managementrapportage 
van het pensioenfonds. Daarnaast houdt het pensioenfonds een 
eigen incidentendatabase bij. 

 Ten minste éénmaal per jaar wordt door de CO in samenwerking 
met de bestuursbureau getoetst of de back up procedure voor de 
bedrijfskritische data ook tot een recovery van die data kan leiden. 

Risico-eigenaar Wendy Winkelhuijzen 

 
 

Categorie Juridisch risico 

Risico-items Het risico samenhangend met wet- en regelgeving, claims, geschillen 
met leveranciers/uitbestedingspartijen, het mogelijk bedreigd worden 
van haar rechtspositie, met inbegrip van de mogelijkheid dat 
contractuele bepalingen niet afdwingbaar of niet correct 
gedocumenteerd zijn en/of zijn deelnemers. 

Beheersing  (Voorgenomen) wijzigingen in wet- en regelgeving worden 
maandelijks door het bestuursbureau gemeld aan het Bestuur. 
Hierbij wordt aangegeven wat de gevolgen van een wijziging zijn 
voor het pensioenfonds. 

 Overeenkomsten worden opgesteld conform uitbestedingsbeleid 
 Overeenkomsten worden mede extern getoetst op hun juridische 

merites. 
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 Er is voor het bestuur een bestuurdersaansprakelijkheids-
verzekering afgesloten. 

Monitoring Op taken en verantwoordelijkheden vindt controle plaats door het 
bestuur, de beleggingscommissie en/of de 
risicomanagementcommissie en het bestuursbureau. De risico-
eigenaar rapporteert over juridische risico’s die voortkomen uit 
veranderingen in wet- en regelgeving. Er wordt een  jaarlijkse check 
gedaan door de externe accountant op naleving van wet- en 
regelgeving.  

Risico-eigenaar Ruud Verberne 

 
 

Categorie Communicatierisico 

Risico-items Het risico dat stakeholders (deelnemers, gepensioneerden, sponsor, 
toezichthouders et cetera) onduidelijk, onvolledig, onjuist, te laat of 
niet geïnformeerd worden. 

Beheersing  Algemene informatie naar deelnemers wordt door de 
communicatiecommissie dan wel het bestuur getoetst op juistheid 
evenwichtigheid  en duidelijkheid. Daarbij wordt ook getracht om het 
pensioenbewustzijn van de deelnemer te stimuleren en hem/haar te 
wijzen op een eigen aandeel in de verantwoordelijkheid en daarbij 
een handelingsperpectief te bieden om te komen tot een financiële 
gezonde oude dag. 

 Correspondentie met de sponsor, toezichthouder (intern, extern) 
wordt tevoren in het Bestuur behandeld, tenzij het bestuur dit 
delegeert. 

 Deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van het 
pensioenfonds hebben toegang tot voor hen relevante informatie 
via de website; zij worden per categorie tijdig geïnformeerd over 
eventuele wijzigingen in de regeling en/of relevante ontwikkelingen 
die gevolgen kunnen hebben voor hun aanspraken, rechten en 
toeslagverlening, zo mogelijk op een wijze die aansluit op de 
kenmerken en de informatiebehoeften van de betreffende 
deelnemerscategorie. 

 Het bestuursbureau is verantwoordelijk voor het up-to-date-
houden van de website en wordt daarbij geadviseerd en 
bijgestaan door de communicatiecommissie en de 
Klankbordgroep. 

 Alleen de voorzitter (en bij diens ontstentenis: de secretaris) en de 
Directeur bestuursbureau staan de pers te woord. 

Monitoring  De pensioenadministrateur checkt haar informatie- en 
communicatie-uitingen via een aparte toetsingscommissie.  

 Het pensienfonds maakt gebruik van feedback van eigen 
bestuurs- en/of commissieleden op conceptuitingen en legt 
bepaalde uitingen voor aan een klankbordgroep.  

