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Hoofdstuk 1 

Inleiding 
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (verder PVL of het pensioenfonds) kent een 
systeem voor het beheersen van haar risico’s. Dit systeem ondersteunt het vormen en 
uitvoeren van het feitelijk risicobeleid van het pensioenfonds en bestaat uit drie onderdelen 
zijnde: een risicomanagement proces, de hieraan gekoppelde governance en een 
rapportagelijn.  
Het systeembeleid is in 2018 geëvalueerd door de risicomanagement commissie van het 
pensioenfonds. Deze evaluatie is besproken met het bestuur en hieruit zijn ontwikkelpunten 
naar voren gekomen. Ook is de risicomanagement governance aangepast door de 
introductie van een 2e lijn risicomanager en de IORP-regelgeving.  
De uitwerking hiervan is opgenomen in onderhavig beleidsdocument. 
Het voorliggende beleid zal in het 2e kwartaal van 2019 geïmplementeerd worden.  Na een 
jaar zal het beleid geëvalueerd worden.  Revisiedatum 1-5-2020. 
 

Aanleiding risicomanagement 
Bij het uitvoeren van pensioenregelingen zijn risico’s onvermijdelijk. Dit dwingt PVL tot een 
hoge mate van risicobewustzijn en een gedegen risicobeheersing. Het adequaat beheersen 
van risico’s is een kerntaak geworden van pensioenfondsen en vastgelegd in de 
Pensioenwet.  
Artikel 143 van de Pensioenwet vraagt van pensioenfondsbesturen om hun organisaties 
zodanig in te richten dat deze een beheerste en integere bedrijfsvoering waarborgt. En dat 
deze beheersing in een integraal kader plaats vindt. Het systeem dat PVL heeft opgezet 
bestaat daarom uit een proces-, governance- en rapportage-structuur ten aanzien van alle 
financiële en niet financiële risico’s gelieerd aan het uitvoeren van pensioenregelingen. 
Hierdoor stelt het pensioenfonds zichzelf in staat tot het voorgenoemde, integrale beheer van 
haar risico’s. Integraal risicomanagement genoemd of, afgekort, IRM. 
 

Doelstelling risicomanagement 
De doelstelling van IRM is het borgen van een adequate solvabiliteit en liquiditeit, een 
adequate en beheerste organisatie en integere bedrijfsvoering. IRM geeft inzicht in hoeverre 
de strategie, het beleid en de activiteiten van het pensioenfonds als ook haar interne 
processen en de interactie van het fonds met de buitenwereld kunnen leiden tot risico’s. 
Bovendien dient IRM  inzicht te geven in de mate waarin deze risico’s door PVL worden 
onderkend en beheerst. 
Het pensioenfonds heeft vanuit haar missie, visie en strategie een afgeleide voor IRM 
vastgesteld. 
 
Deze betreft: 
▪ Missie: Het borgen van een beheerste en integere organisatie onder de 

verantwoordelijkheden en taken van de pensioenuitvoering. 
▪ Visie: Pensioenuitvoering vraagt om het bewust en beheerst opzoeken, vermijden, 

mitigeren of overdragen van risico’s. 
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▪ Strategie: Een geformaliseerde, werkende en lerend IRM systeem ten aanzien van 
governance, proces en rapportage. Als ook een risicobewuste cultuur. 
 

De ambitie onder de strategie is het realiseren van het IRM volwassenheidsniveau ‘4’. Dit 
niveau is door DNB vastgelegd op grond van de Pensioenwet. Volwassenheidsniveau 4 
betekent dat het pensioenfonds gestructureerd met het risicomanagementproces omgaat, 
dat dit geformaliseerd is, wordt geëvalueerd en periodiek wordt doorontwikkeld. Meer 
informatie over de definitie van de volwassenheidsniveaus zoals door DNB geformuleerd 
staat in Bijlage 1. Volwassenheidsniveau ’s DNB. 
 

Risicobewuste cultuur: de basis van het IRM systeem 
IRM kan enkel succesvol worden uitgevoerd als het bestuur van PVL zich continu bewust is 
van de risico’s die zij loopt en/of kan lopen. En dat de dialoog hierover een natuurlijk en 
dynamisch onderdeel uitmaakt van het bestuurlijk proces. Niet alleen tijdens besluitvorming 
maar ook tijdens de beeld- en oordeelsvorming ten aanzien van bijvoorbeeld 
omgevingsinvloeden, gedrag, het bedrijfsmodel en de infrastructuur van het pensioenfonds. 
Dit wordt binnen PVL geborgd middels; 
A) de werving en selectie van bestuursleden en de risicomanager ten aanzien van 
deskundigheid, ervaring en affiniteit op het gebied van het managen van financiële en niet 
financiële risico’s; 
B) het onderhavig beschreven systeem ten aanzien van het vormen en uitvoeren van 
risicobeleid en; 
C) het vast agenderen van het onderwerp risicomanagement op bestuurs- en 
commissievergaderingen van het pensioenfonds, specifiek binnen 
besluitvormingsprocessen.  Zowel ten aanzien van de inhoud van IRM als ten aanzien van 
(de ontwikkeling van) het proces van IRM. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een 
standaard voorlegger zoals in Bijlage 2 
 

