
 

 
 - 17 - 

5. Integraal risicomanagement 
Risico- en beheersingsbeleid  

In 2018 is er sterk gefocust op risicomanagement. Het bestuur is zich er van bewust dat de verdere 
implementatie van de IORP II-richtlijn en het Integraal Risicomanagement in 2019 veel aandacht 
behoeven.  
Het bestuur heeft haar beleid rondom risicomanagement verwoord in de Abtn. Daarnaast heeft SPE 
een beleidsplan risicomanagement, dat het integraal risicomanagementbeleid verwoordt. Ten einde 
alle risicogebieden goed in kaart te krijgen zijn alle onderdelen samengevat in een “Risicomatrix”. 
Deze matrix wordt continu 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 en niet hoeven te korten. Beleggen brengt echter 
risico’s met zich mee. 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 onder andere het risicoprofiel omschrijft en het vormt 
daarmee het fundament onder het beleggingsbeleid. 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. In maart 2018 is de verklaring geactualiseerd. 
Risicobereidheid 

De mate van risicoacceptatie van het bestuur is onder andere gebaseerd op de volgende 
kwalitatieve overwegingen:  

 Het opgebouwde pensioen vormt na pensionering en bij overlijden een van de belangrijkste 
bronnen van inkomen voor de pensioengerechtigden van SPE.  

 De pensioenregeling is een CDC-regeling waardoor de premie in principe geen 
sturingselement is. De sponsor heeft geen bijstortingsverplichting. 

 SPE streeft naar een waardevast pensioen. Een afgewogen balans tussen te nemen risico’s 
en het naar verwachting te realiseren beleggingsrendement is noodzakelijk om op langere 
termijn invulling te kunnen geven aan de pensioenambitie. Voor het nastreven van de 
pensioenambitie dient het bestuur van SPE bereid te zijn om beleggingsrisico te nemen en 
een beleggingsrendement na te streven dat hoger is dan de risicovrije marktrente.  

 Bij slechte economische omstandigheden acht het bestuur van SPE het uitlegbaar dat geen 
toeslag kan worden toegekend. Kortingen op de pensioenaanspraken en/of – uitkeringen 
dienen zoveel mogelijk te worden voorkomen.  

 SPE is compliant aan de vigerende wet- en regelgeving en komt haar eigen regels en beleid 
na.  

De risicobereidheid kan worden beïnvloed door de actuele financiële positie van SPE. Periodiek 
wordt beoordeeld of de ambitie van SPE nog haalbaar is, onder andere door het uitvoeren van een 
jaarlijkse haalbaarheidstoets. Als de financiële situatie van SPE zodanig verbetert dat (gedeeltelijke) 
toeslag kan worden verleend, wordt bij voorkeur minder risico genomen. In het crisisplan zijn 
verschillende financiële situaties beschreven en voorzien van een classificatie wanneer SPE 
overgaat tot het nemen van (welke) maatregelen.  
Risicotolerantie 

De kwantitatieve grenzen van de risicobereidheid (risicotolerantie) komen voor de lange termijn tot 
uitdrukking in de gekozen onder- c.q. bovengrenzen ten aanzien van het pensioenresultaat 
voortvloeiend uit de (aanvangs-)haalbaarheidstoets en voor de korte termijn in de hoogte van het 
vereist eigen vermogen en een bandbreedte hiervoor.  
De risicotolerantie op korte termijn wordt vertaald in het vereist eigen vermogen en een bandbreedte 
daarom heen. Dit alles wordt vertaald in een begrenzing naar boven ten aanzien van de vereiste 
dekkingsgraad (maximaal 120%). Het VEV wordt hierbij berekend op de door DNB voorgeschreven 
methode. Hiervoor wordt verwezen naar paragraaf 4.4. van de Abtn.  
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De ondergrens is niet afzonderlijk gedefinieerd aangezien deze in feite wordt bepaald door de 
grenzen die gesteld worden aan het beleggingsbeleid. Periodieke herijking en eventuele 
aanpassing van de risicohouding op korte termijn vindt plaats indien onvoorziene 
marktomstandigheden dat vragen. 
De risicotolerantie op lange termijn wordt uitgedrukt in het pensioenresultaat. In september 2015 
is een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd. Aan de hand van de uitkomsten heeft het bestuur 
de voorgeschreven ondergrens ten aanzien van het verwachte pensioenresultaat en de 
bovengrens voor de maximale afwijking vastgesteld, te weten: 

