Aanpak risicobeheersing Covid-19
pandemie en financiële gevolgen
Nederland kreeg afgelopen maart te maken met een acute situatie als gevolg van een pandemie
met in de eerste plaats onzekere kortetermĳngevolgen op het gebied van gezondheid en zorg,
maar op de (middel)lange termĳn ook de nodige eﬀecten op economisch gebied. De ﬁnanciële
markten reageerden navenant en zullen naar het zich laat aanzien zeker de rest van 2020 volatiel en onvoorspelbaar blĳven. In dit artikel gaan wĳ in op de wĳze waarop pensioenfondsbesturen hebben gehandeld in de eerste maanden van deze Covid-19 pandemie, die wĳ hierna gemakshalve de coronacrisis noemen.

De Nederlandsche Bank formuleert een pandemie als
volgt: een pandemie is geen eenmalig kortdurend incident, maar kan weken tot maanden achtereen duren. Gedurende die tijd krijgen instellingen te maken
met (zeer) hoge afwezigheidpercentages van personeel als gevolg van ziekte, zorgtaken voor zieke familieleden of angst voor besmetting. Kernelementen van
gevraagde acties (verwachtingen) door DNB zijn het
volgen van ontwikkelingen, het doen van een risicoanalyse en het beoordelen van business continuity
plans (BCP’s) van de eigen organisatie en uitbestedingspartijen.
Voor een aantal pensioenfondsen hebben wij een methodiek aangedragen die tegemoet komt aan een zo
volledig mogelijk inzicht in de situatie en de gevolgen daarvan, met als doel om het bestuur te tonen
welk handelingsperspectief het daarin heeft. Tegelijkertijd is deze risk self assessment (RSA) – letterlijk
vertaald eigenrisicobeoordeling (ERB) – naar onze
mening in opzet en werking te zien als een verkenning van een tussentijdse (partiële) ERB. Het bestuur
inventariseert de risico’s en de mogelijke consequen-
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ties ervan aan de hand van de centrale vraag: ‘Waar
worden we (mogelijk) geraakt door de coronacrisis?’
en gebruikt de uitkomsten ervan als onderbouwing
voor eventuele beleidsbeslissingen.

