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1. Inleiding
Voor u ligt het eerste ‘onderzoek naar

Om deze karakteristieken goed in beeld
te krijgen, hebben de partijen een
vragenlijst ingevuld en is op basis
daarvan een telefonisch interview
afgenomen. De uitkomsten zijn in deze
publicatie vermeld.

pensioenadministrateurs’ uitgevoerd
door Sprenkels & Verschuren. Doel
hiervan is enerzijds het verschaffen
van inzicht in de karakteristieken van
de verschillende partijen op de markt
van de administratieve pensioenuitvoering. Fondsen zijn hierdoor nóg
beter in staat om in te schatten of zij
de best passende pensioenadministrateur hebben. Anderzijds willen wij de
expertise benadrukken van Sprenkels
& Verschuren als één van de weinige
ingevoerde consultants op de markt
van administratieve pensioenuitvoering.

Voor vragen en opmerkingen over deze
publicatie kunt u naast het algemene
telefoonnummer van Sprenkels &
Verschuren ook rechtstreeks bellen of
mailen met de auteurs van deze
publicatie.
Wij wensen u veel leesplezier.

Aan dit onderzoek hebben 15 partijen
meegewerkt: 12 gevestigde binnenlandse partijen en 3 buitenlandse
partijen die de Nederlandse markt
voor pensioenadministratie willen
betreden. De namen van de deelnemende partijen en hun karakteristieken staan vermeld in hoofdstuk 3.
Van alle gevestigde binnenlandse partijen hebben alleen MN en TKP geen
medewerking verleend. Wij zijn verheugd met de deelname van alle
andere partijen. Naar onze mening
wordt hierdoor een goed inzicht verkregen in de stand van de administratieve pensioenuitvoering in zijn geheel
en in de karakteristieken van de afzonderlijke partijen in het bijzonder.

Tobias Bastian (tel. 06 5354 9584)
email: tobias.bastian@sprenkelsenverschuren.nl

Marianne Doelman (tel. 06 5188 2742)
email: marianne.doelman@sprenkelsenverschuren.nl
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2. Relevante ontwikkelingen
2.1 Pensioen is hot
Pensioen staat al enige tijd prominent op
de radar van werkgevers, werknemers en
pensioengerechtigden. Hoe anders is dat
dan pakweg 10 jaar geleden toen pensioen een ver-van-mijn-bed onderwerp
was en iedereen dacht “… dat het wel
goed geregeld was …”. Zekerheden van
vroeger zijn ineens geen zekerheden
meer. Werkgevers klagen over hoge
kosten en complexiteit. Werknemers en
pensioengerechtigden over het achterwege blijven van indexatie of korting van
de aanspraken. Allerlei organisaties tot
en met politieke partijen hebben
pensioen ontdekt als een mediageniek
onderwerp. Sommige vechten daadwerkelijk voor het maatschappelijk belang,
andere willen gewoonweg goede sier
maken met een onderwerp dat makkelijk
scoort. Ook de media-aandacht voor
pensioen is in de achterliggende jaren
sterk vergroot. Pensioenfondsen liggen
onder het vergrootglas. In de afgelopen
jaren zijn er allerlei organen (deelnemersraden, verantwoordingsorganen
en visitatiecommissies) bijgekomen die
toenemende aandacht van de pensioenfondsbesturen vragen. Bijvoorbeeld
voor transparantie in de besluitvorming,
evenwichtige belangenafweging en een
goede deelnemerscommunicatie. Ook de
toezichthouders zijn prominenter
aanwezig dan voorheen.

Dit alles maakt dat niet alleen de eisen
aan pensioenfondsbestuurders, maar in
het verlengde daarvan ook aan
pensioenadministrateurs fors zijn
gestegen. Administrateurs zijn eigenlijk
al jaren in een continue staat van verandering. In dit hoofdstuk vermelden wij
enkele van de huidige ontwikkelingen die
voortkomen uit de genoemde extra aandacht voor pensioen en uit de verzwaring
van de eisen van de diverse stakeholders.
2.2 Aandacht voor data-kwaliteit
De noodzaak tot juistheid, volledigheid
en reproduceerbaarheid van aanspraken
heeft geleid tot professionalisering van
de wijze waarop de administratie wordt
uitgevoerd. Certificering van processen
(zie ook paragraaf 2.7) is daarbij noodzakelijk maar niet voldoende. Een efficiënt
en effectief proces leidt tot niets indien de
gebruikte administratieve data corrupt is.
Dat geldt uiteraard voor de fondsen die
zelf administreren als ook voor de fondsen
die de administratie hebben uitbesteed
aan externe partijen. Elke administrateur
en elk fonds ontkomt er niet aan om via
een Quinto-P-achtig onderzoek aan te
tonen dat de data in de gebruikte
systemen compleet en van voldoende
kwaliteit zijn. Opgebouwde aanspraken
moeten kunnen worden afgeleid van de
aanwezige deelnemersdata en
reglementaire bepalingen.
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2. Relevante ontwikkelingen
De verwachting is dat dit periodiek
getoetst zal worden, bijvoorbeeld elke 3
jaar. De allereerste toets levert ongetwijfeld de meest omvangrijke actielijst op.

• De verschillende levensverzekeraars die
in 2010 nog genoemd werden
(Nationale-Nederlanden/Delta Lloyd/
Zwitserleven) bestaan nog wel, maar
zijn niet langer in de markt voor admiEen van de andere opgaves is het tot
nistratieve uitvoering. Uiteraard verstand brengen van een doorzoekbaar
richten zij wel administratiewerkzaamarchief. Digitalisering van papieren docuheden, maar dan als ‘bijproduct’ van
menten ligt voor de hand. Er is namelijk
hun verzekeringsactiviteiten. Om focus
een discussie gaande om de bewaarplicht
en kwaliteit te kunnen leveren, hebben
verder op te rekken. Nu is het gangbaar
diverse verzekeraars in het verleden
om documenten tot 7 jaar na het beëineen belang genomen in administratiedigen van de relatie met een verzekerde
kantoren (zoals Aegon en TKP,
te bewaren. Er wordt gesproken om die
Nationale-Nederlanden en AZL).
termijn op te rekken naar 25 jaar, of zelfs • ExcellerateHRO is verworven door ACS
onbeperkt. Daar is papier niet geschikt
en is in Nederland verder gegaan onder
voor.
de naam ACS HR Solutions. Vervolgens
werd het bedrijf overgenomen door
2.3 Consolidatie van het aantal
Xerox. Het bedrijf zal in Nederland in
uitvoerders
toenemende mate gebruik gaan maken
Door de krimp in het aantal pensioenvan de Xerox-naam in haar profilering
fondsen, zullen er ook minder admininaar buiten toe.
strateurs overblijven. Ten opzichte van
• Finance is een solide speler op de ICT /
een vergelijkbaar onderzoek dat in 2010
outsourcingsmarkt maar heeft zich niet
is uitgevoerd door Deloitte, zijn reeds
ontplooid tot een speler op de markt
enkele partijen verdwenen of opgegaan
voor pensioenfondsadministraties.
in andere partijen:
• Hewitt Associates werd eerst overge• A&O Pensioen Services bestaat qua
nomen door Aon en nam vervolgens
entiteit nog wel maar zal haar adminihet toenmalige ASR Pension Fund
stratieve werkzaamheden in 2014
Services over. De combinatie is verder
overdragen aan PGGM.
gegaan onder de naam AonHewitt.
• Cordares is inmiddels opgegaan in
APG.
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2. Relevante ontwikkelingen
• MN is nog steeds actief, maar dan
wel voornamelijk voor de eigen aandeelhouders (2 metaalfondsen en Bpf
Koopvaardij). Zij staat thans slechts
beperkt open voor nieuwe administratiemandaten; reden waarom MN niet
meedoet aan dit onderzoek.

