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5. Integraal risicomanagement 

Risico- en beheersingsbeleid 

Het bestuur heeft haar beleid verwoord in de Abtn. Ten einde alle risicogebieden goed in kaart te 
krijgen zijn alle onderdelen samengevat in een “Risicomatrix”. Deze matrix wordt periodiek 
aangepast aan de actualiteit. 

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk om door middel van beleggen rendement te behalen 
om daarmee uitzicht te hebben op indexatie. Beleggen brengt echter risico’s met zich. Het is 
daarom van belang dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille aansluit bij het risicoprofiel 
van SPE. Om op verantwoorde wijze invulling te geven aan het risicoprofiel heeft SPE een 
Verklaring Beleggingsbeginselen opgesteld.  

De Verklaring Beleggingsbeginselen is een document dat de beleggingsovertuigingen, 
doelstellingen, risicotolerantie, beperkingen en het risicobeheer omschrijft en het vormt daarmee 
het fundament onder het beleggingsbeleid. In januari 2017 en maart 2018 is de verklaring 
geactualiseerd.  

Door middel van de Verklaring Beleggingsbeginselen geeft het bestuur op verantwoorde en 
transparante wijze invulling aan het beleggingsbeleid. De Verklaring Beleggingsbeginselen is niet 
bedoeld om het beleggingsrendement te verhogen.  
 
5.1 Beleggingsrisico’s 

Het bestuur heeft de volgende overtuigingen: 

 Bij beleggen gaat het om de inrichting van de beleggingsportefeuille op basis van de 
dekkingsgraad, duratie, verwachte kasstromen en indexatieambitie. 

 Op lange termijn wordt beleggingsrisico beloond met positief rendement. 

 Beleggen brengt op korte termijn het risico op verlies met zich mee. 

 Een hoger verwacht rendement gaat gepaard met een hoger risico.  

 Door diversificatie verbetert de rendement/risico verhouding.  

Om kans te maken op toeslagverlening op lange termijn, is het bestuur bereid om op verantwoorde 
wijze beleggingsrisico te nemen. Het risicoprofiel moet echter aansluiten bij de doelstellingen, 
risicotolerantie en beperkingen van SPE. Daarbij wordt rekening gehouden met risico op korte 
termijn en de kansen op lange termijn. Om risico’s te mitigeren worden de beleggingen gespreid. 

In de dagelijkse praktijk ziet de beleggingsadviescommissie, ondersteund door de pensioendesk, 
toe op het prijsrisico conform de binnen SPE aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen. 
De beleggingsposities en –resultaten worden maandelijks gerapporteerd aan het bestuur. De 
risicomonitor opgesteld door de vermogensbeheerder wordt elk kwartaal geëvalueerd. 

De risico’s worden verder toegelicht in de Toelichting op het Risicobeheer (Zie noot 13 van de 
Toelichting behorende tot de jaarrekening). 

5.2 Operationele risico’s 

Ter beoordeling van de operationele risico’s ontvangt SPE jaarlijks de ISAE Standard 3402 Type II 
rapporten van haar dienstverleners. Dit is van toepassing op: 

 NN Investment Partners als vermogensbeheerder. 

 Kas Bank nv als custodian. 

 RiskCo en Aon Hewitt als uitvoerders van de deelnemersadministratie  
 

Alle rapporten zijn samen met auditors van ERIKS beoordeeld en geven bevredigende uitkomsten.  
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5.3 Integriteitsrisico 

Het integriteitsbeleid is in de afgelopen jaren verder uitgewerkt. De compliance officer van SPE 
houdt toezicht op de naleving van de gedragscode. De compliance officer heeft verslag 
uitgebracht aan het bestuur. 

Om de inrichting en inbedding van de compliance functie te verhelderen, is een compliance 
programma opgesteld. Voor het bestuur, de compliance officer en andere verbonden personen 
fungeert het compliance programma als een beschrijving van alle relevante aspecten van de 
compliance-functie.  

In 2017 heeft de focus ten aanzien van compliance gelegen op risicomanagement. In het 
bijzonder is aandacht besteed aan: 

 de invulling van de gedragsregels in de gedragscode (begrijpen we wat er bedoeld wordt 
en werken deze gedragsregels in de praktijk ook?); 

 de systematische integriteitsrisicoanalyse (update en risicoacceptatie/risicobereidheid) 
met specifieke aandacht voor belangenverstrengeling; 

 verdere verdieping en verbreding van kennis op het gebied van risicomanagement; 

 privacy (voorbereiding op de implementatie van de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming). 

De gedragscode van SPE is geactualiseerd. Alle verbonden personen hebben de Gedragscode 
2017 ontvangen en een verklaring van naleving getekend. Een incidentenregeling is ingevoerd. 
Genoemde regeling is besproken en alle bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan 
hebben deze in hun bezit. 

Tijdens de bestuursvergaderingen zijn in het kader van bewustwording steeds prikkelende vragen 
gesteld en casussen voorgelegd naar aanleiding van actuele vraagstukken. De bestuursleden 
hebben deze vragen en casussen steeds aangegrepen om hun mening te vormen, te 
discussiëren en helder te krijgen hoe een dergelijke vraag/casus in de gedragscode past.  

Bij de compliance officer zijn in 2017 geen incidenten gemeld. 

In 2018 zal de focus op risicomanagement blijven liggen. Het bestuur is zich er van bewust dat de 
onderwerpen ‘3 Lines of Defence’, de implementatie van de IORP II-richtlijn en de Privacyrichtlijn 
en Integraal Risicomanagement (gecombineerd met de eerste twee onderwerpen) in 2018 veel 
aandacht behoeven.  

5.4 Juridisch risico 

Ter beheersing van het juridisch risico maakt SPE voor juridische kwesties gebruik van de 
juridische afdeling van de werkgever (ERIKS nv), dan wel een gerenommeerd advieskantoor. 

  