De risico- en maatregelendefinities binnen het IRM systeem 
Een risico is de kans maal de impact van een gebeurtenis. Risico’s zijn stuurmiddelen binnen 
de pensioenuitvoering. Het pensioenfonds kan risico’s opzoeken. Bijvoorbeeld uit hoofde van 
het vergroten van de kans op een hoger beleggingsrendement. PVL kan risico’s ook 
vermijden of overdragen. 
Risico’s moeten in alle gevallen worden beheerst door het pensioenfonds. Dat betekent dat 
er wordt vastgesteld welk risico tot welk niveau wordt geaccepteerd -de risico tolerantie- en 
welke maatregelen er worden genomen om de risico’s niet boven dit niveau uit te laten 
stijgen. 
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Een geïdentificeerd risico wordt ‘bruto’ of ‘inherent’ risico genoemd. Het inzetten van 
maatregelen om risico’s te beheersen wordt ‘risicomitigatie’ genoemd. Een bruto risico en de 
genomen maatregelen samen leiden tot een ‘netto’ of ‘residu’ risico (vaak genoemd de ‘risk-
exposure’). Dit is het risico dat kleiner of gelijk moet zijn aan het risico dat het pensioenfonds 
tolereert.  
PVL zet meerdere soorten maatregelen in om risico’s te beheersen. Afhankelijk van het 
risico wordt de best passende maatregel genomen. 
We kennen de volgende maatregelen: 
• preventieve maatregelen: deze beïnvloeden de kans en/of de impact; 
• detectieve maatregelen: deze herkennen het ontstaan of veranderen van een risico; 
• repressieve maatregelen: deze maatregelen onderdrukken de impact van een risico; 
• correctieve maatregelen: deze herstellen de impact van een risico (nadat het zich heeft 

voorgedaan). 
 
De maatregelen kunnen ‘hard’ van aard zijn (bijvoorbeeld in de vorm van beleidsnormen, 
procedures en governance) of zacht van aard zijn (bijvoorbeeld in de vorm van gedrag en 
cultuur). 
De risico’s die het pensioenfonds onderkent zijn: 

• prudente risico’s, risico’s die invloed hebben op ’goed, nadenkend en verstandig 
handelen in lijn met de missie van het pensioenfonds’, bijvoorbeeld ten aanzien van 
het beleggen van de pensioengelden.  

• integriteitsrisico’s, risico’s die invloed hebben op het bewust of onbewust niet 
voldoen aan interne en externe wet- en regels, bijvoorbeeld aan de Pensioenwet.  
 
Het IRM systeem in relatie tot FIRM en FOCUS!  
Bij IRM maakt het pensioenfonds gebruik van de financiële instellingen risicoanalyse 
methode van DNB. Beter bekend als FIRM. Deze methode wordt onder andere 
ingezet om risico’s te categoriseren, te koppelen aan een governance structuur en 
als toets op een juist en volledig inzicht in de risico’s verbonden aan het zijn van een 
financiële instelling.  
PVL maakt tevens gebruik van de wijze waarop DNB toezicht houdt op financiële 
instellingen, specifiek ten aanzien van het toezicht op het integraal 
risicomanagement. Met voorgenoemde wijze van toezicht wordt geduid op de 
methode FOCUS!. Als voorbeeld hiervan kent het IRM systeem van PVL een lerend 
element. Hierbij wordt geleerd van eigen IRM activiteiten maar ook van de sector 
en/of van handreikingen vanuit DNB.  
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Ter volledigheid zijn hieronder de hoofdcategorieën van PVL opgenomen. Dit 
overzicht geeft tevens inzicht in het onderscheid tussen financiële en niet-financiële 
risico’s als ook tussen prudentiële en integriteitsrisico’s. PVL maakt hierbij gebruik 
van FIRM en heeft hier een aantal eigen hoofdcategorieën aan toegevoegd ter 
bevordering van het risico-inzicht.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deze risico’s worden behandeld op basis van het onderhavige IRM systeembeleid. 
De risicobeoordelingen en wijze van beheersing worden vastgelegd in het inhoudelijk 
IRM beleid van PVL. 

  

Prudentieel   Integriteit   

Financieel > Kredietrisico     
 Marktrisico     
 Rente/matchingrisico     
 Biometrisch-risico     
Niet financieel 
> 

Omgevingsrisico  Niet financieel 
> 

Integriteitsrisico  

 Operationeel risico     
 Uitbestedingsrisico     
 IT risico     
 Juridisch risico     
 Communicatie risico     
 Reputatie risico     
 Afhankelijkheid risico     
 Management en Org. 

risico 
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Hoofstuk 2 

Het IRM systeem: de proces stappen 
Het proces onder het integraal risicomanagement is gebaseerd op een algemene bestuurlijk 
proces dat binnen PVL herkend kan worden. Dit proces volgt de fases beeldvorming, 
oordeelsvorming en besluitvorming ziet er als volgt uit: 
Proces voor nieuwe en/of gewijzigde risico’s:   
1. Analyse riskdrivers – door de risico-eigenaren 

Het analyseren van de risico-drivers door de risico-eigenaren binnen PVL. In deze 
processtap wordt vastgesteld wat zou kunnen leiden tot een nieuw of gewijzigd risico 
voor het pensioenfonds. Voorbeelden van risico-drivers zijn wijzigingen in wet- en 
regelgeving, rente ontwikkelingen, gedrag, of bevindingen uit SLA-rapportages uitgezette 
self-assessments, of een ISAE bevinding binnen een uitbestedingspartner.  
 
