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Aanleiding
De Europese Unie zet zich in voor de duurzame ontwikkeling van een economische en monetaire unie met
een vrije interne markt. Binnen de wereld van pensioenen ontwierp de EU daartoe de huidige
pensioenfondsenrichtlijn Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). IORP staat voor
Europese eenheid binnen pensioenfondsen, een bepaalde standaard waaraan de fondsen zich dienen te
houden en de mogelijkheid pensioen in de tweede pijler over de landsgrenzen heen aan te bieden.
IORP I dateert van 2003. Nederland implementeerde de richtlijn in 2006 in de Pensioenwet. Nadat IORP I
een aantal jaren effectief was, heeft de Europese Commissie in 2014 een voorstel gedaan voor een
herziening van de richtlijn – ook wel IORP II - die de oude gaat vervangen.

Doel
Reden voor de herziening was om grensoverschrijdende activiteiten van pensioenfondsen verder te
stimuleren, pensioenen veiliger te maken door het stimuleren van risico-gebaseerd toezicht en om de
governance en transparantie te verbeteren.

Tijdslijn
De tijdslijn is als volgt: In 2016 is overeenstemming bereikt over het voorstel, waarna de lidstaten tot eind
2018 hebben om de richtlijn te vertalen in hun pensioenwetten. Pensioenvoorzieningen blijven namelijk
een nationale bevoegdheid en zullen niet zonder nationale toestemming opgelegd worden door EIOPA.
13 januari 2019 gaat IORP II in Nederland live.

“Doel van IORP II is het stimuleren van grensoverschrijdende
activiteiten van pensioenfondsen, pensioenen veiliger maken door het
stimuleren van risico-gebaseerd toezicht en het verbeteren van de
governance en transparantie. ”
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Wat zijn de gevolgen voor uw pensioenfonds?
Op het gebied van grensoverschrijdende activiteiten en informatieverstrekking zijn de gevolgen voor
pensioenfondsen beperkt: De positie van DNB is versterkt bij grensoverschrijdende activiteiten en qua
pensioencommunicatie heeft Nederland als lidstaat reeds veel vereisten verwerkt in de Wet
Pensioencommunicatie. Op het gebied van Governance zijn de belangrijkste gevolgen van IORP II merkbaar,
welke het best in de thema`s Governance inclusief sleutelfuncties, Beloningsbeleid en Self Risk Assessment
gevat kunnen worden. Dit hoofdstuk beschrijft de gevolgen, waarna hoofdstuk 3 zal ingaan op de te nemen
stappen.

Opzet
Vanuit de Europese toezichthouder wordt er toezicht gehouden op Banken, Verzekeraars en
Pensioenfondsen middels respectievelijk Basel, Solvency en IORP. De opbouw is altijd conform drie pilaren:

“Geen gevolgen vanuit Pilaar 1”
In tegenstelling tot Solvency II, zal de eerste pilaar, de risico kwantificering in de vorm van kapitaalsbeslag,
na actieve lobby nog niet van toepassing zijn voor pensioenfondsen. Uniforme solvabiliteitsverplichtingen
zouden botsen met de enorme diversiteit aan pensioenregelingen en risicodeling-mechanismen zowel
binnen als buiten Nederland.

“Gevolgen vanuit Pilaar 3 beperkt”
Vanuit Pilaar 3 zijn de gevolgen beperkt. Doel is transparantie richting de verschillende stakeholders en het
vergelijkbaar maken van informatie tussen verschillende EU-lidstaten. IORP II zet in op kwaliteit,
uniformiteit en eenvoud.
De richtlijn komt op het gebied van informatievoorziening al sterk overeen met de Nederlandse praktijk.
Nederland de Wet pensioencommunicatie aanpassen aan de IORP II richtlijn.
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De verwachtingen worden hieronder geschetst in een citaat uit de brief van Staatssecretaris Kleinsma aan
de Tweede Kamer: “Als onderdeel van het Uniform Pensioenoverzicht het verwachte pensioen bij
‘slechtweerscenario’ moeten worden opgenomen, alsmede de dekkingsgraad en een uitsplitsing van de
kosten. Ook moet in het Uniform Pensioenoverzicht worden aangegeven in hoeverre het pensioen is
gegarandeerd. Deze informatie moet op grond van de huidige wetgeving in het Pensioenregister of in de
Pensioen 1-2-3 worden opgenomen. Als een pensioenfonds moet korten, moeten betrokkenen binnen drie
maanden voorafgaand aan de korting worden geïnformeerd (dat is in de huidige Pensioenwet één maand
van tevoren).”

