Bijlage: Informatie uitvraag niet-financiële risico’s pensioenfondsen 2019
De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in uw toezichtagenda van 2019 aangekondigd om, net als
vorige jaren, een sectorbrede uitvraag te doen ten aanzien van niet-financiële risico's. De uitvraag
richt zich op (de beheersing van) operationele-, IT-, governance- en integriteitsrisico's.
Hoe gebruiken wij de informatie?
DNB gebruikt de uitvraag om informatie te verzamelen die, in combinatie met reeds beschikbare
informatie binnen DNB, wordt gebruikt om een actueel risicobeeld te vormen van uw
pensioenfonds. Dit risicobeeld gebruiken wij om invulling te geven aan zowel het toezicht op de
sector als geheel als het toezicht op uw pensioenfonds. Uw antwoorden kunnen aanleiding geven
om nadere informatie bij uw fonds op te vragen.
Wij gebruiken de informatie primair intern en zullen geen sectorbrede terugkoppeling geven over
de resultaten van deze uitvraag. In periodiek overleg met uw toezichthouder kunt u inzicht krijgen
in de signaalscores die voor uw fonds resulteren op basis van de uitvraag.
Wat is er anders dan vorig jaar?
DNB heeft de uitvraag niet-financiële risico’s ook in 2017 en 2018 uitgestuurd. Het doel van de
uitvraag is onveranderd. Echter, dit jaar zijn de vragen over (beheersing van) integriteitsrisico in
een aparte vragenlijst opgenomen, waarmee wordt aangesloten op de methodiek die ook voor
andere sectoren geldt (de vragen zijn uiteraard toegespitst op pensioenfondsen). Daarom wordt u
gevraagd om twee documenten in deze uitvraag in te vullen.
De vragenlijsten bevatten veelal een toelichting op de vragen, zodat de reikwijdte van vragen en
definities van begrippen zo helder mogelijk worden. Daarnaast vindt u, in een apart tabblad, per
vraag achtergrondinformatie, die aangeeft op welke wijze de gevraagde informatie bijdraagt aan
het vormen van ons risicobeeld. De antwoordopties in de vragenlijst zijn beperkt. Voor de
inperking van de antwoordopties is gekozen om de analyse te vergemakkelijken. Mocht u
aanvullende informatie willen geven, dan is dat mogelijk in een toelichtingenveld.
Wat verwachten wij van u?
U kunt de twee betreffende vragenlijsten vinden via de volgende link:
https://www.dnb.nl/statistiek/digitaal-loket-rapportages/toezichtrapportages/040_Pensioenfondsen/index.jsp (onder gebruikersdocumentatie).

Wij verzoeken u om de twee ingevulde vragenlijsten uiterlijk 7 juni 2019 in het Digitale Loket
Rapportages (DLR) te uploaden. Mocht u vragen hebben over de vragenlijst integriteitsrisico, dan
kunt u deze per e-mail stellen via irap@dnb.nl. Andere vragen kunt u stellen aan uw
accounttoezichthouder.