Timeos is de uitvoeringsorganisatie van
het Pensioenfonds voor de Grafische
Bedrijven en leek zich in aanvang ook te
ontwikkelen tot een alternatief voor
andere Bpf-en maar zal zich bij nader
inzien enkel richten op de dienstverlening
voor haar aandeelhouder.

Tegelijkertijd zijn er ook partijen commercieel actief geworden die dat voorheen
niet of minder waren. Allereerst is het al
langer bestaande Dion Pensioen Services
ook actiever geworden buiten de kring
van voormalige Wavin-bedrijven. Iets vergelijkbaars geldt voor AGH, dat oorspronkelijk de interne uitvoeringsorganisatie
van het bedrijfspensioenfonds voor de
Agrarische en Voedselvoorzieningshandel
was. Thans profileert AGH zich als een
administrateur en bureau voor bestuursondersteuning, gericht op bedrijfstakpensioenfondsen. Pensioen Services
Zwolle is ontstaan uit A&O Pensioen
Services en bedient kleinere pensioenfondsen die niet overgaan naar PGGM.
Pensioen Services Zwolle gaat overigens
in 2014 samen met Dion Pensioen
Services waarmee laatstgenoemde firma
een verdere ‘boost’ krijgt ten aanzien van
haar klantenkring en ervaringen. Ook First
Pensions bestaat al langer maar is actiever geworden in de achterliggende jaren
en heeft haar dienstverlening verbreed.

Andere toetreders komen uit het buitenland: Tata Consultancy Services (TCS)
uit India, Conac uit België en Lohoff uit
Duitsland. Dit zijn firma’s die niet alleen
pensioenfondsen als doelgroep hebben
maar ook vehikels zoals verzekeraars en
premiepensioeninstellingen. Deze drie
partijen hebben echter nog een beperkte
klantenkring in Nederland waar het gaat
om administratie voor pensioenfondsen.
De komende jaren zal blijken of zij een
definitieve plek op deze markt kunnen
veroveren.
Per saldo zijn er voor pensioenfondsen
nog ongeveer evenveel partijen beschikbaar die de administratieve uitvoering ter
hand kunnen nemen als in 2010. Onze
verwachting is dat dit aantal de komende jaren zal afnemen. Er is immers een
bepaalde minimum omvang en schaalgrootte nodig om pensioenadministraties
efficiënt en effectief te kunnen uitvoeren.
Door de daling van het aantal mogelijke
opdrachtgevers en/of het aantal deelnemers zal deze minimum schaalgrootte
op enig moment door enkele administrateurs niet meer behaald worden.
5
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2. Relevante ontwikkelingen
2.4 Unbundling
Mede in het licht van de hiervoor genoemde professionalisering, besluiten
steeds meer fondsen om diensten daar
neer te leggen, waar zij denken de beste
deal te maken. Een ‘best in class’ benadering derhalve, in plaats van een eenvoudige ‘one stop shop’ benadering.
De kern van de administratieve dienstverlening, te weten:
• de deelnemers- en aansprakenadministratie;
• de financiële administratie waaronder
de boekhouding, en;
• de incasso- en uitkeringenadministratie;
wordt wel vaak in handen gegeven van
één partij. Dit ziet men tezamen als
‘de administratie’ van het fonds. Andere
belangrijke werkzaamheden zoals het
vermogensbeheer, risicomanagement,
actuarieel en juridisch advies worden
doorgaans elders ondergebracht.
Werkzaamheden in het verlengde van de
administratie zoals communicatie,
bestuursondersteuning of actuariële
jaarwerken, worden wel vaak bij de
administratieve uitvoerder ondergebracht.

2.5 Zelf doen of uitbesteden?
In beginsel lijken fondsen enkel de keuze
te hebben tussen zelf doen en uitbesteden. Het aantal fondsen dat zelf administreert met een eigen ontwikkeld pakket
of met een softwarepakket in licentie, is
de afgelopen jaren geslonken. Onder meer
door de vermelde professionalisering hebben sommige fondsen in het afgelopen
decennium ervoor gekozen om hun eigen
uitvoeringsorganisatie te verzelfstandigen.
Achterliggende gedachte daarbij was, dat
die organisatie dan beter in staat zou zijn
om de marktonwikkelingen te volgen, en
zich ook op andere klanten zou kunnen
richten. Bekende voorbeelden zijn ABP
(met APG) en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (met PGGM). Maar ook middelgrote
of kleinere fondsen zijn tot deze stap overgegaan. Zo is Media Pensioen Diensten uit
Pensioenfonds PNO Media ontstaan. Voor
fondsen die de administratie via een dergelijke constructie onderbrengen bij een
administrateur waarvan zij aandeelhouder
of lid zijn, hanteren wij het begrip ‘interne
uitbesteding’. Vanuit fiscaal perspectief
is er in die situatie vaak sprake van een
fiscale eenheid tussen fonds en uitvoerder
waardoor tot op heden de dienstverlening
is vrijgesteld van BTW. Dat is bij de echte
commerciële partijen vaak niet het geval,
anders dan dat zij van de koepelvrijstelling
gebruik kunnen maken.
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2. Relevante ontwikkelingen
Hierdoor hoeven pensioenadministrateurs geen BTW in rekening te brengen bij
hun klanten maar zit er in hun tarieven /
prijzen een opslag verwerkt in verband
met de niet-verrekenbare BTW op ingekochte diensten en goederen. Doordat de
overheid geld nodig heeft en een gelijk
speelveld wil bevorderen tussen de
diverse aanbieders, zijn er plannen om
deze BTW-vrijstellingen aan te pakken.
Het kabinet heeft de intentie uitgesproken om de koepelvrijstelling af te schaffen per 1 januari 2015. Tot op heden is er
echter nog geen wetsvoorstel ingediend.
Het Ministerie van Financiën studeert
hiertoe onder meer nog op een recente
afspraak (ATP-arrest) van het Europese
Hof van Jusititie.

Overigens zijn enkele partijen die thans
commerciële dienstverlening aanbieden,
ook ontstaan uit uitvoeringsorganisaties
van pensioenfondsen. Zo was AZL ooit
het interne uitvoeringsbedrijf van de
mijnpensioenfondsen, TKP dat van het
KPN-pensioenfonds.
2.6 Digitalisering van de gegevensverwerking
Waar pensioenadministrateurs enkele
jaren geleden genoegen namen met allerlei soorten manieren van gegevensaanlevering (papier/email/USB sticks of cd’s),
wordt tegenwoordig steeds vaker een
online portal gecreëerd. Dit wordt aangesloten op de personeelsadministratie van
de opdrachtgevers om snel en foutloos
de mutaties qua deelnemersgegevens te
kunnen verwerken in de pensioenadministratie. Jammer genoeg creëert
iedere administrateur zijn eigen oplossing. Het zou efficiënter zijn om een
gemeenschappelijke oplossing te zoeken,
bijvoorbeeld via de belastingdienst.

