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Seminar wijzigingen
kwartaalstaten beleggingen op
18 april 2012

Daarover voert het kabinet rond de zomer
overleg met DNB, de Stichting van de Arbeid
en de Pensioenfederatie.

De kwartaalstaten beleggingen zijn met ingang
van het eerste kwartaal 2012 gewijzigd om een
gedetailleerder beeld te krijgen van de
beleggingen van pensioenfondsen en de risico’s
die daarmee samenhangen. DNB organiseert op
18 april 2012 van 14.00 uur tot 16.00 uur een
seminar om de wijzigingen toe te lichten aan de
rapporteurs. Belangstellenden kunnen zich per
e-mail aanmelden via secretariaat-si@dnb.nl.

Het expliciteren van deze intentie beoogt bij te
dragen aan rust en duidelijkheid voor de
pensioensector. Dit besluit is genomen in
overleg met de minister van SZW.

Nadere informatie over dit seminar is te krijgen
bij de heer E.G.A. Vroombout op
telefoonnummer 020-524 6189 of via e-mail:
e.g.a.vroombout@dnb.nl.
Voor het risicogebaseerde toezicht is DNB in
belangrijke mate afhankelijk van de kwaliteit
van de informatie in de toezichtstaten. In het
verleden heeft DNB geconstateerd dat de staten
niet uniform en niet altijd in lijn met de
aanwijzing bij de staten worden ingevuld. DNB
zal extra aandacht besteden aan de consistentie
tussen het daadwerkelijke beleggingsbeleid en
de rapportage daarvan in de staten. Het is de
verantwoordelijkheid van de fondsen om de
rapportages correct in te (laten) vullen. Voor
meer informatie over de (gewijzigde) staten
verwijzen wij naar de gebruikersdocumentatie
op de website van DNB.

DNB past correctie toe op
rentecurve maart 2012
Vanwege de voortdurende uitzonderlijke
marktomstandigheden heeft DNB besloten de
DNB-rentetermijnstructuur ook per ultimo
maart 2012 vast te stellen op basis van
driemaandsmiddeling. DNB heeft de intentie dit
beleid voorlopig voort te zetten. In ieder geval
tot duidelijk is wat de gevolgen zijn van de
hoofdlijnen van het nieuwe financiële
toetsingskader voor pensioenfondsen.

Om een gelijk speelveld voor verzekeraars te
waarborgen, krijgen verzekeraars die de DNBrentetermijnstructuur hanteren met ingang van
eind maart dezelfde keuzemogelijkheid als
verzekeraars die de AAA-curve van de
Europese Centrale Bank hanteren. Dit betekent
dat alle verzekeraars nu kunnen kiezen voor
rentemiddeling. DNB zal daarom voor
verzekeraars de actuele rentetermijnstructuur
publiceren.

Herinnering opstellen financieel
crisisplan uiterlijk op 1 mei 2012
In december 2011 heeft DNB alle
pensioenfondsen, behalve volledig verzekerde
pensioenfondsen en pensioenfondsen in
liquidatie, verzocht een financieel crisisplan op
te stellen. Het financieel crisisplan moet
uiterlijk op 1 mei 2012 gereed zijn en worden
opgenomen in de actuariële en
bedrijfstechnische nota. In de Beleidsregel
financieel crisisplan pensioenfondsen staan de
vereisten waar een crisisplan ten minste aan
moet voldoen. Meer informatie over het
financieel crisisplan, zoals de Beleidsregel,
good practices uit het themaonderzoek en
Q&A’s, is te vinden op de website van DNB.
Tilburg University heeft een e-book gemaakt
over het financieel crisisplan. In het e-book
worden praktische inzichten en adviezen aan
bestuurders gegeven over het op te stellen
financieel crisisplan. Het e-book is hier te
vinden.
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DNB uitvraag hantering
reikwijdte verplichtstelling
DNB heeft signalen ontvangen die erop wijzen
dat verplichtgestelde bedrijfstak- en
beroepspensioenfondsen mogelijk niet de juiste
reikwijdte hanteren in het uitvoering geven aan
de verplichtstelling. Bij deze pensioenfondsen
vindt verwerving van pensioen plaats op grond
van de verplichtstelling. De pensioenregeling
moet dus de reikwijdte van de verplichtstelling
volgen. Mogelijk is dat niet altijd het geval.
DNB zal binnenkort een schriftelijke uitvraag
doen bij de verplichtgestelde bedrijfstak- en
beroepspensioenfondsen waarbij wordt
nagegaan of de pensioenregeling tenminste
uitgaat van de reikwijdte van de
verplichtstelling. Als het fonds een te beperkte
reikwijdte hanteert, zal DNB erop toezien dat
dit wordt hersteld.

DNB jaarverslag 2011
Op 29 maart 2012 heeft DNB het jaarverslag
over 2011 gepubliceerd. In het jaarverslag
wordt onder meer aandacht besteed aan het
toezicht op pensioenfondsen. DNB gaat hierbij
in op een aantal belangrijke ontwikkelingen in
de sector, zoals het nieuwe pensioencontract.
DNB roept op tot eenvoudige en heldere
pensioenregelingen, marktconsistente en
prudente waardering van
pensioenverplichtingen, een verplichte
egalisatiereserve in het nieuwe pensioencontract
en tot een eenduidig en helder wettelijk kader
voor het invaren van bestaande aanspraken en
rechten bij het Pensioenakkoord. Meer
informatie is te vinden op de speciale DNB
website voor het jaarverslag 2011.