De analyse van risicodrivers wordt uitgevoerd vanuit vier invalshoeken, zijnde:  
1) de externe omgeving van PVL,  
2) gedrag, cultuur en governance binnen PVL,  
3) het bedrijfsmodel van PVL en  
4) de infrastructuur en IT van PVL.  
 
Processtap 1 is het noodzakelijke startpunt voor het dynamisch maken van IRM. Hier 
start het risicomanagement als ook de auditrail van beleid naar uitvoering. Stap 1 is een 
continue activiteit voor de risico-eigenaren binnen PVL.  
 

2. Identificeren nieuwe en/of gewijzigde risico’s – door de commissies of DB  
Het identificeren van nieuwe of gewijzigde risico’s voor PVL. In deze processtap wordt 
vastgesteld welke potentiele risico’s, als vastgesteld in stap 1, daadwerkelijk leiden tot 
nieuwe of gewijzigde risico’s voor PVL en waarom. 
 

3. Risico-informatie vergaren voor beeldvorming – door de commissies of DB 
Het verzamelen en toetsen van (risico)informatie voor het adequaat kunnen uitvoeren 
van een (initiële) risicobeoordeling.  
 

4. BOA* over het risico en de beheersing (inhoudelijk risicobeleid) – door de commissies of 
DB 
Het inhoudelijk behandelen van de informatie als vergaard in processtap 3 en het initieel 
beoordelen van het restrisico (bruto kans x bruto impact +/- de invloed eventueel 
bestaande beheersmaatregelen) van de geïdentificeerd risico’s. Op basis hiervan wordt 
in deze stap een advies vormgegeven ten aanzien van risicotolerantie, risicomitigatie en 
de samenhang met mogelijke andere risico’s. Dit advies wordt opgesteld voor de 
risicomanagementcommissie van het pensioenfonds.  

 
5. BOA* op de inhoud en het proces binnen de stappen 1 t/m 4 – door enerzijds de RMC en 

anderzijds de risicomanager 
Het inhoudelijk beoordelen van het advies vanuit processtap 4 als ook het procesmatig 
beoordelen van de doorlopen stappen onder dit advies door de 
risicomanagementcommissie respectievelijk de risicomanager in de 2e lijn. .  
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Het advies en het oordeel hierover door de risicomanagementcommissie wordt na stap 5 
voorgelegd aan het bestuur van het pensioenfonds. 
Onderdeel van deze processtap is de toets door de risicomanager op de adequate 
werking van het signaleren en behandelen van risico’s binnen het pensioenfonds. Voor 
deze door het bestuur worden beoordeeld.  
 

6. BOB** over risico en beheersing – door het bestuur 
Het nemen van besluiten over de risico-acceptatie en mitigerende maatregelen door het 
bestuur van PVL. Besluitvorming wordt gedeeld met de risicomanagementcommissie, de 
betrokken bestuurscommissie en risico-eigenaar. 
 

7. Implementatie beheersing – onder verantwoordelijkheid risico-eigenaar 
Implementatie van de risicomitigatie door nader vast te stellen instanties en personen. 
Voorstaande kan per besluit worden vastgesteld (want is mede afhankelijk van waar het 
risico zich voordoet).  
 

8. Beheer beheersing – door nader aan te wijzen instanties of personen 
Het beheren van de risicomitigatie door nader vast te stellen instanties en personen. 
Bijvoorbeeld het bestuursbureau, een uitbestedingspartij of de compliance officer. 

 
9. Monitoring beheersing = input voor stap 1 – door risico-eigenaren 

Monitoring van de implementatie en werking van de risicomitigatie door de betrokken 
risico-eigenaar.   
*)    BO(A) = beeldvorming, oordeel (en waar van toepassing advies) 
**)  B(OB) = beeldvorming (en waar van toepassing oordeel- en besluitvorming) 
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Hoofdstuk 3 
 