Resumerend zien wij een driedeling voor
wat betreft administratieve werkzaamheden: fondsen die zelf administreren
(= eigen beheer), fondsen die dat overlaten aan ‘hun’ verzelfstandigde uitvoerder (= interne uitbesteding) en fondsen
die de administratie extern hebben
uitbesteed bij commerciële partijen
(= externe uitbesteding). Bij de top 100
pensioenfondsen per 31 december 2013
(gerangschikt naar aantal verzekerden)
geldt de volgende onderverdeling:
• 17 fondsen voeren zelf de
administratie;
• 18 fondsen hebben de
administratie intern uitbesteed;
• 65 fondsen hebben de administratie
extern uitbesteed.

De volgende stap in digitalisering betreft
het verzenden van informatie zoals UPO’s
en de waarde van de beleggingen bij
beschikbare premieregelingen.
Dergelijke informatie wordt steeds vaker
digitaal verzonden, zodanig dat die ondermeer ook via smartphones is in te zien.

7

O N D E R Z O E K P E N S I O E N A D M I N I S T R AT E U R S 2 0 1 4

2. Relevante ontwikkelingen
Het gebruik van websites en planners
met interactieve mogelijkheden is reeds
toegenomen en zal nog verder toenemen. Zeker jonge deelnemers hebben
een heel ander idee omtrent communicatie en informatie. Maar ook bij oudere
deelnemers wordt communicatie-output
met meer belangstelling gevolgd dan in
het verleden. Voorts willen opdrachtgevers snel en actueel inzicht in hun
premienota of kosten. Online inzage in
de financiële administratie is een verdere
stap in de digitaliseringstrend. Hierbij zal
echter goed naar de ICT-risico’s gekeken
moeten worden.

Naar eigen zeggen (door de administrateurs) is de scope van de meeste certificeringen dusdanig breed dat alle relevante
administratieprocessen daardoor gedekt
zouden zijn. Wij denken dat sommige
administrateurs hier ietwat overdrijven.
Bovendien is het maar de vraag in hoeverre een pensioenfonds gebruik maakt
van de standaardprocessen van zijn
administrateur. Bij afwijkende wensen en
uitzonderingssituaties (en welk fonds kent
die niet?) zullen sommige werkzaamheden
buiten de standaardprocessen worden
uitgevoerd. Moraal: het is goed dat er
sprake is van ISAE3402-certificeringen,
maar fondsen moet zich er niet op blind2.7 Certificering
staren. De talrijke rapportages die perioTot voor enkele jaren was een SAS70- of
diek geleverd worden in het kader van de
ISAE3402-certificering nog een kwaliteits- wettelijke rapportagevereisten en de eigen
stempel waarmee een administrateur
risicobeheersingsmaatregelen zijn net zo
goede sier kon maken ten opzichte van
belangrijk. Bovendien worden dergelijke
concurrenten. Tegenwoordig is een derrapportages frequenter geleverd; vrijwel
gelijke certificering een noodzakelijke
elke administrateur levert elk kwartaal
voorwaarde (hygiënefactor) om te kuneen uitgebreide SLA-rapportage die kan
nen meespelen op de markt voor penworden aangevuld met een specifieke
sioenadministratie. Alle bevraagde
risicorapportage.
Nederlandse administrateurs beschikken
over een dergelijke certificering of
krijgen deze in 2014. Sommige bevraagde
buitenlandse partijen zijn minder bekend
met het belang dat de Nederlandse
fondsen hechten aan een ISAE3402certificering, maar bieden alternatieve
keurmerken.
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2. Relevante ontwikkelingen
2.8 Verbreding van dienstverlening /
vergroting van pro activiteit
Administrateurs zien natuurlijk ook dat
hun doelgroep krimpt. Dit betekent dat
niet elke administrateur zal overleven. Als
reactie hierop zien wij dat administrateurs
hun werkzaamheden verbreden. Het
leveren van bestuursondersteuning is een
logische stap daarbij. Dat veel administrateurs ook allerlei adviestaken proberen op
zich te nemen (communicatie, pensioenjuridisch, actuarieel) kan eveneens
begrepen worden en is ook niet nieuw.
Wel nieuw zijn de inspanningen bij de
administrateurs om toekomstdiscussies
bij hun opdrachtgevers te faciliteren en
oplossingen aan te dragen voor eventuele
liquidatietrajecten:
• overnemen van de pensioendesk bij de
achterliggende onderneming;
• opzetten van een Algemeen Pensioenfonds (APF) en het actief benaderen
van (bestaande) opdrachtgevers;
• opzetten van een premiepensioeninstelling;
• aanbieden van gemeenschappelijke
bestuursbureaus;
• opzetten van gebruikersgroepen bij
klanten met hetzelfde administratiesysteem;
• bemiddelen bij fusies van fondsen.
Administrateurs begrijpen dat zij mee
moeten in de consolidatieslag die gevoerd
wordt. De administrateur die dit het beste
kan en de dienstverlening tegen een
goede prijs-kwaliteitsverhouding uitvoert,
zal deze slag overleven.

Daar moet niet te licht over gedacht worden: wij voorzien dat er over 5 jaar nog
maar hooguit 10 commerciële partijen op
de markt voor administratieve uitvoering
over zijn. En over 10 jaar verwachten wij
een verdere daling naar 5. Stilzitten is er
niet bij de komende tijd!
2.9 Guidance DNB inzake uitbesteding
Ter verduidelijking van de algemene kapstokbepalingen omtrent uitbesteding die in
de Pensioenwet te vinden zijn (artikelen 34
en 143) heeft DNB recent uitleg gepubliceerd. De Pensioenwet en het daarop gebaseerde uitvoeringsbesluit geven namelijk nauwelijks praktische handvatten voor
pensioenfondsen. De recent gepubliceerde
uitleg geeft dat wel. Eerst zijn enkele
algemeenheden nader uitgewerkt waarbij
opvalt dat DNB eist dat fondsen met een
eigen bestuursbureau een duidelijk
omschreven mandaat voor het bestuursbureau moeten hebben. DNB ziet het
bestuursbureau blijkbaar ook als een vorm
van uitbesteding. Het meest interessante
is echter de bijlage bij de publicatie, waarin een checklist is opgenomen. Indien een
fonds in staat is om een (toereikend) antwoord te formuleren op de talrijke vragen
uit die checklist, dan voldoet dat fonds
aan de wet- en regelgeving op het gebied
van uitbesteding. Wij zijn van mening dat
dit een omvangrijke klus is maar wel een
uitstekende manier om eventuele onduidelijkheden weg te nemen. DNB voorziet hier
echt in een behoefte.
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3. Karakteristieken pensioenadministrateurs
Administratie van enkel of overwegend
ondernemingspensioenfondsen
• ACS HR Solutions
• AonHewitt
• Blue Sky Group
• Crystal Marbles
• Dion Pensioen Services
• First Pensions

De 12 gevestigde binnenlandse pensioenadministrateurs hebben alle dezelfde
vragenlijst gekregen. Enerzijds wordt
daarin gevraagd naar de feitelijke (huidige) situatie qua organisatie en mandaten.
Anderzijds wordt gevraagd naar een visie
op toekomstige ontwikkelingen.
In bijlage 1 staan de antwoorden vermeld
die de betreffende partijen gegeven hebben. Wij hebben vanuit Sprenkels &
Verschuren deze antwoorden niet
geverifieerd. De vermelde informatie is
voor rekening van de partijen zelf.