 Pensioenresultaat in feitelijke situatie: minimaal 83% (uitgaande van een volledig 
geïndexeerde pensioenen; toeslagbeleid is 75% van de maatstaf) 

 Afwijking in slecht weer scenario: maximaal 30% 
Risicomanagementcyclus 

Onderstaand is een schematische weergave opgenomen van de risicomanagementcyclus zoals 
deze binnen SPE wordt gehanteerd:  
 

 
 
 
Het bestuur van SPE is in 2018 gestart met een volledige hernieuwing van de risicoanalyse van 
alle benoemde hoofd- en sub-risico’s. Naar verwachting wordt de risicoanalyse in het tweede 
kwartaal van 2019 afgerond.   
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5.1 Financiële risico’s 
Het bestuur heeft de volgende financiële (hoofd/sub)risico’s gedefinieerd: 

 Solvabiliteitsrisico; 
 Matching- en renterisico; 
 Marktrisico; 
 Verzekeringstechnisch risico; 
 Kredietrisico; 
 Valutarisico; 
 Liquiditeitsrisico;  
 Risico zakelijke waarden; 
 Operationeel risico; en 
 ESG-risico. 

 
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 het 
pensioenbureau, door middel van de risicorapportage van de vermogensbeheerder toe op de 
verschillende financiële risico’s 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 door het 
bestuur 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 Niet financiële risico’s 
5.2.1 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: 

 de vermogensbeheerder: NN Investment Partners (NN IP) 
 de custodian: Kas Bank nv 
 de uitvoerder van de deelnemersadministratie: RiskCo   

Naast de jaarlijkse ISAE rapportages, ontvangt SPE van NN IP en RiskCo ook op kwartaal basis 
rapportages inzake de beheersing van niet-financiële risico’s, waaronder het operationele risico. 
Deze worden door het pensioenbureau tezamen met een bestuurslid (RiskCo) respectievelijk door 
de BAC (NN IP) met de betreffende dienstverlener besproken. Dit wordt teruggekoppeld naar het 
bestuur. Vanwege het omzetten van de discretionaire obligatieportefeuille naar DMR fondsen 
medio 2018 is rol van de Kas Bank als Custodian beperkt tot het ter beschikking stellen van de 
(bank) beleggingsrekening. 
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Ontwikkelingen 

Alle ISAE-rapporten zijn door de (waarnemend) sleutelfunctiehouder Internal Audit beoordeeld, zijn 
in de bestuursvergadering van april 2019 besproken en geven bevredigende uitkomsten. De 
kwartaalrapportages worden periodiek in het bestuur besproken.  
In Q4 van 2018 heeft NN IP in algemene zin gerapporteerd over een fout in de EMIR-rapportage 
richting de relevante toezichthouder. NN IP heeft in de betreffende rapportage aangegeven dat de 
beheersmaatregelen rondom de EMIR-rapportages zijn aangepast. Beide rapportages geven 
verder bevredigende uitkomsten. 
5.2.2 Integriteitsrisico 
Het integriteitsbeleid is in de afgelopen jaren verder uitgewerkt en vastgelegd. 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.  
Ontwikkelingen 
In 2018 heeft de focus ten aanzien van compliance gelegen op risicomanagement. In het 
bijzonder is daarbij 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); en 