De adoptie van het geaccepteerde risiconiveau door partners van PVL 
Het geaccepteerde risiconiveau (ofwel de facto de risk appetite) van PVL als wordt 
vastgesteld in het risicomanagementproces en vastgelegd in het inhoudelijk IRM beleid, 
dient (daar waar relevant) geadopteerd te worden door de partners van het pensioenfonds 
waaraan activiteiten zijn uitbesteed. Dit is met name het geval bij de niet-financiële risico’s op 
bijvoorbeeld het gebied van kwaliteit, continuïteit en integriteit van pensioenbeheer. Hierbij 
zoekt het pensioenfonds de dialoog met haar uitbestedingspartners. Indien het 
geaccepteerde risiconiveau van een uitbestedingspartner initieel hoger ligt, dient deze 
partner aanvullende, mitigerende maatregelen te nemen. De mogelijk additionele kosten van 
deze maatregelen worden door PVL meegewogen in de risico acceptatie. De dialoog c.q. 
afstemming tussen het pensioenfonds en haar uitbestedingspartners maakt daarmee een 
belangrijk onderdeel uit van de beeldvorming rondom risico’s.  
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Hoofdstuk 4 

Het IRM systeem: de rapportages 
De stappen 1, 2, 3 en 9 binnen de IRM processtappen worden ondersteund door diverse 
risicomanagementrapportages vanuit uitbestedingspartners en adviseur. Onder meer vanuit 
de domeinen beleggen en administreren.  
Voorbeelden van deze beschikbare rapportages zijn; 
Maand en kwartaalrapportages KCM  
Kwartaal (SLA) rapportages AZL  
Maand en kwartaalrapportages BNY  
Kwartaal rapportage niet-financiële risico’s van bestuursbureau  
Rapportage niet-financiële risico’s KCM  
Daarnaast is er ook binnen het pensioenfonds sprake van een rapportageproces. Iedere 
commissie rapporteert per kwartaal aan het bestuur over de risicocategorieën die zij dient te 
behandelen. Deze rapportages informeren het bestuur over het doorlopen risicoproces in het 
afgelopen kwartaal en geven tevens een visie op de risico-ontwikkelingen in het komende 
kwartaal.  
De rapportages kennen het volgende proces van opstellen en behandelen: 
1. Risico-informatie verzamelen 

Per risicocategorie wordt informatie verzameld vanuit het risicomanagementproces dat 
het voorgaande kwartaal is doorlopen (voor de risico’s binnen de betreffende categorie 
door een commissie). Tevens wordt per categorie een visie opgesteld ten aanzien van de 
verwachte risicorichtingen (nemen risico’s naar verwachting toe, blijven zij gelijk of 
nemen zij af).  

2. Opstellen Q-risicomanagementrapportage 
Op basis van de verzamelde risico-informatie wordt per kwartaal een rapportage 
opgesteld door de betreffende commissies of het Dagelijks Bestuur. De rapportage kent 
het format zoals opgenomen in Bijlage 3. 

3. BO(A)* over Q-risicomanagementrapportage 
Voordat de rapportages worden vertrekt aan het bestuur ter behandeling op de eerst 
volgende bestuursvergadering worden zij ter beoordeling en/of advies voorgelegd aan de 
risicomanagementcommissie. Deze beoordelingen en/of adviezen worden waar nodig 
afgestemd met de commissie die de rapportage heeft opgesteld en leiden mogelijk tot 
inhoudelijk aanpassingen op de informatie c.q. een advies. Vervolgens verstrekt de 
risicomanagementcommissie de rapportages aan het bestuur. 

4. B(OB)** over risico en beheersing 
Het bestuur behandeld de risicomanagementrapportages ter informatie c.q. 
beeldvorming. Waar nodig wordt een oordeel gegeven, besluit genomen of actie uitgezet 
naar aanleiding van de ontvangen informatie.   

5. Uitzetten acties bestuur. 
6. Monitoring acties bestuur. 
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Hoofdstuk 5 
Het IRM systeem: de governance van IRM 
Het IRM proces binnen van PVL kent de volgende betrokkenen: 

Functie Werkzaam voor Taken en verantwoordelijkheden 
(RACI) 

Bestuur 
1ste lijn 

PVL Accountable voor het IRM 
systeembeleid, het IRM inhoudelijk 
beleid, de uitvoering hiervan, het sturen 
op de risicobewuste cultuur en de 
ontwikkeling van het risicomanagement 
binnen PVL. 

Voorzitter RMC, tevens 
bestuurslid 
1ste lijn 

PVL Sleutelfunctiehouder risicomanagement 
en aanspreekpunt IRM binnen en 
buiten PVL. Responsible voor de RMC, 
de uitvoering van het IRM 
systeembeleid, de ontwikkeling hiervan 
en de risicorapportage aan het bestuur 
en de visitatiecommissie.  

RMC 
1ste lijn 

PVL Ondersteunt de vervulling van de 
sleutelfunctiehouder in samenwerking 
met de 2e lijns risicomanager. 
Responsible voor het 'kennen’ van de 
risico's van het pensioenfonds, het 
borgen van de behandeling van 
samenhang tussen risico’s, het centraal 
vastleggen van het inhoudelijk 
risicobeleid, onderhoud en beheer van 
het IRM systeembeleid en voor de aan 
haar gekoppelde stappen binnen het 
IRM proces en de IRM rapportage.  

Risico-eigenaar 
tevens bestuurslid 
1ste lijn 

PVL Responsible voor de specifiek aan hem 
of haar gekoppelde risico’s binnen het 
IRM proces, stap 1 en 9. En daarmee 
primair voor het initiëren van de 
behandeling van de risico’s binnen 
PVL. 