Administratie van enkel of overwegend
bedrijfstakpensioenfondsen
• APG
• PGGM
• AGH
• SPF Beheer

De gegevens omtrent de mandaten zijn
overgenomen in de op pagina 11 en 12
vermelde tabellen. De vermelde gegevens
zijn per 31 december 2013. Met
‘mandaat’ wordt bedoeld een overeenkomst om in ieder geval de deelnemersen aansprakenadministratie uit te voeren.
Het aantal mandaten en het aantal
verzekerden gaat overigens niet altijd
evenredig samen. APG en PGGM hebben
bijvoorbeeld minder mandaten dan
AonHewitt en Blue Sky Group maar hebben wel meer verzekerden. Een indeling
naar grootte is dus lastig te maken.
Wel kan een indeling naar aard van de
opdrachtgevers worden gemaakt. Er zijn
administrateurs die enkel of overwegend
voor ondernemingspensioenfondsen
werken, en er zijn administrateurs die
enkel of overwegend voor bedrijfstakpensioenfondsen werken. Tevens zijn er
partijen die beide type opdrachtgevers
bedienen.

Administratie van beide
• AZL
• Syntrus Achmea
Opvallend is dat de groep die enkel of
overwegend bedrijfstakpensioenfondsen
bedient, ook de groep is die ingeschakeld
wordt bij ‘interne uitbesteding’ zoals
bedoeld in hoofdstuk 2. De overige
administrateurs zijn partijen die overwegend bij externe uitbesteding worden ingeschakeld. Wat ook opvalt is dat fondsen
die de deelnemers- en aansprakenadministratie uitbesteden aan een partij,
daar ook vaak de financiële administratie
en incasso- en uitkeringenadministratie
onderbrengen. Communicatieondersteuning en bestuursadvisering wordt
soms wel en soms niet bij de betreffende
partij ondergebracht.
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3. Karakteristieken pensioenadministrateurs

Totaal aantal
mandaten

Ondernemingspensioenfonds

Beroepspensioenfonds

Bedrijfstak
pensioenfonds

ACS HR Solutions

13

13

0

0

AGH

2

0

0

2

AonHewitt

25

24

1

0

APG

9

1

1

7

AZL

54

42

2

10

Blue Sky Group

10

10

0

0

Crystal Marbles

6

6

0

0

Dion Pensioen Services

8

8

0

0

First Pensions

10

10

0

0

PGGM

6

1

2

3

SPF Beheer

2

0

0

2

Syntrus Achmea

70

37

3

30

Pensioenadministrateur

Pensioenadministrateur

Totaal aantal
mandaten

Financiële
administratie

Incasso
administratie

ACS HR Solutions

13

10

0

AGH

2

2

2

AonHewitt

25

19

20

APG

9

9

9

AZL

54

54

54

Blue Sky Group

10

10

10

Crystal Marbles

6

6

6

Dion Pensioen Services

8

8

8

First Pensions

10

6

6

PGGM

6

6

6

SPF Beheer

2

2

2

Syntrus Achmea

70

65

69
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3. Karakteristieken pensioenadministrateurs

Klein
(minder dan 1.000
verzekerden)

Middelklein
(tussen 1.000
en 10.000)

Middelgroot
(tussen 10.000
en 100.000)

Groot
(meer dan
100.000)

ACS HR Solutions

2

9

2

0

AGH

0

0

2

0

AonHewitt

7

15

2

1

APG

0

2

3

4

AZL

7

31

14

2

Blue Sky Group

2

4

4

0

Crystal Marbles

0

6

0

0

Dion Pensioen Services

3

5

0

0

First Pensions

8

2

0

0

PGGM

0

2

2

2

SPF Beheer

0

0

2

0

Syntrus Achmea

24

32

12

2

Pensioenadministrateur

Uitkeringen
administratie

Communicatie
ondersteuning
(website/planner)

Bestuursadvisering

ACS HR Solutions

7

2

0

AGH

2

2

2

AonHewitt

21

18

10

APG

9

9

9

AZL

54

31

28

Blue Sky Group

10

9

5

Crystal Marbles

6

6

0

Dion Pensioen Services

8

2

2

First Pensions

6

6

0

PGGM

6

6

6

SPF Beheer

2

2

2

Syntrus Achmea

69

70

26

Pensioenadministrateur
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3. Karakteristieken pensioenadministrateurs
Ten aanzien van ontwikkelingen in de
sector valt op dat er grote eensgezindheid is bij de administrateurs over de
voortslepende discussie over het financiële toetsingskader: er moeten eindelijk
een keer beslissingen genomen worden.
Er zijn wellicht verschillende voorkeuren
bij diverse partijen maar nog belangrijker
dan de eigen voorkeur wordt gesteld dat
er een einde aan deze discussie moet
komen. Gelukkig is inmiddels een
wetsvoorstel naar de Tweede Kamer
verzonden. Wetgeving kan daardoor per
1 januari 2015 van kracht worden.

Conac is in België de grootste pensioenadministrateur. Conac verzorgt daar met
haar circa 40 medewerkers voor circa 45
pensioenfondsen de administratie en in
veel gevallen de bestuursondersteuning.
Aangezien de fondsen in België kleiner
zijn dan in Nederland en de vereisten qua
rapportage en deelnemerscommunicatie
minder vergaand zijn dan in Nederland,
is Conac niet helemaal te vergelijken
met bijvoorbeeld AonHewitt of AZL die
ook tientallen mandaten hebben. Beide
Nederlandse organisaties zijn groter dan
Conac. Daarentegen is Conac een speler
die bewezen heeft op professionele wijze
pensioenfondsen van dienst te kunnen
zijn. Risicomanagement en ISAE3402certificering zijn vergelijkbaar ingericht
als in Nederland. En daarnaast bedient
Conac ook instellingen als IORPs. Naar
eigen zeggen is Conac klaar om een
volgende stap te maken richting de
Nederlandse pensioenadministratiemarkt. Potentiële klanten kunnen op
locatie komen kijken hoe Conac zaken
aanpakt. De dienstverlening kan breed
van aard zijn, maar kan desgewenst ook
beperkt blijven tot het leveren van de in
eigen beheer ontwikkelde administratiesoftware.

Naast eensgezindheid zijn er ook duidelijke verschillen tussen de partijen. Zo
zijn er duidelijke verschillen tussen de
inrichting van het risicomanagement en
de wijze waarop verantwoording wordt
afgelegd over de verrichte werkzaamheden. De vragen en antwoorden in
bijlage 1 spreken voor zich.
Vrijwel identieke vragenlijsten zijn tevens
toegezonden aan de 3 buitenlandse
toetreders: Conac, Lohoff en TCS.