■ WAAROM EEN RISICO SELF ASSESSMENT?
De snelheid waarmee de coronacrisis zich in Zuidoost-Azië en vervolgens in Europa en Amerika ontwikkelde, heeft zowel overheden als bedrijfsleven
verrast. En hoewel het fenomeen pandemie al langer
bekend was – al voor 2010 is er aandacht voor geweest, onder meer door een eis aan pensioenfondsen
om een pandemiescenario te onderzoeken – bleken
vrijwel alle pensioenfondsen niet te beschikken over
een expliciet pandemieplan. Wel bleek in veel business continuity plannen in enige mate rekening te
worden gehouden met de gevolgen van een (griep)
pandemie.
Toen medio maart de Covid-19-uitbraak tot een wereldwijde pandemie werd verklaard, kwam de aanpak ervan, ook door pensioenfondsen, in een stroomversnelling. In eerste instantie lag de focus op een
tweetal operationele risico’s: continuïteit van de ITinfrastructuur en -systemen en de continuïteit van de
bemensing, beide uiteraard gericht op het kunnen
blijven uitvoeren van de kritieke en reguliere bedrijfsprocessen. Met name de uitbestedingsorganisaties namen het business continuity plan ter hand.
Maar vrijwel gelijktijdig kwam er ook grote nadruk
op de financiële risico’s, als gevolg van de ontwikkelingen op de financiële markten. Al in februari reageerden de beurzen wereldwijd negatief op de mogelijke gevolgen van deze pandemie op de
wereldeconomie, in samenhang met een crisis op de
oliemarkt. In maart heeft zich deze ontwikkeling verder verbreed en hebben de beurzen tot wel 30% van
hun waarde verloren. Daarbij is ook de rente verder
gedaald, waarmee de dekkingsgraden van de Nederlandse pensioenfondsen verder onder druk kwamen
te staan. In een behoorlijk aantal gevallen was de impact op de dekkingsgraad zodanig dat deze richting
de kritieke grens ging, of zelfs daaronder dook, waarbij in de meeste gevallen het (financieel) crisisplan in
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werking moest treden (voor zover dat niet al gebeurd
was door een eerdere ‘trigger’).
Op fondsniveau was er dus behoefte aan een snel en
zo volledig mogelijk overzicht van de mogelijke gevolgen. Aan de hand van een risicoanalyse kan het
bestaande beleid – bijvoorbeeld het crisisplan en het
business continuity plan – en dat van de uitbeste-
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meer specifiek het bepalen van de risicohouding en
de risicobereidheid.1 Aan de hand van vier beleidsdomeinen – zie figuur 1 – kunnen de relevante ontwikkelingen worden getoetst op de onderliggende risico’s en worden gekoppeld aan de risicobereidheid
per domein. Op deze wijze is snel inzicht te geven in
de vraag waar zich de belangrijkste risico-ontwikkeling voordoet en in hoeverre deze de risicobereidheid
overschrijdt of niet. Dat bepaalt namelijk in belangrijke mate of de door het fonds getroffen beheersmaatregelen voldoende werkingskracht hebben of dat er
aanvullende maatregelen moeten worden getroffen.
De RSA is zo opgezet dat snel per domein kan worden beoordeeld wat de actuele stand van zaken is en
welke maatregelen operationeel of snel te operationaliseren zijn, dan wel welke maatregelen ontbreken.
Belangrijke bronnen daarbij zijn:
– het financieel crisisplan met de procedures en afspraken van het bestuur in geval van stress op de
financiële markten. Aangevuld met mogelijke acties van de uitvoeringsorganisatie(s) en de asset
managers zijn deze van toepassing op het domein
kapitaalmanagement;
– de business continuity plannen en procedures van
de (onder)uitbestedingsrelaties (waaronder ook de

1 Model gebaseerd op de vier domeinen uit RAVC-model ( © V. Gangadin).
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Figuur 2. voorbeeld RSA (niet-uitputtende lĳst met risico’s)
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asset managers); deze zijn van toepassing op het
domein producten en uitbesteding;
– communicatiebeleid; afwegingen over al dan niet
aanvullende berichtgeving aan deelnemers in het
kader van reputatiemanagement;
– de procedures van het fonds zelf over bijvoorbeeld
mandatering van een crisisteam; deze zullen in belangrijke mate van toepassing zijn op het domein
besturingsfilosofie;
De belangrijkste acties op korte termijn waren voor
veel fondsen vergelijkbaar en gericht op het kunnen
blijven uitvoeren van de kritieke bedrijfsprocessen
(met name uitkeren), maar de impact voert verder.
Het uitwerken van de RSA geeft beter inzicht in alle
aspecten van het beleid en het hoe en waarom van te
nemen maatregelen. Denk daarbij onder meer aan:
– het op een rij zetten van bestaande procedures en
inschatten in hoeverre deze voldoende beheersing
geven, zoals ten aanzien van de invulling en werking van een crisisteam. Een aantal fondsen koos
daarbij voor één crisisteam; er zijn ook fondsen die
twee teams inrichtten: financieel en niet-financieel;
– het vaststellen welke procedures van toepassing
worden verklaard op bestuur en bestuursbureau
(met name gericht op handhaven van het besluitvormingsproces, maar ook op hoe om te gaan met
vergaderingen, bijeenkomsten);
– bepalen welke extra informatie of welke hogere
frequentie van informatie wordt gevraagd van met
name asset managers op het gebied van financiële
ontwikkelingen. Gezien de omvang en de snelheid
van de financiële neergang op de beurzen en de
renteontwikkeling is actuele informatie van extra
belang in het besluitvormingsproces;
– het inschatten van operationele risico’s (kritieke
processen) en de mate waarin de uitvoeringsorganisatie daarin reeds maatregelen heeft getroffen en
vaststellen of deze volstaan;
– het structureren van de wijze waarop de ontwikkelingen de eerstvolgende weken gevolgd blijven
worden. Denk daarbij aan het aanwijzen van verantwoordelijken namens het fonds, het inrichten
van frequent overleg met de fiduciair manager en
eventuele andere beleggingsadviseurs;
– de berichtgeving aan deelnemers (en andere stakeholders) over het effect van de financiële ontwikkelingen op de financiële positie van het fonds,
met de bevestiging dat (kritische) bedrijfsprocessen normaal doorgang blijven vinden.