 hernieuwing/update van de Risicomatrix. 
De gedragscode van SPE is per januari 2018 en per januari 2019 geactualiseerd. Alle verbonden 
personen hebben de Gedragscode 2018 ontvangen en een verklaring van naleving getekend. De 
incidentenregeling is in maart 2019 geactualiseerd. Genoemde regeling is besproken en alle 
bestuursleden en leden van het verantwoordingsorgaan hebben deze in hun bezit. 
De Compliance Officer is in principe bij alle bestuursvergaderingen aanwezig en heeft standaard 
spreektijd op de agenda. Daarnaast heeft de Compliance Officer sinds het onderhavige boekjaar 
een separaat agendapunt waaronder meldingen uit hoofde van de gedragscode (geschenken, 
uitnodigingen, etc.) en integriteitsissues gemeld kunnen worden. Er zijn in 2018 geen 
integriteitsissues gemeld. 
Tijdens de bestuursvergaderingen zijn in het kader van bewustwording steeds kritische vragen 
gesteld en casussen voorgelegd naar aanleiding van actuele, in pensioenland bestaande, 
vraagstukken. Ook heeft in augustus 2018 een workshop integriteit plaatsgevonden onder leiding 
van een externe deskundige. De bestuursleden hebben deze vragen en casussen steeds 
aangegrepen om hun mening te vormen, te discussiëren en helder te krijgen hoe te handelen en 
hoe een dergelijke vraag/casus in de gedragscode past.  
Er zijn in 2018 geen incidenten gemeld.  
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5.2.3 Juridisch risico 
Ter beheersing van het juridisch risico maakt SPE voor juridische kwesties gebruik van de binnen 
het bestuur en het pensioenbureau aanwezige juridische kennis en kunde, de juridische afdeling 
van de werkgever (ERIKS nv) en zo nodig in aanvulling hierop een gerenommeerd 
advieskantoor. 
Ontwikkelingen 

Voor wat betreft het juridisch risico heeft de focus in 2018 gelegen op de implementatie van de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zowel de vaststelling van de beleidsdocumenten 
als de implementatie daarvan heeft tijdig plaatsgevonden. De verwerkersovereenkomsten zijn, met 
uitzondering van één partij (afgerond in februari 2019), ook tijdig overeengekomen. Voor één 
(andere) partij is geconstateerd dat de dienstverlening aan SPE plaatsvindt onder de 
contractvoorwaarden van ERIKS nv. Met deze partij hoeft derhalve geen 
verwerkingsovereenkomst met SPE tot stand te komen. 
In 2018 hebben ten aanzien van het juridisch risico geen bijzonderheden plaatsgevonden.  
5.2.4 Uitbestedingsrisico 
De deelnemers- en uitkeringsadministratie is uitbesteed aan RiskCo. Daarnaast heeft SPE NN IP 
aangesteld als vermogensbeheerder. Met beide partijen zijn overeenkomsten aangegaan. 
Ontwikkelingen 

Eind 2017 heeft RiskCo de administratietak van (destijds) Aon Hewitt overgenomen waarbij het 
tussen SPE en Aon Hewitt bestaande contract is overgegaan op RiskCo. Gedurende 2018 hebben 
tussen SPE en RiskCo contractonderhandelingen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in een 
(her)nieuw(d) contract met ingang van 1 januari 2018 voor een periode van één jaar, met een 
automatische verlening van één jaar, tenzij de overeenkomst door één der partijen wordt 
opgezegd. 
Medio 2018 is met NN IP een nieuw addendum overeengekomen. Verder verwijzen we naar 
paragraaf 5.2.1. voor de ontwikkelingen. 
5.2.5 IT risico 
SPE maakt gebruik van de IT-faciliteiten van ERIKS nv, waaronder het netwerk, maar ook voor 
hard- en software. Als sub risico’s heeft het bestuur vastgesteld continuïteit, privacy en 
toegankelijkheid. 
Ontwikkelingen 

In 2018 is het IT-beleid van SPE herzien en vastgelegd. Het IT-risico maakt tevens onderdeel uit 
van de Risicomatrix. ERIKS nv heeft op verzoek van SPE in 2018 een risicoanalyse uitgevoerd ten 
aanzien van de toegankelijkheid. De resultaten van deze risicoanalyse zijn in Q1 van boekjaar 
2019 met SPE gedeeld. Uit deze risicoanalyse is de serveromgeving, voor wat betreft de 
toegankelijkheid, een aandachtspunt gebleken. Dit is inmiddels opgelost. 
5.2.6 Omgevingsrisico 
Het belangrijkste omgevingsrisico op dit moment is de relatie/afhankelijkheid van de sponsor.  
Ontwikkelingen 

In 2018 is duidelijk geworden dat de sponsor de pensioenovereenkomst met de werknemers wenst 
aan te passen en deze bij een andere uitvoerder zal gaan onderbrengen. Naar verwachting wordt 
in 2019 daartoe de uitvoeringsovereenkomst opgezegd. Het bestuur is in 2017 gestart met een 
onderzoek naar de toekomst van het pensioenfonds, waarbij medio 2018 is uitgesproken dat het 
pensioenfonds in stand houden op de middellange termijn geen optie meer is.  