Nederland is voor Conac het enige land,
buiten België, dat serieus beschouwd
wordt voor uitbreiding.
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3. Karakteristieken pensioenadministrateurs
Lohoff is in Duitsland een gerenommeerde administrateur die werkt voor grote
Duitse ondernemingen. Lohoff beschikt
tevens over ervaringen met Nederlandse
partijen. Zo heeft Lohoff de administratie
verzorgd van een Nederlands pensioenfonds. Daarnaast is Lohoff gecontracteerd
door Robeco als administrateur van de
regelingen die via de premiepensioeninstelling van Robeco worden uitgevoerd.
Tevens administreert Lohoff de Flexioencontracten van Robeco. In totaal zijn dat
er een kleine honderd. Lohoff heeft circa
160 medewerkers en karakteriseert zichzelf als een vooruitstrevende administrateur die via webservices voorop wil lopen
en maximaal gebruik wil maken van de
digitale mogelijkheden bij pensioenadministratie en communicatie. Lohoff
profileert zichzelf vooral als administrateur van DC-regelingen waarbij het in
eigen huis ontwikkelde administratieplatform ook gebruikt wordt voor de unitadministratie van de beleggingen die uit
de premies worden aangekocht.
Door zijn zelfstandige positie heeft Lohoff
overeenkomsten met alle grote vermogensbeheerders ter wereld, waardoor er
een uitgebreid scala aan beleggingsmogelijkheden wordt aangeboden aan de
opdrachtgevers (open source).

TCS is een dochteronderneming van het
wereldwijde Tata-concern. TCS heeft in
Nederland circa 2.500 medewerkers. Het
overgrote deel daarvan is via outsourcing
bij TCS in dienst gekomen. TCS is een
speler van betekenis in IT-services ten
behoeve van de financiële sector. Bij
banken en verzekeringsmaatschappijen
heeft TCS een gerenommeerde naam, ook
in Nederland. TCS zou nu ook graag een
stap zetten richting de pensioenfondsen
en de pensioenuitvoerders. Dat kan op
verschillende manieren. TCS kan niet
alleen administratiesoftware leveren,
maar ook administratiewerkzaamheden
uitvoeren met haar eigen medewerkers.
TCS beschikt hiertoe over een in eigen
beheer ontwikkeld administratiesysteem
dat op diverse plekken over de gehele
wereld wordt ingezet voor het voeren
van voornamelijk DC-administraties. Ook
kan TCS administratiewerkzaamheden
en –personeel overnemen van pensioenfondsen of van pensioenadministrateurs
(outsourcing). Er wordt thans gesproken
met een Nederlandse partij om daarvoor
administratieve werkzaamheden te gaan
verrichten.
In bijlage 1 en 2 zijn van alle partijen
(12 gevestigde binnenlandse partijen en
3 buitenlandse nieuwkomers) de verstrekte antwoorden op de gestelde vragen
vermeld.
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4. Slotopmerkingen
In de voorgaande hoofdstukken zijn
reeds enkele kanttekeningen geplaatst
bij de ontwikkelingen op de markt en
de antwoorden zoals verstrekt door de
administrateurs. In dit laatste hoofdstuk
belichten wij in het bijzonder de belangrijkste 3 elementen die altijd terugkomen
in discussies tussen pensioenfondsen en
administrateurs: kwaliteit, risicomanagement en kosten. Tevens vermelden wij
enkele tips voor pensioenfondsen die een
selectieproces overwegen.

Bij de vraag naar verbeterpunten blijken
die er nauwelijks te zijn volgens de administrateurs. De kwaliteit van de dienstverlening lijkt overal prima en controle door
externen zoals accountants en actuarissen zou dat staven. Voorts vinden veel
administrateurs het niet nodig om financiële prikkels in een uitbestedingsovereenkomst of Service Level Agreement op
te nemen. Dienstverlening naar tevredenheid van de klant wordt als normaal
geacht. Een (extra) beloning (bonus) is
niet nodig volgens de meeste administrateurs. Mocht de dienstverlening
ondermaats zijn, dan gaan administrateurs in gesprek met de klant om al of
niet via een verbeterplan tot een beter
resultaat te komen. In het uiterste
geval kunnen pensioenfondsen de overeenkomst opzeggen. De vraag is echter of
dat een realistisch alternatief is voor een
fonds waarvan de administrateur slecht
presteert. Immers, als bijvoorbeeld de
databestanden van onvoldoende kwaliteit zijn dan heeft het weinig zin om die
over te dragen naar een nieuwe administrateur. Bij voorkeur moet de bestaande
administrateur zijn werkzaamheden eerst
op orde brengen. In situaties waarbij bijvoorbeeld verhoudingen ernstig
verstoord zijn, kan dataschoning bij de
nieuwe administrateur uitgevoerd
worden.

4.1 Kwaliteit
Zoals opgemerkt, is de administratieve
dienstverlening aan pensioenfondsen de
afgelopen jaren geprofessionaliseerd en
zijn verhoudingen met klanten
verzakelijkt. De kwaliteit van dienstverlening ligt gemiddeld op een hoger
niveau dan ooit tevoren. Dat moet ook
wel gezien de eisen die de vele stakeholders opleggen aan administrateurs,
niet alleen bij de basisadministratie maar
ook bij de communicatie en advisering
daaromheen.
Klanten zouden deze verbeterde kwaliteit van dienstverlening ook herkennen.
Althans, dat blijkt uit de antwoorden die
de administrateurs geven op vragen over
de uitkomsten van klanttevredenheidsonderzoeken. Veel administrateurs
voeren zulke onderzoeken periodiek uit.
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4. Slotopmerkingen
Onze globale observatie is dat veel
administrateurs de afgelopen jaren hard
gewerkt hebben om tot verbetering van
hun administratieve prestaties te komen,
maar dat deze verbeterslag nog niet ten
einde is. Wij herkennen het geschetste
positieve beeld zeker niet in alle
gevallen. Nog steeds kennen sommige
administrateurs problemen in hun dienstverlening als gevolg van ontoereikende
softwaresystemen, incomplete data of
onuitvoerbare reglementen. Het goede
nieuws is dat iedereen dit op de radar
heeft en er ook aan werkt om dit op te
lossen. Voorts zal het niet snel meer
gebeuren dat er reglementen worden
opgesteld vol met moeilijk uit te voeren
overgangsmaatregelen of uitzonderingssituaties. Ook sociale partners hebben
hun les wel geleerd. Het is nu zaak dat
administrateurs gaan toewerken naar
100% juiste administraties.

Het is daarbij niet voldoende om kennis
te nemen van een certificering of een incontrol-statement (ICS). Administrateurs
maken daar gretig melding van in hun
antwoorden maar waakzaamheid is daarbij geboden. Fondsen moeten weten wat
aan een certificering ten grondslag ligt en
wat er wel en niet door wordt afgedekt.
Wat doet de ISAE-auditor? En de accountant en actuaris? Hoe verhouden die zich
tot elkaar? Wat zegt een ICS opgesteld
door de directie van een administratieve uitvoerder? Wat is het verschil tussen
ISAE3402 en ISAE3000? Wie bepaalt de
scope van dergelijke certificeringen? Het
fondsbestuur zal een antwoord moeten
formuleren op dergelijke vragen. Een pro
actieve administrateur helpt zijn klanten
hiermee.

