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In deze brief deelt De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) u mede dat zij heeft besloten
om de begunstigingstermijn van de aanwijzing, die DNB op 25 juni 2020 aan de
Stichting Pensioenfonds Atos (SPA) heeft gegeven (met kenmerk
[VERTROUWELIJK], de Aanwijzing), te verlengen tot uiterlijk 1 april 2021.

Datum
1 februari 2021
Uw kenmerk

1.

Aanleiding en achtergrond

DNB heeft de Aanwijzing, zoals bedoeld in artikel 171 van de Pensioenwet (PW),
aan SPA gegeven, omdat SPA in overtreding was van wettelijke vereisten met
betrekking tot het financieel risicobeheer en de uitbesteding van de uitvoering van
het vermogensbeheer. Op 25 en 30 oktober 2020 en op 7 december 2020 heeft
DNB van u documenten ontvangen ter voldoening aan de Aanwijzing. DNB heeft
met de voorzitter van het bestuur en de voorzitter van de Beleggingsadvies
commissie (BAC) op 8 december 2020 haar beoordeling van deze documenten en
de opvolging van de gedragslijn in de Aanwijzing besproken. In de brief van 8
december 2020 (met kenmerk [VERTROUWELIJK]) heeft DNB deze beoordeling
vastgelegd.

Ons kenmerk
[V ERTROUWELIJK]
Behandeld door
[V ERTROUWELIJK]
Bijlagen

DNB heeft geconstateerd dat SPA de Aanwijzing heeft opgevolgd voor wat betreft
het financieel risicobeheer en de periodieke rapportages. Enkele onderdelen van de
gedragslijn ten aanzien van de uitbesteding van het vermogensbeheer heeft SPA
gedeeltelijk opgevolgd. DNB heeft daarom in de brief van 8 december 2020 aan u
laten weten voornemens te zijn om de begunstigingstermijn van de Aanwijzing te
verlengen.
SPA is daarbij in de gelegenheid gesteld om naar keuze schriftelijk en/of mondeling
haar zienswijze naar voren te brengen t.a.v. het voorgenomen besluit tot het
verlengen van de begunstigingstermijn in de Aanwijzing. SPA heeft daarvan gebruik
gemaakt door op 8 januari 2021 haar schriftelijke zienswijze aan DNB toe te sturen.
SPA heeft geen gebruik gemaakt van de gelegenheid haar zienswijze mondeling toe
te lichten.
2.

Beoordeling zienswijze

SPA heeft bij de zienswijze kopie de investment management agreements met haar
vermogensbeheerder [VERTROUWELIJK] overgelegd, die op 2 resp. 7 december
2020 door [VERTROUWELIJK] zijn ondertekend. Daarmee heeft SPA nu wel aan
onderdeel 6a van de gedragslijn in de Aanwijzing voldaan.
Volgens SPA heeft DNB aangegeven dat het ontbreken van risicorestricties in het
mandaat aan [VERTROUWELIJK] voor de Return Portefeuille niet materieel is omdat
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er, met één uitzondering, alleen passieve fondsen gebruikt worden die vooraf
gedefinieerde indexen volgen. Daarom gaat SPA er vanuit dat voor dit mandaat
geen verdere restricties nodig zijn.
DNB merkt daarover op dat ook voor een passief mandaat risicorestricties nodig
zijn. Ook voor een dergelijk passief mandaat is het immers noodzakelijk om het
mandaat met dergelijke restricties in te kaderen. Dit is mede behulpzaam om te
kunnen beoordelen of de vermogensbeheerder zich aan zijn (passieve) mandaat
houdt. Voor het mandaat van SPA aan [VERTROUWELIJK] zijn dergelijke restricties
inderdaad minder materieel dan voor het (actieve) mandaat dat SPA aan
[VERTROUWELIJK] heeft gegeven, maar dat betekent niet dat er geen
risicorestricties in een passief mandaat opgenomen dienen te worden.