■ HOE WORDT DE RSA OPGESTELD?
Hieronder gaan we in op de RSA zelf. In figuur 2 is
een voorbeeld uitgewerkt aan de hand van geïdentificeerde risico’s, verdeeld over de vier beleidsdomeinen (eerste kolom) waarlangs de RSA is opgesteld. De
indeling is in lijn met de aanpak van een risico-assessment, zoals veel fondsen die inmiddels kennen
van onder meer DNB:
1. identificatie
2. inschatting risico (bruto/beheersing/netto)

3. beoordeling restrisico
4. bepalen vervolgacties
Voor het vaststellen van de RSA worden de volgende stappen gezet:
1. De beschrijving van de risico’s hebben we onderverdeeld in het benoemen van de risicocategorie
(aansluitend op de indeling die het fonds hanteert), een omschrijving van het risico en de verwachte impact.
2. De brutorisico’s zijn gebaseerd op de actuele inschatting door het fonds van de desbetreffende risicocategorie. Deze inschatting is normaliter bekend bij een fonds op grond van periodiek
uitgevoerde risk assessment (wij vinden een jaarlijkse herijking belangrijk; in ERB-verband zal dit
nu minimaal eens per drie jaar gaan plaatsvinden).
Het is aan het bestuur om te beoordelen of deze inschatting nog wel past bij de huidige situatie, maar
herweging op het moment van opstellen van een
RSA als deze heeft op zich weinig toegevoegde
waarde. Een herweging heeft naar onze mening
meer zin bij de eerstvolgende RSA op fondsniveau
over alle risicocategorieën en met inbegrip van alle
ontwikkelingen die het bestuur in ogenschouw wil
nemen bij de inschatting van voor het fonds relevante risico’s. De meerwaarde van deze extra RSA
is nu juist of in de eerdere inschatting van het brutorisico rekening is gehouden met een ontwikkeling als deze. Ander nadeel van het nu direct aanpassen van de brutorisicoscore is dat die in een
crisistijd wordt gewogen. Het is beter om herweging te doen op een moment dat er meer inzicht is
in de effecten (op de korte en (middel)lange termijn) van de coronacrisis en deze als zodanig kunnen worden meegewogen.
3. Voor wat betreft de inschaling hebben wij gebruik
gemaakt van een schaal voor kans en impact, oplopend van 1 (zeer gering) tot 5 (zeker/catastrofaal).
4. De actuele beheersmaatregelen zijn kort omschreven in de volgende kolom. Een belangrijke maatregel wordt in de meeste gevallen door de uitvoeringsorganisaties ter hand genomen, te weten de
tenuitvoerlegging van het business continuity
plan. Het opvallende van deze crisis is dat deze
maatregel zowel de pensioenbeheerorganisatie als
de vermogensbeheerorganisatie treft, door samenloop van een operationele crisissituatie (uitval van
mensen, op afstand werken) en een financiële crisissituatie (kunnen blijven uitvoeren van transacties, in elk geval vanuit liquiditeitsoptiek).
5. Door een inschatting te maken van de effectiviteit
van de maatregelen ten opzichte van het geïdentificeerde risico volgt het nettorisico. De inschatting
dient te worden gemaakt door het bestuur op basis
van de beoordeling van de diverse maatregelen. Het
ligt uiteraard voor de hand om de eerste weging te
laten uitvoeren door de eerste lijn, al dan niet al
voorzien van een beoordeling door de risicomanager en/of sleutelfunctiehouder risicobeheer. In dit
extreme geval van de coronacrisis is het zelfs voorstelbaar dat het nettorisico hoger is dan de bruto-