 De klankbordgroep toetst desgevraagd communicatie-uitingen op 
begrijpelijkheid, of het doel van de uiting helder is en wat dit 
betekent voor de deelnemer. 
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 Uitingen van NN IP worden zoveel mogelijk tevoren door de 
communicatiecommissie beoordeeld. 

 Bij de website zal van tijd tot tijd een 
gebruikerstevredenheidsonderzoek worden gehouden. 

 Actieve deelnemers worden uitgenodigd om deel te nemen aan 
deelnemersbijeenkomsten en gestimuleerd met vragen te komen.                                                                                                            

Risico-eigenaar Wendy Winkelhuijzen 

 

Categorie Reputatierisico 

Risico-items Reputatierisico: Het risico dat het vertrouwen in (de positie van) het 
pensioenfonds verslechtert door handelen of nalaten door het bestuur, 
medewerkers van het bestuursbureau of door (medewerkers van) 
organisaties die door het pensioenfonds uitbestede werkzaamheden 
verrichten. Of een aantasting van het vertrouwen in het pensioenfonds 
als gevolg van negatieve perceptie van het imago van de instelling 
door de vennootschap, uitbestedings- en/of tegenpartijen, 
regelgevende instanties, (gewezen) deelnemers en/of ontwikkelingen 
in de pensioensector. Ook imagoschade van de sector kan een risico 
opleveren voor het pensioenfonds. 

Beheersing Reputatie:  
Op basis van klachten, al dan niet vanuit verschillende stakeholders,  
stelt het bestuur vast  of de reputatie van het pensioenfonds in het 
geding komt. Imago: Het pensioenfonds draagt zorg voor kwaliteit, 
opleiding en deskundigheid van de bestuursleden. 
Het pensioenfonds vergelijkt periodiek zijn handelen met peers. 
Het bestuur neemt deel aan overleg in de sector dat gericht is op 
verbetering van het imago van de sector. 
Het pensioenfonds is transparant inzake haar beleid, het 
bestuursmodel en de kosten die het maakt voor administratie en 
beheer en rapporteert hierover in het jaarverslag. 

Monitoring  Media-uitingen omtrent pensioenfondsen in het algemeen en Van 
Lanschot pensioenfonds in het bijzonder alsmede van de 
betrokken uitbestedingspartijen worden goed gevolgd. 

 Signalen vanuit deelnemers worden opgepakt en zo mogelijk 
wordt proactief gereageerd. 

 Monitoring van gebruik van communicatie-uitingen vanuit het 
pensioenfonds door de verschillende stakeholders. 

 Aantal klachten die het pensioenonds in het algemeen ontvangt 
(aard van de klacht is hierbij niet relevant), met registratie daarvan 
en vastlegging getroffen maatregelen.  

 Gebeurtenissen en ontwikkelingen die een imagorisico opleveren 
worden besproken in de risicomanagementcommissie en waar 
mogelijk voorzien van een advies onder de aandacht van het 
bestuur gebracht. 

Risico-eigenaar Ruud Verberne 

 

Categorie Omgevingsrisico 
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Risico-items Het risico als gevolg van buiten het pensioenfonds komende 
veranderingen op het gebied van veranderende wetgeving, toezicht 
en andere regelgeving (nationaal en Europees), politieke 
besluitvorming, stakeholders, ontwikkelingen en veranderingen binnen 
en buiten de pensioensector (nationaal, Europees en mondiaal), 
belanghebbenden en reputatie. 

Beheersing Omgevingsrisico’s zijn niet te beinvloeden. De beheersing zit 
voornamelijk in het tijdig erkennen van de risico’s. 

Monitoring Eventuele omgevingsrisico’s worden doorlopend gemonitord. 