Datum
1 februari 2021
Ons kenmerk
[V ERTROUWELIJK]

SPA heeft over het mandaat aan haar vermogensbeheerder [VERTROUWELIJK] in
de zienswijze vermeld dat zij voorstellen bij deze vermogensbeheerder heeft
neergelegd. Over de inhoud van deze voorstellen heeft SPA niets aan DNB
toegestuurd. DNB neemt dan ook alleen kennis van het feit dat SPA voorstellen tot
wijziging van het mandaat aan [VERTROUWELIJK] heeft gedaan.
Verder heeft SPA toegelicht dat het bestuur beslist over de allocatie tussen de beide
vermogensbeheerders van de cash portefeuille, binnen de bandbreedtes voor de
Return en de Return Control Portefeuille. SPA heeft daarmee de naleving van
onderdeel 6.c.iv van de gedragslijn in de Aanwijzing vraag verduidelijkt, zoals
verzocht in de brief van 8 december 2020.
3.

Besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn

Gelet op het vorengaande, besluit DNB hierbij op grond van artikel 171 PW om de
begunstigingstermijn van de onderdelen 6b, 6.c.i., 6.d, 6.e en 7 van de gedragslijn
in de Aanwijzing te verlengen met twee maanden na dagtekening van deze brief,
dus tot uiterlijk 1 april 2021. De gedragslijn luidt dan ook als volgt:
6. SPA dient sluitende afspraken te maken met haar vermogensbeheerders zoals
bedoeld in artikel 13, tweede lid sub b Besluit uitvoering. Daartoe dient SPA:
a.
(…)
b.
op de beide opdrachten aan haar vermogensbeheerders een
doelstelling te formuleren, die dusdanig specifiek is dat SPA deze
opdrachten kan monitoren en evalueren;
c.
kaders te stellen in de mandaten aan de vermogensbeheerders die er
toe leiden dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan
uitgevoerd wordt. Daartoe dient SPA in ieder geval het volgende op te
nemen in de mandaten:
i)
uitgewerkte investmentcases per beleggingscategorie, met een
sector- en regioverdeling, alsmede specificatie van de wijze
van beleggen per beleggingscategorie en een
beleggingsuniversum per beleggingscategorie;
d.
voor zover er discretionaire ruimte in de mandaten van de
vermogensbeheerders wordt opgenomen, daaraan restricties te
verbinden zodat SPA het gebruik van deze discretionaire ruimte kan
monitoren en evalueren;
e.
begrenzingen op te nemen in de mandaten op alle risicofactoren, zoals
onder meer maar niet beperkt tot het spreadrisico en het risico van
actief; (…)
en
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7. SPA dient de mandaten aan de vermogensbeheerders te evalueren op basis van
toereikende informatie, alsmede aan die evaluatie passende conclusies te
verbinden en deze op te volgen met passende maatregelen op basis van SPA’s
beleggings- en uitbestedingsbeleid, e.e.a. zoals bedoeld in artikel 14, vijfde lid
Besluit uitvoering en mede gebaseerd op artikel 13a, vijfde lid Besluit FTK.

Datum
1 februari 2021
Ons kenmerk
[V ERTROUWELIJK]

SPA dient uiterlijk op 1 april 2021 documentatie toe te sturen aan DNB waaruit
blijkt dat SPA volledig aan bovenvermelde onderdelen van de gedragslijn in de
Aanwijzing heeft voldaan.
4.

Publicatie

DNB merkt volledigheidshalve op dat uit artikel 185, eerste lid PW volgt dat DNB dit
besluit tot verlenging van de begunstigingstermijn voor de bovenvermelde
onderdelen van de gedragslijn in de Aanwijzing in beginsel openbaar maakt, nadat
dit besluit onherroepelijk is geworden. Als tegen dit besluit bezwaar, beroep of
hoger beroep is ingesteld, maakt DNB de uitkomst daarvan tezamen met dit besluit
openbaar. Het beoordelingskader voor openbaarmaking van bestuurlijke
sanctiebesluiten is geregeld in artikel 185, derde lid PW. DNB zal SPA op een later
moment over de mogelijke openbaarmaking van dit besluit informeren.
5.

Bezwaar

Tegen dit besluit kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de dag van
bekendmaking van dit besluit bezwaar worden gemaakt.
U kunt uw bezwaarschrift elektronisch indienen via www.dnb.nl/bezwaarmaken.
U kunt uw bezwaarschrift ook per post aan DNB sturen. Het bezwaarschrift richt u
dan aan De Nederlandsche Bank N.V., t.a.v. de Divisie Juridische zaken, Afdeling
Toezicht & Wetgeving, Postbus 98, 1000 AB te Amsterdam.

Hoogachtend,
De Nederlandsche Bank N.V.
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