Risicomanager 
2de lijn 

Bestuursbureau Sleutelfunctievervuller in samenwerking 
met de RMC. Responsible voor 
controle op, advies aan en 
ondersteuning van de 1ste lijn binnen 
PVL binnen de scope van IRM.  

Bestuursondersteuning Bestuursbureau, 
werkend voor 
PVL 

Responsible voor het ondersteunen van 
de IRM governance waar gewenst en in 
termen van vastlegging, actie uitvoering 
en actiemonitoring. 

BC PVL Responsible voor de specifiek aan de 
CIE gekoppelde risico’s (zie bijlage a, 
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nog bij te voegen) binnen het IRM 
proces van PVL. 

Communicatie CIE PVL Responsible voor de specifiek aan de 
CIE gekoppelde risico’s (zie bijlage a, 
nog bij te voegen) binnen het IRM 
proces van PVL. 

Dagelijks bestuur PVL Responsible voor de specifiek aan het 
DB gekoppelde risico’s (zie bijlage a, 
nog bij te voegen) binnen het IRM 
proces van PVL. 

De compliance officer EH, werkend 
voor PVL 

De CO wordt consulted of informed 
daar waar benodigd.  

De sleutelhouderfunctie 
Audit 

r PVL De sleutelhouder wordt consulted of 
informed daar waar benodigd. Daarbij  
zal ook de functievervuller zonodig 
betrokken worden 

Adviserend actuaris  Adviseur, 
werkend voor 
PVL 

Ondersteunt en adviseert de risico-
eigenaar ‘biometrische risico’s’ in de 
uitvoering van zijn of haar IRM 
activiteiten. 

Jurist  Adviseur – ad 
hoc aan te 
stellen -, 
werkend voor 
PVL 

Ondersteunt en adviseert de risico-
eigenaren bij ‘juridische risico’s’ in de 
uitvoering van zijn of haar IRM 
activiteiten. 

De fiduciair manager KCM Responsible voor het aanleveren van 
driver-informatie, verantwoordelijk voor 
de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
hiervan plus de implementatie van 
beheersmaatregelen tot 
acceptatieniveau PVL. De manager 
wordt daarnaast consulted of informed 
daar waar benodigd. 

De pensioenbeheerder AZL/NNIP Responsible voor het aanleveren van 
driver-informatie, verantwoordelijk voor 
de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
hiervan plus de implementatie van 
beheersmaatregelen tot 
acceptatieniveau PVL. De beheerder 
wordt daarnaast consulted of informed 
daar waar benodigd. 

De custodian BNYM Responsible voor het aanleveren van 
driver-informatie, verantwoordelijk voor 
de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
hiervan plus de implementatie van 
beheersmaatregelen tot 
acceptatieniveau PVL. De custodian 
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wordt daarnaast consulted of informed 
daar waar benodigd. 

Overige leveranciers  Divers Responsible voor het aanleveren van 
driver-informatie, verantwoordelijk voor 
de juistheid, volledigheid en tijdigheid 
hiervan plus de implementatie van 
beheersmaatregelen tot 
acceptatieniveau PVL. De leveranciers 
worden daarnaast consulted of 
informed daar waar benodigd. 

 
Ter volledigheid is bovenstaande RACI onderstaand gekoppeld aan het IRM proces:  
 
1. Analyse risk-drivers: Risico-eigenaren 
2. Identificeren nieuwe en/of gewijzigde risico’s: Commissies of DB 
3. Risico-informatie vergaren voor beeldvorming: Commissies of DB 
4. BOA over de risico en de beheersing (risicobeleid): Commissies of DB 
5. BOA* op inhoud en proces stappen 1 t/m 4: RMC en risicomanager 
6. BOB** over risico en beheersing: Bestuur 
7. Implementatie beheersing: Commissie of DB 
8. Beheer beheersing: divers (nader te bepalen) 
9. Monitoring beheersing = input voor stap 1.: Risico-eigenaren 
 
Ter volledigheid is bovenstaande RACI onderstaand gekoppeld aan het rapportage proces: 
 
1. Risico-informatie vergaren voor beeldvorming: risico-eigenaren 
2. Opstellen Q-risicomanagementrapportage: commissies of DB 
3. BO(A)* over Q-risicomanagementrapportage: RMC 
4. B(OB)** over risico en beheersing: bestuur 
5. Uitzetten acties: bestuur 
6. Monitoring acties: RMC 
 
*)    BO(A) = beeldvorming, oordeel (en waar van toepassing advies) 
**)  B(OB) = beeldvorming (en waar van toepassing oordeel- en besluitvorming) 
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Hoofdstuk 6  
 
IRM Inhoudelijk beleid 
De uitkomsten van de risicobehandeling op basis van het IRM systeembeleid betreft het IRM 
inhoudelijk beleid. De RMC commissie draagt zorg voor de vertaling van dit beleid in een 
integraal risicomanagement framework. 
 
