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governancestructuur van het pensioenfonds
worden belegd, afhankelijk van de omvang van
het fonds en de complexiteit van de uitvoering
van de regelingen. In de praktijk is de risicobeheersingsfunctie veelal belegd bij het
bestuursbureau, een bestuurscommissie of een
verantwoordelijk bestuurslid (referent). Tot slot
controleert de interne auditfunctie als derde
lijn (de samenwerking tussen) de eerste en de
tweede lijn. De interne auditfunctie evalueert
onder andere of het risicobeheersingssysteem
voldoende adequaat en doeltreffend is en of de
eerste en tweede lijn hebben gefunctioneerd.
De interne auditfunctie dient onafhankelijk te zijn.

Aandachtspunten
governancestructuur
De governancestructuur van de grotere pensioenfondsen is in beginsel al ingericht conform het
3LoD-model. Vooral kleinere pensioenfondsen
zullen naar verwachting aanzienlijke aanpassingen moeten doen om hun organisatiestructuur in te richten conform het 3LoD-model.
Desalniettemin adviseren wij pensioenfondsen
die hun governance al hebben ingericht conform
het 3LoD-model om een GAP-analyse uit te
voeren om in kaart te brengen of hun huidige
organisatiestructuur volledig aansluit op
IORP II. Wij signaleren hierbij een drietal
aandachtspunten:
1. De risicobeheersingsfunctie leunt te veel op
de uitvoeringsorganisatie.
2. De risicobeheersingsfunctie is onvoldoende
onafhankelijk.
3. De interne auditfunctie is onvoldoende belegd.

Risicobeheersingsfunctie
De risicobeheersingsfunctie dient voldoende
countervailing power te bieden richting de
uitvoeringsorganisatie door een onafhankelijke
oordeelsvorming over de beheersing van de
risico’s door de uitvoeringsorganisatie.
In 2015 en 2016 heeft DNB zich tegenover een
aantal pensioenfondsen kritisch uitgelaten over
de countervailing power van de risicobeheersingsfunctie richting de uitvoeringsorganisatie.
DNB vond dat deze pensioenfondsen onvoldoende
in control waren ten opzichte van de uitbesteding.
De risicobeheersingsfunctie van het pensioen-

De kring van Pensioenspecialisten (KPS) is blij! Eigenlijk kan
dat helemaal niet. Op grond van de KPS Blauwdruk heeft
de KPS namelijk per definitie geen mening.
KPS richt zich onder meer op het verrijken van het maatschappelijk debat over pensioenvraagstukken. Dat gebeurt
zoveel mogelijk onafhankelijk en objectief.
In eventuele situaties waarin de KPS wel om een inhoudelijke mening wordt gevraagd, dient er voldoende draagvlak
onder de deelnemers te bestaan. Achtergrond daarvan is
dat de circa 350 KPS-deelnemers uit alle geledingen van de
pensioensector komen. Zij werken vooral bij accountantskantoren, actuariële bureaus, assurantie-adviesbureaus,
consultancy, detachering of interim-management, koepelorganisaties, de overheid, pensioenbureaus, pensioenuitvoerders, vermogensbeheerders of zijn net als ik
pensioenrechtadvocaat of pensioenjurist.
Deze diversiteit is zeer waardevol voor de kennisuitwisseling, één van de drie pijlers van de KPS. Tegelijkertijd maakt
die kracht het lastig om vanuit KPS een eenduidige mening
te vormen, laat staan dat deze openbaar zou worden
gemaakt. Kortom, geen mening dus. En toch durf ik hier
rustig te zeggen dat de KPS blij is. Hoe komt dat dan?
Dat komt omdat de KPS en PBM sinds kort de handen ineen hebben geslagen. Zowel de KPS als PBM is een onafhankelijk kennis- en informatieplatform. Daarom passen
we goed bij elkaar. Bovendien zijn we complementair,
want waar de KPS primair kennis deelt via bijeenkomsten,
doet PBM dat in de eerste plaats op schrift.
Door samen te werken, beogen we een nog grotere kennisbijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk debat.
Daarnaast leidt deze goede match ook direct tot concrete
voordelen voor de KPS-deelnemers en de PBM-abonnees.
KPS-deelnemers ontvangen namelijk korting op het
abonnement op PBM Magazine. En PBM-abonnees kunnen op hun beurt tegen speciaal tarief deelnemen aan
KPS-bijeenkomsten zie de KPS-kalender van 2018 op
pagina 9 in dit magazine. Ik nodig u uit! Een klassiek
voorbeeld van 1 + 1 = 3. En zo proberen we de wereld en
de pensioensector in het bijzonder weer een klein stukje
mooier te maken.
Vandaar dat ik hier volmondig zeg:
de KPS is blij!
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