De Nederlandsche Bank
Brieven evaluatie stand van
zaken herstelplannen eind
2010
Pensioenfondsen moeten jaarlijks de voortgang van
het herstel evalueren en hierover rapporteren aan
de Nederlandsche Bank. Alle fondsen met een
herstelplan hebben in december een brief
ontvangen waarin zij zijn geïnformeerd over de
wijze waarop deze evaluatie en de rapportage
daarover moet plaatsvinden. De evaluatiebrief die
op 10 december verzonden is, gaat in op de
evaluatie in brede zin. De statenbrief die op 14
december verzonden is, bevat een toelichting over
de wijze waarop deze E-line rapportage moet
worden ingevuld. Uit de evaluatie moet blijken dat
nog steeds sprake is van het uitvoeren van een
concreet en haalbaar herstelplan; het minimaal
vereiste vermogen en het vereist eigen vermogen
moeten binnen de wettelijke termijnen worden
bereikt.
Als een fonds niet in staat is binnen de wettelijke
termijn het minimaal vereiste vermogen te bereiken
moet het fondsbestuur maatregelen nemen om
alsnog aan de wettelijke eis te voldoen.
Aanvullende maatregelen, zoals een
premieverhoging of een extra bijstorting mogen
alleen worden opgenomen als ze definitief zijn
vastgesteld en contractueel zijn vastgelegd.
Wanneer aanvullende maatregelen niet of in
onvoldoende mate genomen kunnen worden,
waardoor het fonds niet tijdig uit een
dekkingstekort komt, dient een voorgenomen
korting met als implementatiedatum 1 april 2012, te
worden opgenomen in de rapportage.
De E-line rapportage moet uiterlijk 11 februari 2011
bij DNB ingediend zijn. In de nieuwsbrief van
februari wordt nader ingegaan op het
beoordelingsproces van de door de fondsen
ingediende evaluatie

Gezamenlijk nieuwsbericht
DNB, AFM, Pensioenfederatie
en Ministerie Sociale Zaken en
Werkgelegenheid over proces
evaluatie herstelplannen
Op 10 januari 2011 hebben DNB, AFM, de
Pensioenfederatie en het Ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid een gezamenlijk
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persbericht uitgebracht over het proces rond de
evaluatie van de herstelplannen. Zij hebben bekend
gemaakt dat de Pensioenfederatie, de
koepelorganisatie van pensioenfondsen, medio
februari met een lijst komt van pensioenfondsen
die mogelijk op 1 april 2012 de pensioenen verlagen.
Op de lijst staan de pensioenfondsen die aan de
Nederlandsche Bank hebben gemeld, dat zij een
voornemen tot korten hebben genomen. Daarbij
gaat het om een vrijwillige aanmelding bij de
pensioenfederatie waardoor de lijst misschien niet
volledig is.
Uiteraard is de communicatie een
verantwoordelijkheid van de fondsen zelf. Zij
zullen zelf hun gepensioneerden en deelnemers
hierover informeren.
Er dient pas tot een daadwerkelijke korting te
worden overgegaan, indien de financiële positie per
31 december 2011 hiertoe aanleiding geeft, in lijn
met de door de wetgever hiertoe opgestelde
richtlijnen. Met de afspraken over de
communicatie willen de betrokkenen zowel
transparantie bieden als onrust over de pensioenen
bij deelnemers en gepensioneerden zoveel mogelijk
voorkomen.

Seminar DNB voor interne
toezichthouders
pensioenfondsen
In december 2010 heeft DNB het eerste seminar
voor interne toezichthouders op pensioenfondsen
georganiseerd. Doel van deze sessies is ervaringen
te delen en de effectiviteit van het interne toezicht
verder te verbeteren. Tijdens het seminar is door
DNB benadrukt dat effectief intern toezicht
bijdraagt aan een evenwichtige belangenafweging
en een beheerste en integere bedrijfsvoering,
waarmee de intensiteit van het externe toezicht
relatief lager kan zijn. Het is aan het bestuur om
daarvoor zorg te dragen.
Bij de oordeelsvorming over de effectiviteit van het
intern toezicht baseert DNB zich op een aantal
criteria waarvan de hoofdpunten zijn:
- Kwaliteit van het intern toezichtorgaan:
waaronder onafhankelijkheid, deskundigheid,
beschikbaarheid en continuïteit van de leden
van het toezichtsorgaan.
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Kwaliteit van de bevindingen: zijn
bevindingen materieel, concreet en
normstellend?
Follow up: worden de bevindingen door het
bestuur vertaald in een actieplan om ze te
adresseren en wordt de voortgang daarvan
bewaakt?
Verantwoording: is er sprake van heldere en
transparante verantwoording en verslaglegging
naar alle stakeholders door het interne toezicht
en het bestuur?