4.3 Kosten
Alhoewel in de vragenlijsten geen vragen
zijn gesteld over kosten, willen wij daar
4.2 Risicomanagement
toch een opmerking over plaatsen. In
Fondsen willen steeds vaker inzicht heb- discussies die over de toekomstbestendigben in het risicomanagement van hun
heid van pensioenfondsen gaat, worden
administratieve uitvoerder. Fondsen
(te) hoge uitvoeringskosten vaak als één
moeten ‘in control’ zijn en daar is een
van de argumenten genoemd waarom
juiste uitvoering van de regeling een
fondsen niet kunnen voortbestaan.
vereiste voor. Fondsen moeten voorts in
Voor kleine fondsen kunnen wij ons daar
beeld hebben wat een juiste uitvoering in iets bij voorstellen. Dit argument wordt
gevaar kan brengen en wat daar qua
echter ook bij grotere fondsen gebruikt.
preventie en beheersing aan gedaan
De kosten zijn dan echter slechts een
wordt. Fondsen leunen dus zwaar op hun beperkt promillage van het vermogen c.q.
administrateur.
percentage van de premie.
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4. Slotopmerkingen
Kosten van de administratieve uitvoering
zouden bij deze fondsen minder relevant
moeten zijn bij hun toekomstdiscussies.
Alhoewel wij als adviseur van fondsen bij
de selectie van een administrateur altijd
scherp op de prijs van de administratieve
dienstverlening letten, zijn wij van mening
dat kwaliteit een prijs mag hebben.
Enkel voor de goedkoopste gaan heeft ons
inziens geen zin en kan ook tegengesteld zijn aan de verantwoordelijkheid
die een pensioenfondsbestuur heeft.
Kwaliteit, risicomanagement en kosten
staan vaak in een bepaalde verhouding
tot elkaar: Het is moeilijk om een
administrateur te vinden die op elk van
deze 3 onderdelen het beste scoort. Vaak
is er sprake van een uitruil tussen de
onderdelen ‘kwaliteit’ en ‘kosten’.
De beste administrateur bestaat niet.
De best passende administrateur wel,
deze is afhankelijk van het ambitieniveau,
de cultuur en de prioriteiten van het
opdrachtgevende pensioenfonds.

17

O N D E R Z O E K P E N S I O E N A D M I N I S T R AT E U R S 2 0 1 4

18

O N D E R Z O E K P E N S I O E N A D M I N I S T R AT E U R S 2 0 1 4

O N D E R Z O E K P E N S I O E N A D M I N I S T R AT E U R S 2 0 1 4

Bijlage 1:
vragen en antwoorden
gevestigde binnenlandse partijen
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ACS HR Solutions
I. Feitelijkheden

3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
Bereikbaarheid & deskundigheid beantwoording vragen.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Kwaliteit secretariële ondersteuning (notulen) en snelheid beantwoording vragen.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
ACS HR Solutions Nederland BV is een volle 100%-dochter van
Xerox.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Wie de organisatie verbintenisrechterlijk mag binden, kan worden
gecheckt, als vanzelfsprekend, in de registers van de Kamer van
Koophandel.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja, zij het als onderdeel van de pensioenuitvoeringsovereenkomst.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Niets, maar indien gewenst door de klant kan een bonusregeling
worden overeengekomen.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Dan kan een malusregeling van toepassing zijn, waardoor Xerox
genoopt wordt de geleden schade te compenseren.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
Wij vinden het van belang dat onze klanten op de hoogte zijn van
de administratieve stand van zaken. Daarom adviseren wij om periodiek een administratieoverleg in te plannen waarin op detailniveau
kan worden ingezoomd op de werkzaamheden van Xerox maar,
indien benodigd, is ook de administratieve aanlevering door de
werkgever onderwerp van gesprek.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Wij rapporteren over de SLA-performance door ieder kwartaal een
SLA-rapportage te vervaardigen en deze indien gewenst tenminste
twee keer per jaar met de klant te bespreken. Wij rapporteren over
de kwaliteit van de aanlevering door de werkgever niet-geïnstitutionaliseerd terug.

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
13
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
13 ondernemingspensioenfondsen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden); 2
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden); 9
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); 2
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden); 0
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie; 12
b. Financiële administratie; 10
c. Incasso administratie;
d. Uitkeringenadministratie; 9
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/planner); 2
f. Bestuursadvisering; 0
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Wij hebben een modulair serviceaanbod:
• Deelnemersadministratie inclusief helpdesk
• Financiële administratie & Verslaglegging
• Uitkeringsadministratie
• Implementatie/applicatie beheer
• Bestuursondersteuning (secretarieel-actuarieel)
• Deelnemerscommunicatie off-line
• Deelnemerscommunicatie on-line
• Actuariële ondersteuning
• Pensioen consultancy
• Risk & Governance
• Klant tevredenheid

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Onze organisatie is voor het technologische gedeelte van de
infrastructuur ISAE3402 gecertificeerd. Voor wat betreft het administratieve gedeelte zal eind 2014 ISAE3402 type I zijn verkregen.
Vervolgens zal het traject voor type II ingezet worden in 2015.
Xerox Services is ISO9001:2008 gecertificeerd.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen
in de scope?
De scope van onze ISO9001:2008 certificering is het ‘Ontwerpen en
uitvoeren van op de klant gerichte administraties ten behoeve van
pensioenen en aanverwante regelingen’.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
N.v.t.
F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Wij maken gebruik van Lifetime van Inovita voor de pensioenadministratie en van Exact voor de Financiële administratie.

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Wij houden op 4 jaars-basis reguliere klanttevredenheidsonderzoeken op instigatie van de klant desgewenst; wij zijn aan het reviewen
om continu-meting te introduceren.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
De 4 jaarsonderzoeken geschieden Xerox-intern; de klantonderzoeken worden geregisseerd door een extern bureau.
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In het kader van Business Continuity heeft Xerox een Business
Continuity Plan en wordt jaarlijks een risico analyse en een Disaster
Recovery test uitgevoerd. Als vanzelfsprekend kan onze administratieve dienstverlening worden gecontinueerd bij calamiteit of
faillissement van toeleveranciers. Voor alle mogelijke risico’s is
een ‘Threat Assessment’ opgesteld. Aan de hand hiervan worden,
vanuit onze organisatie gecoördineerd, vervolgacties uitgezet. Dit
assessment gaat niet alleen in op de risico’s zoals bovenstaand zijn
weergegeven, maar is ruimer van opzet. De risico’s zijn opgedeeld in
3 categorieën:
- Human threat
- Natural threat
- Technological threat
Het is ons streven met klanten jaarlijks de verschillende risico’s van
onze organisatie integraal en vanuit een holistisch perspectief te
evalueren en te bespreken. Aan de hand van die sessies kan een klant
zelfstandig haar eigen risico’s in kaart brengen en haar governance
model aanpassen indien dit gewenst of noodzakelijk is.
Tevens vindt gedurende die sessie een potentieel risico-identificatie
exercitie plaats opdat beheersmaatregelen tijdig kunnen worden
ingericht en het meetinstrumentarium kan worden ingeregeld.
Tot slot wijzen wij het bestuur van onze klanten erop om waar mogelijk bestuursstukken en besluiten te larderen met processen(benamingen) die mogelijk geraakt worden. Dit doen wij om het risicodenken
te versterken en het risicomitigeren te borgen.