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score. Dit is bijvoorbeeld mogelijk als het brutorisico enige tijd geleden is bepaald en er geen of te
weinig rekening is gehouden met de impact van een
pandemie van deze omvang. Zoals hiervoor onder
punt 2 beschreven, zal de verhouding tussen bruto- en netto-inschatting worden hersteld bij een generieke herweging van de risico’s. Een dergelijke
herweging zal naar verwachting bij veel fondsen dit
jaar worden uitgevoerd in het ERB-traject.
6. Als maatstaf voor beoordeling van de mate van acceptatie van het nettorisico is de generieke risicohouding voor het desbetreffende domein genomen.
In het model dat wij hanteren wordt deze risicohouding uitgedrukt op een schaal van 1 tot 5, oplopend van 1 (zeer risicomijdend) tot 5 (zeer risicozoekend). Veel scores liggen op het niveau van
2 (kritisch) of 3 (gebalanceerd). In de RSA hebben
we de risicohouding een kleur gegeven. Lichtblauw betekent hier ‘kritisch’; het bestuur verwacht in dit beleidsgebied (bijvoorbeeld product
en uitbesteding) dat de nettorisico’s in het ‘veilige’ gebied liggen van de heatmap (zie figuur 3) ofwel aan de rand van de lichtblauwe vakken, grenzend aan middenblauw. Een meer gebalanceerde
risicohouding heeft als kleur middenblauw. Hierin sluit het bestuur niet bij voorbaat risico’s uit,
maar is het bereid telkens een afweging te maken
tussen het te behalen rendement van een beslissing en de risico’s die daarmee samenhangen. Het
is gezien de toeslagambitie die pensioenfondsen
nastreven niet verwonderlijk dat deze risicohouding over het algemeen zichtbaar is in het beleidsdomein kapitaalmanagement.
7. Wanneer de risicohouding wordt afgezet tegen het
nettorisico, is te beoordelen in hoeverre dat acceptabel is of dat er nog aanvullende acties moeten
komen. Zodra de kleur van het nettorisico ‘gelijk’
is aan of ‘hoger’ is dan de risicohouding, zal het
bestuur zich moeten uitspreken over zijn reactie
daarop (ook wel ‘risk response’ geheten).2 Dit is
de belangrijkste afweging die het bestuur maakt:
is het restrisico acceptabel of niet. Zo niet, dan
kan dat bijvoorbeeld leiden tot aanvullende monitoring of het treffen van noodmaatregelen door
het fonds en/of de uitvoerders. In dit voorbeeld
zijn de meeste risico’s als acceptabel beoordeeld.
Twee zijn ‘on watch’ gezet; er zijn geen directe
maatregelen nodig maar de situatie kan snel wijzigen. Wij noemen dat ook wel ‘tolereren’. Het

Figuur 3. Heatmap
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zwaarste beoordeelde risico is, niet onverwacht,
het matching/renterisico. De voor de hand liggende response is mitigeren, maar dat is voor veel
fondsen gezien hun financiële positie en het gebrek aan grip op de economische ontwikkeling

De belangrĳkste afweging die het
bestuur maakt, is of het restrisico
acceptabel is of niet
niet of nauwelijks mogelijk. Hier zullen aanvullende acties nodig zijn, voor zover mogelijk (toegestaan) in het balansbeleid. Veel fondsen zullen
hier, al dan niet versneld, scenarioanalyses laten
uitwerken in ALM-verband.
8. De gewenste of noodzakelijke acties kunnen eventueel worden opgenomen en gevolgd in een aanvullende kolom op deze RSA. In veel gevallen hebben wij gezien dat dit onderdeel aan het crisisteam
wordt gedelegeerd en dat over de voortgang frequent wordt gerapporteerd aan het bestuur.