Risico-eigenaar Ruud Verberne 

 

Categorie Afhankelijkheidsrisico 

Risico-items 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: 
 Conflicterende belangen met het pensioenfonds en/of 
 Beïnvloeding van de financiële positie(s) van het pensioenfonds 
 Wijziging van het draagvlak als gevolg van grote wijzigingen in het 

deelnemersbestand (groei of krimp van de vennootschap).  
 Ontbreken van evenwichtige belangenbehartiging als gevolg van 

dominantie van een van de geledingen of dominantie van de door 
een geleding benoemde bestuurder. 

Beheersing  Er vindt op reguliere basis overleg plaats tussen het dagelijks 
bestuur van het pensioenfonds en de vennootschap over actuele 
ontwikkelingen. 

 Het bestuurslid benoemd door de Vennootschap informeert het 
bestuur over ontwikkelingen bij de Vennootschap die publiek 
bekend zijn gemaakt en mogelijk invloed hebben op de financiële 
positie van de Vennootschap.De mate van groei of krimp van de 
vennootschap wordt gemonitoord en waar nodig zal met de 
vennootschap in overleg worden getreden. 

 Strategisch en tactisch beleggingsbeleid is vastgelegd en wordt 
jaarlijks geëvalueerd en aansluitend opnieuw vastgesteld door het 
bestuur van het pensioenfonds.  

 Het bestuurslid benoemd door de Vennootschap informeert het 
bestuur over ontwikkelingen bij de Vennootschap die publiek 
bekend zijn gemaakt en mogelijk invloed hebben op de financiële 
positie van de Vennootschap. 

 Reguliere afspraken met CFO van de vennootschap en het 
dagelijks bestuur voor bespreking voortgang Vennootschap.  

 Periodieke afstemming met HRM en rapportages van HRM geven 
inzicht in (verwacht) personeelsverloop of –groei. 

Monitoring  Opname in de risicorapportage van de actuele ratio’s en trend 
credit rating  

 Inrichting risico monitoring organisatie: cascadering van een 
risicoaanspreek- en rapportagepunt binnen het bestuur per risico 
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item, opgevolgd door een 1e inhoudelijk aanspreekpunt en met 
coördinatie van de vastlegging van reports en acties in 
managementrapportage door RMC en bestuursbureau ten 
behoeve van bespreking in het bestuur. 

 Bespreken beleggingsbeleid in bestuur en beleggingscommissie 
van het pensioenfonds. 

Risico-eigenaar Ruud Verberne 

 
 

b. Financiële risico’s 

 

Categorie Matchingrisico/renterisico 

Risico-items Het risico als gevolg van het niet gematcht zijn van activa en passiva 
dan wel inkomsten en uitgaven in termen van rentevoet, 
rentetypische looptijden, basisvaluta, liquiditeit typische looptijden en 
gevoeligheid voor ontwikkeling in prijspeil. 

Beheersing Door het bestuur wordt een afweging gemaakt tussen aanvaardbare 
bewegelijkheid van de dekkingsgraad en het streven naar 
toekomstige indexatie van de pensioenen. Aan de hand van deze 
afweging wordt de mate van afdekking van het renterisico bepaald. 
In het Beleggingsplan is opgenomen in welke mate het renterisico 
wordt afgedekt en op welke manier het renterisico wordt afgedekt. 

Monitoring Monitoring en rapportage van het renterisico vindt plaats door zowel 
de overlay manager en de vermogensadministrateur. Afwijkingen van 
de aangegeven restricties op het niveau van renteafdekking en de 
verdeling over de buckets worden direct gecorrigeerd.  
Afwijkingen in de inzet van het type instrumenten om de 
renteafdekking te bewerkstelligen zijn slechts mogelijk op basis van 
een onderbouwd advies van de beleggingscommissie en een daartoe 
strekkend bestuursbesluit.  
Er is een taakverdeling wie welk rapporten van de 
vermogensbeheerder en custodian analyseert.  Bevindingen worden 
teruggekoppeld aan het bestuur en de relevante commissies. 
Eventuele daaruit voorkomende acties worden in de relevante 
commissie uitgevoerd. 