Dit framework bevat de volgende informatie; 
Risicocategorie 
Risiconaam 
Toelichting risico en/of omgeving 
Risico-eigenaar           
Kans 
Impact 
Bruto Risico 
Bruto acceptatie (ja, nee, tijdelijk) 
Maatregel-beschrijviing 
Maatregel-eigenaar 
Interval. 
Soort maatregel (detectief, preventief, repressief, correctief) 
Kans 
Impact          
Netto Risico 
Netto risico Acceptabel (ja, nee, tijdelijk) 

 
 
Dit framework wordt continue onderhouden door de RMC 
 
Met deze matrix heeft het bestuur en de andere stakeholders binnen of buiten het 
pensioenfonds snel en  adequaat inzicht in de risico’s en samenhang van de risico’s van het 
pensioenfonds. 
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Bijlage 1. Volwassenheidsniveau ’s DNB 
 

 

  

Onderwerpen Volwassenheidniveau

Hoofdvragen en subvragen Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4

Risicocultuur/Governance
Neemt het bestuur verantwoordelijkheid voor en is het bestuur gecommitteerd aan risicomanagement?

1.1.1 Wat is de ‘tone at the top’ met betrekking tot risicomanagement? [Uitleg: De 

risicocultuur is de som van alle individuele en bedrijfswaarden, houdingen en 

gedragspatronen die bepalen of en hoe het pensioenfonds is gecommitteerd aan 

integraal risicomanagement en het eigen beleid dat hiertoe is opgesteld. “Tone at 

the top” is hierbij een bepalende factor. Het bestuur moet in woord en daad het 

belang van risicomanagement uitdragen. Vervolgens moet dit op alle niveaus 

geïntegreerd worden in de (dagelijkse) werkzaamheden.

‘tone at the top’ mbt risico’s 

ontbreekt 

RM functie is niet beschreven 

en/of ingericht

RM- functie wel benoemd, 

niet belegd 

RM-functie (AO) is op 

hoofdlijnen ingericht en 

schriftelijk vastgelegd. 

En wordt aangestuurd door 

het bestuur

RM-functie (AO) is ingericht 

en schriftelijk vastgelegd. 

RM-functie is ingericht en 

wordt aantoonbaar 

aangestuurd door het 

verantwoordelijke bestuurslid

Vindt weloverwogen besluitvorming plaats?

1.2.1 Is RM een standaard agendapunt tijdens bestuursvergaderingen?

1.2.2 Worden de gesignaleerde risico's aantoonbaar en serieus betrokken in de 

afwegingen bij de besluitvorming? Laat het bestuur RM meewegen in de 

besluitvorming? Wordt bij afwijking van het advies van de RM-functie 

gemotiveerd vastgelegd waarom is afgeweken?

1.2.3 Worden risico's gemanaged in overeenstemming met de strategie, risicoprofiel en 

risicobereidheid?

1.2.4 Begrijpt het bestuur de samenhang tussen verschillende risico's? Blijkt uit de 

risicoanalyse op welke wijze de verschillende risico's t.o.v. elkaar worden 

gewogen?

Bewaakt het bestuur de onafhankelijkheid en deskundigheid van de RM functie?

1.3.1 Toetst het bestuur de specifieke deskundigheid en onafhankelijkheid van 

commerciële - en operationele activiteiten van de RM functie?

1.3.2 Is de rol van risicomanagement voor de organisatie helder en eenduidig? Is deze 

rol in het beleid vastgelegd? Zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van de RM-functie ingericht en schriftelijk vastgelegd?

1.3.3 Wordt de RM-functie aangestuurd door 1 persoon hoog in de organisatie?

1.3.4 Is het bestuur voldoende deskundig m.b.t. risicomanagement?

Wordt in geval van uitbesteding extra aandacht aan het risicomanagement besteed?

1.4.1 Is het bestuur zich bewust van de risico's van uitbesteding? Weet het bestuur hoe 

de risico's van uitbesteding met elkaar en met de andere risico's die het fonds 

loopt samenhangen?

1.4.2 Neemt het bestuur specifieke acties om de risico's van uitbesteding te 

identificeren en te beheren?

1.4.3 Is het  bestuur 'in control' (in staat om verantwoordelijkheid te nemen) inzake het 

risicomanagement van uitbestede activiteiten. Kan het bestuur voldoende 

tegenwicht (bijvoorbeeld door deskundigheid, gewicht, status) bieden op het vlak 

van RM t.o.v. de PUO (pensioenuitvoeringsorganisatie)?

1.4.4 Zijn de personen die het RM bij de PUO voor het pensioenfonds uitvoeren 

aantoonbaar onafhankelijk van commerciële en operationele activiteiten binnen 

de PUO? Zijn andere externe adviseurs eveneens aantoonbaar onafhankelijk 

(belangenverstrengeling wordt aantoonbaar tegengegaan of voorkomen)?

Risicostrategie en -beleid

2.1.1 Heeft het fonds een heldere en passende risicostrategie die is afgeleid van de 

(generieke) missie?

2.1.2 Is het risicobeleid per risicogebied beschreven en bezien op samenhang met alle 

andere risicogebieden?