Drie jaar na invoering van intern toezicht zijn de
ervaringen van DNB met intern toezicht wisselend.
Het gewicht van intern toezicht is niet altijd in
overeenstemming met de complexiteit van de
fondsen. Versterking van het interne toezicht
wordt ook door de wetgever wenselijk geacht en is
expliciet in het regeerakkoord opgenomen.

Themabijeenkomsten voor
certificerende accountants en
actuarissen
Eind november 2010 vond de themamiddag plaats
voor externe actuarissen plaats en de
themaochtend voor externe accountants. Beide
bijeenkomsten stonden in het teken van het
onderwerp “juistheid van rapportages”, een
toezichtthema van 2010.
DNB heeft benadrukt dat rapportages een
essentiële bron van toezichtinformatie zijn. De
toezichthouder moet uit kunnen gaan van de
juistheid en volledigheid van de aangeleverde
informatie. In de praktijk blijkt dat niet altijd het
geval. DNB zal in toenemende mate besturen van
pensioenfondsen, certificerende actuarissen en
accountants hierop aanspreken en indien nodig
handhavingsmaatregelen treffen.
In de themabijeenkomsten werden drie
onderwerpen uitgelicht aan de hand waarvan DNB
het belang van juiste informatieverschaffing
benadrukt en ingaat op de rol die de externe
accountant en/of actuaris daarbij vervult. Deze
onderwerpen zijn:
− de vaststelling van de technische
voorzieningen;
− de vaststelling van het vereist eigen vermogen
en;
− de naleving van de prudent person-regel.
Voor DNB is het werk van de certificerende
actuaris en accountant essentieel. De
toezichthouders moet op diens werk kunnen
bouwen en erop kunnen rekenen dat een
certificerend actuaris indien nodig gebruik maakt

van zijn recht op het maken van een voorbehoud
en zijn meldingsplicht. DNB heeft aangeboden om
bij het verbeteringsproces dat door het Actuarieel
Genootschap geïnitieerd is, ondersteuning te
bieden en open te staan voor goed overleg en
afstemming.
DNB heeft de accountants opgeroepen tot een
grondige bezinning op de vraag of de bestaande
praktijkhandreiking uit 2008 nog voldoende
guidance aan accountants biedt bij de uitvoering
van controle-opdrachten bij pensioenfondsen, dit
gelet op de lessen uit de kredietcrisis. DNB brengt
onder de aandacht dat van accountants verwacht
wordt dat zij conform art. 170 PW meer uit eigener
beweging contact moeten zoeken met de
toezichthouders. DNB zal blijven spreken met de
sectorcommissie voor verzekeraars en
pensioenfondsen (SVP) van de Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) over
mogelijkheden om de kwaliteit van de controle en
rapportage naar aanleiding daarvan te verbeteren.
De in 2011 te voeren meerpartijen-overleggen
(d.w.z. overleg tussen pensioenfondsbestuur,
certificerend actuaris en accountant en
toezichthouder DNB) met een aantal grotere
pensioenfondsen zullen zeker een bijdrage aan
verbetering van de communicatie met beide
beroepsgroepen leveren.

Relevante publicaties
Open Boek Toezicht
Gezamenlijk nieuwsbericht DNB, AFM,
Pensioenfederatie en ministerie van Sociale Zaken
en Werkgelegenheid (10 januari 2011)

Nieuwsbrief pensioenen is een uitgave van De
Nederlandsche Bank. Pensioenfondsen kunnen bij
vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief
contact opnemen met hun toezichthouder.
Overige vragen kunnen worden gesteld aan de
infodesk van DNB, te bereiken via 0800 020 1068
Deze nieuwsbrief is geen vervanging van de
reguliere informatievoorziening richting de
pensioensector. Aan de inhoud van deze
nieuwsbrief kunnen dan ook geen rechten worden
ontleend.
U kunt zich abonneren op deze nieuwsbrief. Op
het moment dat er een nieuwe nieuwsbrief
verschijnt, ontvangt u hierover een emailbericht.
Klik hier om u aan te melden
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