Risico-eigenaar Reiniera van der Feltz 

Categorie Marktrisico 

Risico-items Het risico samenhangend met fluctuaties in beurskoersen, 
derivatenwaarderingen en/of rentevoeten. Het marktrisico uit zich in 
grote tussentijdse koersschommelingen. 

Beheersing Het bestuur stuurt het marktrisico aan de hand van de in het 
beleggingsplan en de beleggingsrichtlijnen vastgelegde strategische 
weging en de daarbij aangegeven bandbreedtes.  
Ter voorkoming van een al te grote afwijking van het resultaat van 
een asset class t.o.v. de voor berekeningen van het risico 
gehanteerde benchmarks wordt de tracking error van de beleggingen 
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binnen een asset class vastgesteld. Hoe kleiner deze tracking errors, 
hoe beperkter de mogelijkheid om een actief beleggingsbeleid binnen 
een asset class te voeren (zie tevens concentratierisico).  Passief 
beheer geldt als default voor de inrichting van de 
beleggingsportefeuille. Tot actief beheer wordt alleen besloten 
wanneer het bestuur de opvatting is toegedaan dat actief beheer 
loont, en bij markten waar passief beheer niet mogelijk is, zoals 
bijvoorbeeld bij niet-genoteerd vastgoed. 

Monitoring Monitoring en herbalancering vindt plaats zoals aangegeven in het 
beleggingsplan en de beleggingsrichtlijnen. Er is een taakverdeling 
wie welk rapporten van de vermogensbeheerder en custodian 
analyseert.  Bevindingen worden teruggekoppeld aan het bestuur en 
de relevante commissies. Eventuele daaruit voorkomende acties 
worden in de relevante commissie uitgevoerd. 

Risico-eigenaar  Ruud van de Ven 

Categorie  Valutarisico 

Risico-items Het risico dat ontstaat op bezit in een buitenlandse valuta door 
wijzigingen in wisselkoersen. Het is het risico dat de wisselkoers van 
de vreemde valuta verandert en nadelig is gewijzigd. 

Beheersing Het pensioenfonds dekt het valutarisico op de vastrentende 
portefeuille in de matchingportefeuille (voor zover toegestaan en 
kosteneffectief mogelijk) volledig af. 
Het valutarisico op de overige asset classes (voor zover in andere 
valuta dan de Euro) wordt slechts gedeeltelijk afgedekt. 

Monitoring Monitoring van deze restricties vindt op kwartaalbasis plaats door de 
custodian en wordt gerapporteerd in de Risk Monitor die door KAS 
BANK wordt opgesteld. De Risk Monitor wordt door de risicoeigenaar 
bekeken en per e-mail wordt de controle aan het bestuur 
teruggekoppeld.  

Risico-eigenaar Reiniera van der Feltz 

Categorie Grondstoffenrisico 

Risico-items Alle risico’s die te maken hebben met beleggingen in grondstoffen. 
Bijvoorbeeld risico’s die voortvloeien uit een veranderende vraag en 
aanbod, marktverwachtingen en speculatie.  
Het pensioenfonds loopt een indirect grondstoffenrisico via de 
beleggingen in aandelen en obligaties van grondstofintensieve 
sectoren als de oliesector en de mijnbouw.  
De discussie rondom klimaatverandering en stranded assets heeft 
ook invloed op het grondstoffenrisico. 

Beheersing Op dit moment maken directe beleggingen in grondstoffen geen 
onderdeel uit van de beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds. 
Wel is mogelijk dat het pensioenfonds grondstoffenbeleggingen heeft 
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via de hedge fondsen. Het Bestuur constateert dat dit risico zeer 
beperkt is en accepteert dit risico.  
De fluctuatie van aandelen- en obligatiekoersen (als gevolg van 
grondstoffenprijzen) wordt meegenomen onder ‘marktrisico’. 