2.1.3 Is het risicobeleid vastgesteld door het bestuur en formeel bekrachtigd?

2.1.4 Is de risicobereidheid of riskappetite gedefinieerd? Sluiten het risicoprofiel en -

bereidheid/appetite aan bij de strategie?

2.1.5 Vindt adequate actualisering plaats (criteria en beleid opgesteld, revisiedata 

vastgesteld) en wordt periodiek gecommuniceerd over risicostrategie en –beleid 

met stakeholders?

Risicomanagementprocessen
Beschikt het fonds over kwalitatief hoogwaardige risicomanagementprocessen?

3.1.1 Zijn de risicomanagementprocessen beschreven en worden deze periodiek 

herzien?

3.1.2 Is het eigenaarschap van primaire processen (incl. risicobeheersing binnen deze 

processen) expliciet toegewezen?

3.1.3 Worden de opzet en werking van de risicomanagementprocessen periodiek 

getoetst door het bestuur en leidt dit tot effectieve bijsturing waar nodig?

Heeft het fonds de processen adequaat opgezet, past het fonds een holistische benadering en integrale beheersing toe?

3.2.1 Worden alle relevante risico’s op gestructureerde (systematische) wijze 

geïdentificeerd?

3.2.2 Heeft het fonds een totaaloverzicht van alle risico’s en begrijpt het fonds de 

samenhang tussen deze risico’s? 

3.2.3 Worden de risico's en kansen teruggeleid naar de strategie?

3.2.4 Is risico-identificatie de verantwoordelijkheid van het bestuur (adviseurs en RM-

functie zijn in geval van uitbesteding onafhankelijk )? 

Bestuur niet betrokken en 

adviseurs afhankelijk

Adviseurs zijn dominant en/of 

afhankelijk

Bestuur is 

eindverantwoordelijk, maar 

adviseurs spelen op 

onderdelen een grote rol

Bestuur in de drivers seat. Bij 

gebruik adviseurs zijn die 

aantoonbaar onafhankelijk

Risico inschatting

3.2.5 Wordt voor alle geïdentificeerde risico's een inschatting gemaakt van kans en 

impact?

3.2.6 Blijkt uit de risicoanalyse op welke wijze de verschillende risico's t.o.v. elkaar 

worden gewogen?

3.2.7 Is risico-inschatting de verantwoordelijkheid van het bestuur (adviseurs en RM-

functie zijn in geval van uitbesteding onafhankelijk )?

Risicomanagementprocessen
Bepalen van beheersmaatregelen

3.2.8 Worden voor alle significante risico's afwegingen gemaakt of 

beheersingsmaatregelen noodzakelijk zijn?

3.2.9 Bepaalt het bestuur n.a.v. beheersmaatregelen per risico het restrisico in 

samenhang?

3.2.10 Worden risicomitigerende maatregelen door het bestuur in samenhang (integraal) 

geprioriteerd?

Uitvoeren van beheersmaatregelen

3.2.11 Wordt een verantwoordelijke voor de uitvoering van de beheersmaatregelen 

benoemd die deze maatregel uitvoert en rapporteert over de voortgang?

3.2.12 Bewaakt de RM-functie de voortgang en beoordeelt de RM-functie de 

werking/effecten van de beheersmaatregelen?

Monitoren en evalueren

3.2.13 Beschikt het bestuur over geschikte, tijdige, actuele, accurate en toegankelijke 

RM-informatie? Zorgt de RM-functie hiervoor?

3.2.14 Worden risicorapportages periodiek op serieuze wijze besproken door het 

bestuur en met andere stakeholders?

Geen rapportage en 

monitoring mbt 

risicomanagement. 

Geen structurele 

risicorapportage en bestuur 

bespreekt risico's obv 

gebeurtenissen

Obv risicorapportage wordt 

risicomanagement periodiek 

in het bestuur besproken

Risicorapportage wordt 

periodiek en aantoonbaar 

besproken in het bestuur en 

met de stakeholders

3.2.15 Is besluitvorming door het bestuur aantoonbaar gebaseerd op risicorapportages 

(risicorapportages leiden tot onderzoek en maatregelen)? 

3.2.16 Heeft de RM-functie een actieve onafhankelijke inbreng bij het bespreken van de 

risicorapportages?

3.2.15 Wordt periodiek getoetst of de risicobeheersing in lijn is met de risicobereidheid? 

Leidt evaluatie tot de start van een nieuwe cyclus (RM proces)?

Volwassenheidniveau  

Niveau 1 - 

Niet bestaand of Ad hoc

Niveau 2 - Reproduceerbaar 

en informeel

Niveau 3 - Gestructureerd 

en geformaliseerd

Niveau 4 - 

Geïmplementeerd en 

periodiek geëvalueerd

ZWAK ONVOLDOENDE VOLDOENDE STERK

Niet bestaand of incidenteel   

= het niveau waarop 

problemen pas worden 

opgelost als ze zich 

voordoen. 