II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Onze administratie is er op gericht dat medewerkers afhankelijk
van hun ervaring en kennis zo veel mogelijk diverse administratieve
taken uitvoeren. Hierdoor kunnen de medewerkers hun pensioenkennis goed ontwikkelen en kunnen ze breed ingezet worden op
de pensioenadministratie. Dit wordt ondersteund door interne en
externe opleiding van de medewerkers.
Tegenwoordig moeten pensioenadministrateurs meer dan vroeger
inzetbaar zijn op meerdere administratieve terreinen. Tevens is de
kennis van het administratiesysteem en andere gebruikte applicaties belangrijker geworden. Idealiter moet een medewerker ‘terug
naar het tabellenboek’ kunnen gaan en weten welke achterliggende
berekeningen ten grondslag liggen aan de mutatie in het administratiesysteem.
Qua skillset kijken wij ook of de medewerker nieuwsgierig is, of hij
wíl weten en of hij niet louter reactief handelt; wij hechten er waarde aan dat een medewerker achter informatie aangaat en bereid is
om het ‘cirkeltje’ rond te maken.
H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Uiteraard is de administratieve organisatie in het kwaliteitshandboek en interne procedures vastgelegd. Door middel van interne en
externe audits wordt het kwaliteitsmanagementsysteem getoetst.
Tevens vindt jaarlijks een management review waarin het management aan de hand van alle beschikbare gegevens van de registraties en audits vaststelt of er afwijkingen zijn en indien het geval
dezen procesmatig worden opgepakt zodat gepaste corrigerende
maatregelen doorgevoerd kunnen worden.
De processen voor de uitvoering van de pensioen-, financiële en
uitkeringenadministratie voor een klant worden vastgelegd in
checklisten en procesplaten. In deze checklisten en procesplaten
zijn naast de processtappen ook de mogelijke risico’s en de stappen
om de risico’s te elimineren en de interne controles vastgelegd, die,
desgewenst, webenabled inzichtelijk kunnen worden gemaakt ten
behoeve van de klant. In het administratiesysteem zijn controles en
validaties betreffende de input ingericht.
Binnen Xerox wordt in de processen functiescheiding en het 4-ogen
principe toegepast. In de organisatie is dit op verschillende manieren geïntegreerd:
• Kruisfiatteren is ingericht in de administratiesystemen;
• Controle van de procestappen binnen een mutatie/proces. De
controles staan vermeld op en worden vastgelegd in de checklisten;
• Functiescheiding bij mutaties en betalingen zijn vastgelegd in
het administratiesysteem en de checklisten;
• Het toekennen van rechten aan medewerkers vindt plaats via
een proces Toekennen rechten applicaties;
• Versiebeheer wordt toegepast.

I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op basis
van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie (data).
Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie
ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat kunt u
(potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Wij hebben recentelijk onderzocht of ook de vastlegging van brongegevens, benodigd om de aanspraken te kunnen herberekenen en
terug te leiden, genoegzaam zijn vastgelegd in onze procesplaten. De
collectieve mutatiebatches van de werkgever, incl. salarismutaties
zijn wij gaan beleggen bij één loket.
Als vanzelfsprekend maar toch het benoemen waard: ons administratiesysteem is logischerwijs jaren-gelaagd ingericht opdat de
aanspraakberekeningen kunnen worden gesupport.
J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
Aan de basis van deze vereisten ligt goede communicatie ten grondslag. Wij wijzen onze klanten op de aankomende wetgeving rond
pensioencommunicatie en bieden diensten aan om in deze wetgevingsvraagstukken te kunnen voorzien.
Transparantie, toenemende verantwoording beschouwen wij als
iets volkomen natuurlijks en hebben wij ook in het hart van onze
dienstverlening verankerd. Tijdschrijven is een vanzelfsprekende, en
onze kostendoorberekening is gebaseerd op integriteit en het het
‘first- time-right’ beginsel.
Wij concentreren ons op deelnemersadministratieve dienstverlening,
financiële- en uitkeringen administratie.
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Wij zijn niet geëquipeerd om alle management & dashboard informatie benodigd om het Bestuur volledig te ondersteunen, te leveren. Wij zien hierin een rol weggelegd voor de andere betrokkenen,
doorgaans in een doorsnee Bestuursmodel- en proces aanwezig.
K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Onze doelgroep is tanende maar beschouwen dit als een logisch
gevolg van de tijdgeest van transparantie en goede governance. Wij
denken met de klant mee, leveren oplossingsrichtingen aan die niet
per sé het voortbestaan van het pensioenfonds voorop stellen.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Onze pakketleverancier treft voorbereidende werkzaamheden die
gelijke tred houden met de diepte van bekendheid met het FTK.
Ons systeem behoeft aanpassingen om kortingen/toeslagen op
deelnemersniveau te kunnen vastleggen. Wij bevelen aan weldra te
komen tot wetgeving, daar weinig tijd resteert: uitstel dient op een
kantelpunt in tijd worden aanbevolen.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
De tand des tijds verlangt dat klassieke pensioenadministratie
dienstverlening herbezinning behoeft, waarbij invoer bij de bron,
STP en herleidbaarheid sleutelbegrippen zijn. Xerox anticipeert hier
op.
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I. Feitelijkheden

5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Wij verlenen ook diensten (aan beide pensioenfondsen) op het
gebied van:
- Pensioenbeleid en Actuariële Zaken.
Deze dienstverlening behelst bijvoorbeeld het actuariële jaarwerk, de reguliere actuariële berekeningen die verband houden
met de pensioenpremie, beoordeling dispensaties en advisering
over pensioenbeleid aan het bestuur. Wat wij niet bieden zijn
ALM-studies, continuïteitsanalyses en onderzoeken naar
ervaringssterfte.
- Monitoring vermogensbeheer.
De manager vermogensbeheer onderhoudt de contacten met de
asset managers, de custodian en de adviseurs, ondersteunt de
beleggingscommissie en verzorgt de rapportages aan het bestuur
van de pensioenfondsen en DNB.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
Onze organisatie is een stichting met een Directie, een Bestuur en
een Raad van Toezicht. De directie rapporteert aan het bestuur. Het
bestuur bestaat uit 3 personen, waaronder een onafhankelijke voorzitter en twee leden die beiden voor benoeming zijn voorgedragen
door een van de twee bedrijfstakpensioenfondsen waarvoor wij de
administratie uitvoeren. De benoeming van het bestuur geschiedt
door de raad van toezicht. De Raad van toezicht is benoemd door
het bestuur van de twee bedrijfstakpensioenfondsen.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Bestuur 				
drs. L.C. van de Kieft RC MAC voorzitter
drs. ing. A. van Dijk
secretaris
D. van Veen
penningmeester		
Raad van Toezicht
			
prof. dr. E. Lutjens
voorzitter
H. Klein Overmeen
lid
B. Zuierveld
lid
Managementteam 		
mr. E.W. Martens
directeur
R.G.M. van Bergen
plv. directeur/ hoofd administratie
E. Mateman
manager vermogensbeheer
C. Netten
manager ICT
Drs. M.de Gelder AAG hoofd pensioenbeleid en actuariële zaken

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Jaarlijks wordt aan de klanten gevraagd in welke mate zij wel/niet
tevreden zijn. Wij scoren hoog op lage uitvoeringskosten en op een
goede bestuursondersteuning. Onze organisatie moet leren een
goede afweging te maken tussen make or buy. AGH maakt een ontwikkeling door van een familiaire naar een professionele organisatie,
waarin reflectie en het geven en ontvangen van feedback nog meer
centraal komen te staan.