Monitoring Nvt. 

Risico-eigenaar Reiniera van der Feltz 

Categorie Kredietrisico 

Risico-items Het risico dat een kredietnemer of tegenpartij zijn beloofde betalingen 
niet na komt of kan komen.   

Beheersing Het pensioenfonds spreidt de beleggingen over verschillende 
debiteuren en tegenpartijen. Daarnaast gelden een aantal specifieke 
restricties ten aanzien van partijen waarmee in het kader van door het 
Pensioenfonds ingezette financiële instrumenten een kredietrelatie 
kan ontstaan. Deze restricties zijn vastgelegd in het Beleggingsplan 
en de Beleggingsrichtlijnen. 

Monitoring Monitoring van deze restricties vindt op kwartaalbasis plaats door de 
custodian en wordt gerapporteerd in de  Risk Monitor die door KAS 
BANK wordt opgesteld. De Risk Monitor wordt door de risicoeigenaar 
bekeken en per e-mail wordt de controle aan het bestuur 
teruggekoppeld. 

Risico-eigenaar Reiniera van der Feltz 

Categorie Concentratierisico 

Risico-items Het risico dat verband houdt met een grote concentratie van de 
beleggingen in bepaalde activa of op bepaalde markten.  

Beheersing Het concentratierisico wordt beperkt aan de hand van een aantal 
specifieke inrichtingseisen voor de portefeuille per asset class. 
Deze inrichtingseisen zijn opgenomen in het Beleggingsplan en de 
Beleggingsrichtlijnen.. Afwijkingen worden direct gecorrigeerd door 
middel van een instructie van het Bestuursbureau aan de 
desbetreffende beheerder(s). Dit gebeurt op aangeven van de 
beleggingscommissie. Indien de beleggingscommissie hiervan af wil 
wijken, kan dat alleen met behulp van een onderbouwd advies van de 
Beleggingscommissie aan het bestuur en een bestuursbesluit. Dit 
besluit dient binnen 5 werkdagen na de geconstateerde 
overschrijding genomen te worden. 

Monitoring Monitoring van deze restricties vindt op kwartaalbasis plaats door de 
custodian en wordt gerapporteerd in de Risk Monitor die door KAS 
BANK wordt opgesteld. De Risk Monitor wordt door de risicoeigenaar 
bekeken en per e-mail wordt de controle aan het bestuur 
teruggekoppeld 

Risico-eigenaar  Ruud van de Ven 

Categorie Solvabilteitsrisico 
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Risico-items Het risico dat de solvabiliteit van het pensioenfonds onvoldoende is 
om de verplichtingen op de lange termijn te blijven voldoen.  

Beheersing  Zowel in de ABTN als het Plan Dynamisch financieel risicobeheer 
en het financieel crisisplan wordt vermeld op welke wijze het 
pensioenfonds haar financiële verplichtingen nu en in de toekomst 
wil waarmaken. 

 Het beleggingsbeleid wordt dusdanig vormgegeven dat de in de 
ABTN vermelde risicobereidheid wordt waargemaakt. 

 Gewerkt wordt aan een uitgebreid risicokader waarbij continu 
inzicht is in de haalbaarheid van langetermijndoelstelling en 
kortetermijn risico’s 

Monitoring  Jaarlijkse uitgebreide analyse en voorstel aanpassing 
Beleggingsbeleid door beleggingscommissie en de 
risicomanagementcommissie. 

 Maandelijkse rapportage. Er is een taakverdeling wie welk 
rapporten van de vermogensbeheerder en custodian analyseert.  
Bevindingen worden teruggekoppeld aan het bestuur en de 
relevante commissies. Eventuele daaruit voorkomende acties 
worden in de relevante commissie uitgevoerd. 