“Maar belangrijke gevolgen vanuit Pilaar 2”
De grootste gevolgen zijn merkbaar binnen Pilaar 2. Evenals bij verzekeraars, is het algemene doel van
Pilaar 2 (Governance) dat er sprake is van beheerste bedrijfsvoering met een adequaat bestuur, waarbij
risico’s tijdig en effectief worden geïdentificeerd en beheerst.
De gevolgen voor pensioenfondsen vanuit pilaar 2 kunnen in drie hoofdthema`s ingedeeld worden:
A. Governance inclusief sleutelfuncties
B. Beloningsbeleid
C. Self Risk Assessment

A. Governance inclusief sleutelfuncties
Wat betreft de governance heeft Nederland reeds behoorlijk stappen gezet, onder andere met de Wet
versterking bestuur pensioenfondsen waarin adequate en integere bedrijfsvoering, beloning en
geschiktheid beleidsbepalers een prominente rol kennen. Ook heeft DNB verschillende “guidance” op deze
gebieden uitgebracht. IORP II zal voor een verdere verscherping, explicitering en uitbreiding van deze
onderwerpen zorgen.
Kern is het three lines of defence model met een duidelijk gescheiden onafhankelijke rol voor de
Risicomanager, de Actuaris (beide tweede lijn) en de Internal Auditor (derde lijn). De onafhankelijkheid van
het risicomanagement van het fonds ten opzichte van de uitvoerder krijgt bovendien extra aandacht. Een
sleutelfunctie als het risicomanagement mag vanuit het fonds uitbesteed worden aan de uitvoerder, maar
deze persoon mag binnen de uitvoeringsorganisatie niet een soortgelijke sleutelfunctie vervullen. Bij
uitbesteding van een sleutelfunctie aan de uitvoeringsorganisatie dient tevens in de Self Risk Assessment
een beschrijving van de wijze waarop belangenconflicten met de uitvoeringsorganisatie voorkomen
worden.
Naast deze verdere aanscherping van de governance is de introductie van sleutelfuncties nieuw voor
pensioenfondsen. Naast bestaande beleidsbepalende organen, zullen nu ook de risicobeheersings-,
actuariële- en internal audit functie een belangrijke onderdeel van de regelgeving vormen. Gevolg is dat de
geschiktheid- en betrouwbaarheidsvereisten nu ook voor hen gelden, dat zij rapporteren aan het bestuur
en dat zij eventuele misstanden die door het bestuur niet adequaat worden aangepakt melden aan de
toezichthouder. Verdere gevolgen zijn hieronder samengevat:
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“Wat betekent IORP II voor de inrichting van de Sleutelfuncties
Risicomanagement, Actuaris en Internal Audit?
Risicomanagement
- Combineren met een andere functie mag
- Uitbesteden mag, voorwaarden: informeren toezichthouder en eindverantwoordelijkheid bij
pensioenfonds
- Risicobeheersingsfunctionaris voldoet aan eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid
- Beloningsbeleid wordt ook van toepassing op risicobeheersingsfunctionaris
- Beleidsdocument risicobeheersingsfunctie opstellen en periodiek evalueren
- Verhogen informatievoorziening en transparantie richting bestuur en toezichthouder: risico`s zullen
meer getoetst worden (limietstelling, liquiditeitsbeleid, stress-testing)
- Zowel vermogensbeheer als pensioenbeheer(!)
Actuaris
- Combineren met een andere functie mag
- Uitbesteden mag, voorwaarden: informeren toezichthouder en eindverantwoordelijkheid bij
pensioenfonds
- Actuariële functionaris voldoet aan eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid
- Beloningsbeleid wordt ook van toepassing op actuariële functionaris
- Beleidsdocument actuariële functie opstellen en periodiek evalueren
- Verhogen kwaliteit modellen en data
- Adviseren bestuur en toezichthouder
Internal Audit
- Combineren met een andere functie mag niet: volledig onafhankelijk
- Uitbesteden mag, voorwaarden: informeren toezichthouder en eindverantwoordelijkheid bij
pensioenfonds
- Beleidsdocument interne audit functie opstellen en periodiek evalueren
- Interne audit functionaris voldoet aan eisen van geschiktheid en betrouwbaarheid
- Beloningsbeleid wordt ook van toepassing op interne audit functionaris
- Governance-toets is onderdeel van periodieke audit
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B. Beloningsbeleid
IORP II heeft ook implicaties voor het beloningsbeleid. Ten eerste dienen de nieuwe sleutelfunctionarissen
te worden opgenomen in het beloningsbeleid van het pensioenfonds. Verder dient te worden vastgelegd
dat het beloningsbeleid van het pensioenfonds ook van toepassing is op dienstverleners aan wie
activiteiten worden uitbesteed tenzij die dienstverlener al onder andere Europese richtlijnen valt. Tot slot
dient het beloningsbeleid elke drie jaar te worden geëvalueerd.