DNB Pensioenseminar
12 september 2012
In de middag van 12 september 2012
organiseert DNB, in samenwerking met de
AFM, haar jaarlijkse seminar voor
pensioenfondsbestuurders. Locatie is theater
Spant! in Bussum. Het thema voor dit jaar is:
‘Keuzes in een veranderend
pensioenlandschap’. Sprekers zijn onder andere
minister van SZW, Henk Kamp en DNBdirecteur Joanne Kellermann.

Voor nieuwe pensioenfondsbestuurders
organiseert DNB ook een ochtendprogramma.
In mei zal DNB uitnodigingen versturen aan
alle pensioenfondsen.

Cloud computing: Een vorm van
uitbesteding
Binnen de pensioensector doet cloud computing
zijn intrede. Met cloud computing zijn alle data
en benodigde software zo opgeslagen dat die op
ieder gewenst moment en op iedere plek te
gebruiken zijn. DNB merkt dat verschillende
fondsen en uitvoeringsorganisaties zich beraden
of cloud computing ook geschikt is voor hen.
DNB is van mening dat cloud computing een
vorm van uitbesteding is, waardoor de
bestaande wet- en regelgeving op het gebied
van uitbesteding van kracht is. Een specifiek
aandachtspunt is de toegang door de
toezichthouder tot uitbestede diensten. De
Pensioenwet stelt de eis dat die toegang in de
uitbestedingsovereenkomst moet zijn
opgenomen. DNB constateert dat veel cloud
computing dienstverleners het toegangsrecht
niet willen vastleggen in de contracten.
DNB heeft een circulaire gemaakt over cloud
computing waarin onder meer de belangrijkste
risico’s van cloud computing genoemd worden.
De circulaire is hier te vinden.

SEPA-voorlichtingsmiddag voor
pensioenfondsen en -uitvoerders
op 30 mei
Europa gaat per 1 februari 2014 over naar één
Europese betaalmarkt door de invoering van de
Single Euro Payments Area (SEPA). Op
woensdag 9 mei 2012 start de
publiekscampagne ‘Over op IBAN’. Daarmee
wordt het publiek en het bedrijfsleven
geïnformeerd over SEPA en breekt de slotfase
aan die leidt naar een gezamenlijke betaalmarkt
voor Europa. Onlangs heeft DNB alle
pensioenfondsbesturen een brief gestuurd om
hen te attenderen op de overgang naar SEPA en
hen te informeren over ondersteunende
initiatieven die zijn opgestart.
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Een van die ondersteunende initiatieven is het
organiseren van een informatiebijeenkomst over
SEPA voor pensioenfondsbestuurders en
-uitvoerders.
Die informatiebijeenkomst vindt plaats op
woensdagmiddag 30 mei bij DNB en is bedoeld
om voorlichting te geven over het nieuwe
betalen, ervaringen en migratie-issues te delen
rondom de overgang naar SEPA en de
verwachtingen van DNB ten aanzien van
pensioenfondsbesturen rondom SEPA onder de
aandacht te brengen. Deze maand stuurt DNB
een uitnodiging voor deze bijeenkomst naar de
pensioenfondsen.
Meer informatie over de invoering van SEPA is
te vinden op www.overopiban.nl.

Hoofdpunten gastcollege
bestuurlijke effectiviteit
Op 19 maart organiseerde DNB een gastcollege
voor de besturen van de fondsen die deelnemen
aan het themaonderzoek ‘bestuurlijke
effectiviteit bij pensioenfondsen’. Het college
van Jaap Winter en Erik van de Loo, twee
experts op het gebied van leiderschap en
groepsdynamiek, was bedoeld om de betrokken
besturen meer inzicht te geven in het onderwerp
bestuurlijke effectiviteit.
Winter en Van de Loo stellen dat instellingen
die problemen hebben de oplossing vaak alleen
zoeken in verandering van de structuur, terwijl
de crux van de prestatie van een instelling vaak
zit in personen en het functioneren van de
groep. Ook merken ze op dat op het hoogste
niveau bij veel instellingen nauwelijks tijd
wordt genomen om te reflecteren op het eigen
functioneren en op de vraag waar we het
allemaal voor doen. Ze roepen bestuursleden op
vaker ‘vanaf het balkon’, van een afstand, naar
het eigen functioneren en het functioneren van
de groep te kijken.

Links
•
•
•

AFM onderzoek transparantie
pensioenkortingen
DNB jaarverslag 2011
Aanbevelingen Uitvoeringskosten
van de Pensioenfederatie

Agenda
•

•
•

•
•
•

Medio april 2012 bekendmaking
bevindingen themaonderzoek
‘administratie aanspraken en rechten’
(‘Quinto’)
18 april 2012 seminar beleggingsstaten
25 april 2012 presentatie DNB over
themaonderzoek ‘innovatieve
beleggingen’ tijdens Benelux Pension
Fund Meeting
30 mei 2012 SEPAvoorlichtingsmiddag bij DNB voor
pensioenfondsbestuurders
15 juni 2012 DNB seminar voor intern
toezichthouders pensioenfondsen
12 september 2012 DNB
Pensioenseminar

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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