Partieel en informeel = het 

niveau waarbij de organisatie 

zover geprofessionaliseerd is 

dat gebruik wordt gemaakt 

van kennis die eerder is 

opgedaan. Beslissingen 

worden genomen op basis 

van ervaring, maar zijn 

partieel en veelal informeel. 

Geformaliseerd en 

gestructureerd = het niveau 

waarbij de belangrijkste 

processen/maatregelen zijn 

gestandaardiseerd en 

geformaliseerd

Geïmplementeerd en 

periodiek geëvalueerd = het 

niveau waarbij de kwaliteit 

van het ontwikkelproces 

wordt gemeten zodat het kan 

worden bijgestuurd

Kwaliteitsborging

Risico identificatie

Beschrijft de risicostrategie de doelstelling(-en) van risicobeleid, rekening houdend met 

het risicoprofiel van de organisatie (hangt ondermeer af van de populatie deelnemers 

Geen integrale risicostrategie 

aanwezig. Geen 

betrokkenheid bestuur. 

Risicobereidheid is niet 

benoemd en er vindt geen 

communicatie plaats met 

stakeholders

Algemene strategie is 

eenmalig opgesteld en niet 

toegespitst op fonds. Het 

beleid is niet helder op schrift 

gesteld en/of goedgekeurd 

door het bestuur. 

Invulling risicobereidheid 

alleen overkoepelend en niet 

geformaliseerd.

RM-Strategie op hoofdlijnen 

toegespitst op fonds. Invulling 

risicobereidheid is per 

categorie gedaan. Het beleid 

is goedgekeurd door het 

bestuur, wordt ad hoc 

geactualiseerd en 

gecommuniceerd met 

stakeholders. 

Afgeleid van (generieke) 

missie/strategie fonds. Het 

beleid is autonoom door het 

bestuur opgesteld 

(maatwerk/onafhankelijk van 

adviseurs). Invulling 

risicobereidheid per categorie 

en integraal gedaan. Het 

beleid is op schrift gesteld en 

door het bestuur formeel 

Geen agendapunt en geen 

vastlegging 

bestuursoverwegingen en 

besluiten mbt risico’s 

Informele besluitvorming over 

RM.

Standaard agendapunt. 

Vastlegging besluiten, maar 

geen vastlegging van 

overwegingen

Vast agendapunt. Vastlegging 

besluiten en 

bestuursoverwegingen mbt 

RM
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Bijlage 2: Standaard voorlegger 
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Bijlage 3: Format risicorapportage 

 
 
Verdeling risico’s over risico-eigenaren status 2019: 
 

 

 

 

 

 

 

MEMO 
 
van :  telefoon : - - 
aan : Bestuur Pensioenfonds van Lanschot kopie 

aan 
: Bestuursbureau 

 
<Informatie voor opsteller rapportage: 
 
Doel van de rapportage is om een beoordeling van de stand van zaken te geven met betrekking tot de 
risico’s die aan de risico eigenaar zijn toegewezen. Let bij het invullen van het sjabloon dat de 
volgende onderdelen die benoemd zijn in het Risicomanagementbeleid behandeld worden: 

 
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).   > 
 
In de rapportage wordt tevens benoemd: 
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a. de nabije toekomst  
b. middellange termijn op basis van stoplichtcode met enkele steekwoorden, zinnen ter 
onderbouwing. Blijf alert op nieuwe risico’s benoem zo scherp mogelijk de exact tot risico leidende 
situaties. 

 
Betreft risicorapportage Q<> Risk Item “ <voeg hier toegewezen items toe>”. 
 
Het risk item <voeg hier toegewezen items toe> heeft betrekking op de onderstaande 
onderdelen: 
 

1.  <vul hier de sub items in, zoals verwoord in memo risico eigenaren>  
2.   
3.   
4.   
5.  

 
Actueel: 
< Verwoord hier in eigen woorden de actuele situatie met betrekking tot het aan jou 
toegewezen risk item> 
 
Uitwerking per onderdeel 
<vermeld hier per sub item in eigen bewoordingen  of er overschrijdingen hebben 
plaatsgevonden met betrekking tot de vastgelegde risicoparameters> 

 
Conclusie: 
<vermeld hier je algehele conclusie, waar nodig vermeld eventuele te nemen acties, 
eventuele voorgestelde eigenaar van de actie en termijn waarin de actie afgerond zou 
moeten zijn> 
 
Stoplichtmodel 
Vul hier t.b.v. van de managementrapportage het stoplichtmodel in voor de aan jou 
toegewezen risk items. ; 
 

Risk Item Oordeel Q<> Oordeel en aandachtspunten 

Beschrijving risk item Kleur geven 
afhankelijk van 
oordeel 

Geef hier kort en bondig de samenvatting voor 
de managementrapportage 

   
Voorbeeld invullen stoplichtmodel:  

Beleggingsbeleid  Het bestuur is voldoende in control. Er zijn 
geen constateringen gedaan die leiden tot 
een rood of oranje stoplicht. 

 
 
 
 
 

 

 

 
Hoog Risico 

 
Midden Risico 

 
Laag Risico 
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Bijlage 4: Governanceplaat 

 

 
 

 