■ CONCLUSIE
– De (partiële) RSA is een goed hulpmiddel om het
bestuur snel en volledig inzicht te geven in de gevolgen van een crisissituatie, in dit geval de coronacrisis.
– De RSA is een aanvulling op de reguliere risicorapportage. Gebleken is dat de gemiddelde risicorapportage niet goed geëigend is om in een situatie als deze van toegevoegde waarde te zijn. Een
dergelijke rapportage komt vaak pas met vertraging
van meerdere weken na afloop van een kwartaal
bij het bestuur op tafel.
– De RSA bleek van toegevoegde waarde in de communicatie met de accountant en met DNB.
– De RSA zoals beschreven is vooral bedoeld als nulmeting: wat is er aan de hand, hoe kan het fonds
worden geraakt door deze crisis en welke maatregelen zijn er genomen of moeten worden genomen.
Het is niet bedoeld als een nieuwe reguliere rapportage. Wel kan de RSA zolang als nodig is als
hulpmiddel worden gebruikt voor tussentijdse actualisering van de stand van zaken en het kunnen
volgen van de ondernomen acties. Wij hebben gezien dat de eerste RSA in maart een tiental risico’s
betrof en dat die in april uitgroeide tot 15 of 16 risico’s.
– De RSA kent een grote mate van detail, gezien de
doelstelling om een zo volledig mogelijk inzicht te
geven. Voor de periodieke terugkoppeling aan het
bestuur kan de RSA worden teruggebracht tot een
kort samenvattend overzicht (dashboard).
– Actualisering van de RSA kan bijvoorbeeld plaatsvinden door de risicomanager, op basis van input
van het crisisteam en de betrokken commissies en/
of bestuursleden. Zo vaak als nodig is kan dan de
identificatie van nieuwe risico’s of het signaleren

van een toename van bestaande risico’s aan het bestuur worden voorgelegd, evenals de follow up van
het actieprogramma.
– Het streven moet erop zijn gericht deze RSA zo
snel mogelijk weer onderdeel te maken van de reguliere (risico)rapportage. Nog mooier zou het zijn
als het fonds beschikt over een instrumentarium
waarin de mutaties in de risicowegingen direct of
in elk geval met zo min mogelijk vertraging zichtbaar worden. Voor fondsen met de meer traditionele aanpak waarin de risicorapportage (ruim) na
afloop van een kwartaal verschijnt, is dat te ondervangen door de risicorapportage in tweeën te splitsen, zodanig dat deel 1 zo snel mogelijk op de bestuurstafel kan komen en vooral toegespitst is op
de actuele risico’s. Deel 2 volgt dan als een vorm
van verantwoordingsrapportage die per kwartaal
inzicht geeft in de (juiste) werking van de processen en het risicobeheersysteem.
– En dan komen we ten slotte terug bij waar we begonnen: de RSA kan worden gezien als een eerste

uitwerking van een tussentijdse ERB. In deze coronacrisis is gebleken dat het risicobeheersysteem
– in elk geval waar het gaat om de risicorapportage – niet is opgewassen tegen de snelheid waarmee de gebeurtenissen zich hebben voltrokken.
Met een RSA heeft u niet alleen direct inzicht in
de situatie en de te nemen maatregelen. U heeft
ook meteen uw oordeel ter beschikking over de
werking van het risicobeheersysteem in dit specifieke geval – de coronacrisis – een van de eisen die
aan een ERB worden gesteld.

2 Hoger is in dit verband gerelateerd aan de waarde van
het nettorisico en hoe de risicohouding van het bestuur zich verhoudt tot dat risico. Aangezien de meeste risico’s aan een domein te koppelen zijn, is de risicohouding van een domein als maatstaf te gebruiken.
Lichtblauw is in dit verband ‘laag’, middenblauw is
‘gemiddeld’ en donkerblauw is ‘hoog’. Een nettorisico
‘middenblauw’ is dus hoger dan een risicohouding
‘lichtblauw’ (kritisch).
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