Risico-eigenaar  Ruud van de Ven 

Categorie Liquiditeitsrisico 

Risico-items Het liquiditeitsrisico heeft drie hoedanigheden. 
1. Het risico dat het pensioenfonds over onvoldoende liquide 
middelen beschikt om de lopende betalingen, waaronder de 
pensioenuitkeringen, te verrichten.  
2. Het risico dat aan de collataral calls, uit hoofde van derivaten, door 
onvoldoende liquide middelen niet voldaan kan worden. 
3. Het risico dat activa door onvoldoende marktliquiditeit niet verkocht 
kunnen worden of alleen tegen een aanzienlijk korting. 

Beheersing Het pensioenfonds stuurt derhalve op drie niveaus de liquiditeit van 
het pensioenfonds.  
1. Op jaarbasis worden een prognose gemaakt van de 
liquiditeitsbehoefte van het pensioenfonds en de wijze waarop hierin 
door het pensioenfonds zal worden voorzien. Basis hiervoor is de 
cash flow planning (oa premie inkomsten en uitkeringen). 
Deze liquiditeitsprognose wordt door het bestuur vastgesteld met de 
daarbij behorende maatregelen waarlangs een eventueel tekort aan 
liquiditeiten uit de beleggingen wordt vrijgemaakt en een overschot 
aan liquiditeiten binnen het beleggingsbeleid wordt gealloceerd.  
Op kwartaalbasis wordt de liquiditeitsplanning getoetst aan de 
realiteit. Deze toetsing maakt onderdeel uit van de 
kwartaalrapportage van het bestuursbureau.  
 
2. Er wordt periodiek een inschatting gemaakt van de 
liquiditeitsbehoefte uit hoofde van collateral calls. Collateral calls 
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vinden plaats als de marktwaarde van door het pensioenfonds 
afgesloten derivaten negatief is. Het pensioenfonds heeft dan een 
verplichting op de tegenpartij waarvoor zij onderpand moet stallen. 
Een grote oorzaak van collateral calls bij pensioenfondsen zijn rente 
swaps. Pensioenfonds van Lanschot heeft deze niet zelf afgesloten, 
dat vindt plaats binnen LDI fondsen die zelf onderpand hiervoor 
stallen. Hierdoor is een mogelijk cash outlfow uit hoofde van collateral 
calls beperkt tot valuta derivaten. 
 
3. Op portefeuilleniveau kent het pensioenfonds ook een aantal 
liquiditeitsbepalingen. Hiervoor is beschreven welke deel van de 
beleggingen liquide belegd moet worden. Het deel dat liquide moet 
zijn is afhankelijk van de lange termijn liquiditeitsprognose en 
mogelijke extra uitstromen (punten 1 en 2). Daarnaast is het van 
belang dat de waardering van minder / niet liquide beleggingen 
transparant is. Voor verschillende doeleinden is het minder relevant 
dat de beleggingen zeer liquide zijn. De observeerbaarheid van de 
waarde van deze beleggingen is echter wel belangrijk. 

Monitoring Het bestuursbureau stelt op kwartaalbasis een liquiditeitsrapportage 
op. Op basis van de uitkomsten van punt 1 en 2 wordt door het 
bestuur op kwartaalbasis bepaald of en welke actie er ondernomen 
moet worden om in de benodigde liquiditeiten te kunnen voorzien. 

Risico-eigenaar Reiniera van der Feltz 

Categorie Verzekeringstechnische risico 

Risico-items Het risico dat levensduur, overlijden en arbeidsongeschiktheid zich 
anders ontwikkelen dan door het Fonds bij de vaststelling van de 
verplichtingen aangenomen.  

Beheersing  Gebruikte grondslagen worden een keer per jaar getoetst aan de 
actuele ontwikkelingen. 