C. Self Risk Assessment
Tot slot schrijft IORP II voor dat het pensioenfonds minimaal eens in de drie jaar een Self Risk Assessment
dient uit te voeren. De SRA voor de pensioenfondsen is redelijk vergelijkbaar met ORSA bij verzekeraars en
de ICAAP bij banken. Doel is een eigen risicobeoordeling waarin de volgende onderwerpen beoordeeld
worden:









Risico governance (three lines of defence, onafhankelijkheid fonds-uitvoerder)
Integratie risicobeoordeling in besluitvormingsproces
Risico-systeem
Sleutelfuncties inclusief beleidsdocumentatie
Financieringsbehoefte organisatie inclusief (indien van toepassing) het herstelplan
Risico`s deelnemers en beheersing er van (indexatie- en kortingsmechanismen)
Kwalitatieve beoordeling operationele risico`s
Risico`s met betrekking tot milieu, sociale en governancefactoren

De eigen-risicobeoordeling dient in aanmerking te worden genomen bij de strategische beslissingen van het
pensioenfonds.
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Hoe maak je het pensioenfonds klaar voor IORP II?
De eerste stap om IORP II compliant te worden, is bewustwording. Het lezen van dit document kan hier al
aan bijdragen. Ook vanuit DNB wordt er voorlichting aan pensioenfondsen over de vertaling van de IORP II
richtlijn in de Nederlandse wetgeving in 2018. Daarnaast wordt er bij verschillende pensioenfondsen een
uitvraag gedaan naar de huidige opzet en werking van sleutelfuncties, in het bijzonder de
risicomanagementfunctie. Het is dus verstandig IORP II op de strategische (risico) kalender van 2018 te
plaatsen.
Om te kijken waar het pensioenfonds op dit moment staat, kan het fonds de huidige situatie inventariseren
door middel van een GAP-analyse:
A. Wat is de huidige situatie van het pensioenfonds met betrekking tot dit onderwerp?
o Hoe functioneert het three lines of defence model? Functioneren de sleutelfunctionarissen
zoals is voorgeschreven? Hoe is de onafhankelijkheid van het risicomanagement van het fonds
ten opzichte van de uitvoerder ingeregeld?
o Zijn de sleutelfunctionarissen en externe dienstverleners opgenomen in het beloningsbeleid?
o Vindt er iedere drie jaar een Self Risk Assessment plaats inclusief de voorgeschreven
onderdelen?
B. Wat zijn de GAPS / gaten die ik daarbij zie ten opzichte van de IORP II richtlijn?
C. Wat kan het pensioenfonds doen om die gaten te dichten?

Beantwoording van deze vragen kan ondersteuning bieden om het pensioenfonds tijdig compliant te
maken voor IORP II. Om meer te weten te komen over onze expertise over deze en vergelijkbare
onderwerpen, en over hoe Probability & Partners kan helpen met IORP II, contact:
Karel Bunte
karel.bunte@probability.nl
Ronald Sijsenaar
ronald.sijsenaar@probability.nl
Pim Poppe
pim.poppe@probability.nl
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