 Sterfteresultaat wordt ieder jaar bepaald en besproken. 
 Sterftegrondslagen worden ieder jaar getoetst door andere partij 

dan de adviserend actuaris 

Monitoring  Sterfteresultaat en resultaat op arbeidsongeschikthteid wordt in 
het actuarieel verslag bij het jaarwerk bepaald en besproken 

 Sterftegrondslagen worden ieder jaar getoetst door de 
certificerend actuaris 

Risico-eigenaar Wendy Winkelhuijzen 
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Rapportages uitbestedingspartijen 

Het bestuur ontvangt diverse rapportages van de uitbestedingspartijen met 
sturingsinformatie en controleinformatie. Onderstaande matrix geeft weer op welke wijze 
deze rapportages beoordeeld worden. 
Op basis van de rapportages kan tussentijds actie worden ondernomen als daar aanleiding 
voor is. 
 

Rapportage Leverancier 1e controle  2e controle Vastlegging 
Beleggingsadministratierapportage KAS BANK Bestuursbureau Reiniera van der 

Feltz 
Per mail of in 
vergadering 

Performancerapportage KAS BANK Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

Compliance rapportage KAS BANK Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

Risk Monitor KAS BANK Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

Vermogensbeheerrapportage KCM Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

Risicorapportage (kwartaal) NN IP Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

Ontwikkelingen portefeuille (kwartaal) NN IP Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

Kostenrapportage (kwartaal) NN IP Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

Assetverdeling (kwartaal) NN IP Bestuursbureau Reiniera van der 
Feltz 

Per mail of in 
vergadering 

SLA kwartaalrapportage (kwartaal) AZL Bestuursbureau Bestuur In vergadering 

Managementrapportate (maand) Bestuursbureau Bestuur n.v.t. Vergadering 

 

Escalatieroute 
Indien een rapportage informatie bevat die tot escalatie noodzaakt zal diegene die de 
escalatie noodzakelijk acht direct contact opnemen met het bestuursbureau om verdere 
stappen vast te stellen en uit te voeren. In het geval van een crisissituatie zoals beschreven 
in het Dynamisch financieel risicobeheer, geldt de Dynamisch financieel risicobeheer 
Crisisprocedure. 
 
 

6. Grenzen risico’s 
 
De grenzen met betrekking tot de beleggingen staan vermeld in het meest recente 
beleggingsplan. 
Dynamisch financieel risicobeheer 
Een extra integraal beheersinstrument voor de financiële risico’s is het plan dynamisch 
financieel risicobeheer. In het plan dynamisch financieel risicobeheer beschrijft het bestuur 
van Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot afspraken en richtlijnen waarmee risico’s die 
uit financieel economische omstandigheden voortkomen adequaat kunnen worden beheerst. 
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Het doel is om hierdoor de realisatie van de doelstellingen van het pensioenfonds te 
beschermen.  
In de bijbehorende noodprocedure wordt de wijze waarop het bestuur handelt, als het 
pensioenfonds in een situatie zoals beschreven in dit plan terecht komt, beschreven.  
 
 

7. Financieel crisisplan 
 
In het geval van een financiële crisissituatie treedt het financieel crisisplan in werking. 
In het financieel crisisplan legt het bestuur van Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot het 
kader en de afspraken vast met betrekking tot de wijze waarop het bestuur handelt als het 
pensioenfonds in een crisissituatie terecht komt. 
 
De in het financieel crisisplan beschreven maatregelen geven een mogelijke inzet van 
sturingsmiddelen tijdens een financiële crisis weer. Dit wil niet zeggen dat het bestuur in 
geval van een financiële crisis dit plan exact zal uitvoeren. In het geval van een financiële 
crisis zal het bestuur weloverwogen beslissen of en in welke mate uitvoering zal worden 
gegeven aan de maatregelen, zoals beschreven in dit plan. Het is immers vooraf onmogelijk 
om alle facetten van een financiële crisissituatie volledig in te schatten. 
 
Het financieel crisisplan wordt jaarlijks getoetst op actualiteit en indien nodig aangepast.  