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
2 pensioenfondsen.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Het zijn beide bedrijfstakpensioenfondsen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden);
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden);
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden);
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden);
Het zijn beide middelgrote pensioenfondsen.
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie;
b. Financiële administratie;
c. Incasso administratie;
d. Uitkeringenadministratie;
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/
planner);
f. Bestuursadvisering;
Bij beide pensioenfondsen verlenen wij alle diensten genoemd
onder a. tot en met f.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel van
een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja. Bijvoorbeeld voor: oplevering jaarwerk, verzenden start- en
stopbrieven en UPO, verzending bestuursagenda’s, update statuten/
regelementen, ABTN etc.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Wanneer de normen worden gehaald zijn er in de regel geen verdere
afspraken noodzakelijk
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Wanneer normen niet worden gehaald worden er verbeterafspraken
gemaakt.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te zorgen
dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
De organisatie is op de SLA ingericht. Iedere medewerker is er zich
van bewust dat de afspraken moeten worden nagekomen. Daarbij
is er een cultuur dat wanneer er fouten gemaakt worden dat men er
openlijk voor uit durft te komen.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Vier keer per jaar ontvangt de klant een rapportage.
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Dit betekent dat onze medewerkers in staat moeten zijn om meer
uitleg te geven bij de pensioenregeling ten einde de vragen te
kunnen beantwoorden of, als de vraag niet direct betrekking heeft
op de pensioenregeling, de vragensteller te kunnen verwijzen naar
de instantie waar die vraag eigenlijk thuis hoort.
Wij houden onze medewerkers op de hoogte van de ontwikkelingen
in pensioenland door middel van kennissessies waar actuele ontwikkelingen aan de orde worden gesteld. Daarnaast volgt men externe
cursussen om het kennisniveau op peil te houden.

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen in de scope?
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Wij hebben dit jaar een ISAE type II certificering over de 2e helft van
2013 ontvangen. Geconcludeerd is dat de interne beheersing goed
is geborgd. Er zijn door de accountant geen materiële bevindingen
geconstateerd. Er is wel een bevinding van procedurele aard, t.w.
het change management proces moet voor wat betreft de opzet en
werking worden verbeterd. Het betreft hier het realiseren van een
effectieve functiescheiding (ontwikkeling, test en productie) binnen
de IT afdeling. Deze verbeterslag is gemaakt en zal tot uitdrukking
komen bij de ISAE type II certificering over 2014.

H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
AGH maakt voor de inrichting en het beschrijven van haar interne
beheersing onder meer gebruik van het COSO-model voor interne
beheersing. COSO (Committee of Sponsoring Organisations of the
Treadway Commission) onderscheidt vijf componenten:
• Beheersingskader (control environment): het beheersingskader
bepaalt de wijze waarop AGH haar doelstellingen vaststelt,
activiteiten opzet en risico’s beoordeelt. Het beheersingskader vormt de basis voor de andere componenten van interne
beheersing en omvat onder andere de organisatiestructuur,
het personeelsbeleid en de compliance regelingen waaraan de
medewerkers van AGH zich hebben geconfirmeerd;
• Risicobeoordeling: binnen AGH is iedere afdeling verantwoordelijk voor het identificeren van de risico’s die de realisatie
van de organisatiedoelstellingen kunnen belemmeren. Enkele
voorbeelden: management en staf beoordelen omgevingsrisico,
wat tot uitdrukking komt in het businessplan dat jaarlijks wordt
geactualiseerd en met bestuur en raad van toezicht wordt besproken, afdeling ICT beoordeelt de ICT-risico’s, de administratie
beoordeelt operationele risico’s, welke van invloed zijn op de
dienstverlening en meldt deze in de lijn. De afdeling vermogensbeheer en de financiële administratie beoordelen de financiële
risico’s en melden die in lijn.
• Beheersingsmaatregelen (control activities). Voor ieder primair
proces is een beheersingsdoelstelling en zijn beheersingsmaatregelen vastgesteld. De proceseigenaar is hier verantwoordelijk
voor.
• Informatie & Communicatie (information & communication): de
directie delegeert aan het management taken en bevoegdheden, geeft richting aan de dagelijkse bedrijfsvoering en laat zich
informeren over de operationele resultaten ten opzichte van
planningen en budgetten;
• Toezicht (monitoring): Door de omvang van de organisatie
houdt het management actief toezicht de goede werking van
het mechanisme van interne beheersing.
De relaties worden via het jaarverslag en de ISAE3402 2 hierover
geïnformeerd.

F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Wij gebruiken de volgende software applicaties:
- Het Pensioen Administratie Systeem op linux (PAS). Hierin
worden de werkgevers-, deelnemers-, uitkeringenadministratie
en alle bijbehorende activiteiten gevoerd. Dit pensioenadministratiesysteem is in 2006 gebouwd en nadien verder
geactualiseerd. Ingaande 2014 zal de pensioenleeftijd van de
door AGH geadministreerde pensioenfondsen in 67 jaar worden
gewijzigd, met de mogelijkheid van flexibilisering naar 65
jaar of een andere leeftijd zoals bijvoorbeeld die van de AOW.
Het systeem is reeds aangepast om de administratie van het
nieuwe pensioencontract ingaande 2015 uit te voeren. U moet
dan bijvoorbeeld denken aan de spreiding van een korting over
meerdere jaren.
- GBA verificatie geschiedt webbased.
- Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van
Unit4 Multivers.
- De kantoorautomatisering (office) zal ingezet worden voor
ondersteuning van, levering aan en communicatie met de klant.
- Sharepoint voor risicomanagement.
- Scanfile zal gebruikt worden voor de digitale opslag van
inkomende documenten.
II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Als belangrijkste eigenschappen van onze medewerkers betrokken
bij de administratieve pensioenuitvoering zien wij:
- Klantgericht
- Communicatief vaardig
- Materie deskundig
- Accuraat
- Integer
Wat wij zien in vergelijking met 10 jaar geleden is dat deelnemers
veel meer vragen hebben over hun pensioen, de gevolgen van
keuzes die ze hebben t.a.v. flexibilisering, en over wat men allemaal
in de krant leest over pensioen. Ook de werkgevers die bij de
pensioenfondsen zijn aangesloten hebben meer vragen dan 10 jaar
geleden.
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I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB
benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat
kunt u (potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Voor beide pensioenfondsen waarvoor wij de administratie
uitvoeren is er een Quinto-P onderzoek uitgevoerd, met een voor
beide pensioenfondsen zonder meer bevredigende uitkomst. Data
hygiëne c.q. juistheid van de basisgegevens voor de vaststelling
van de pensioenaanspraken vinden wij cruciaal. Daarover zijn dan
ook nog nooit issues geweest met de accountant. De jaarcontrole
van de accountant bestaat uit een uitgebreide steekproef van de bij
en af mutaties. Door de accountant is elk jaar aan de actuaris een
verklaring bij de basisgegevens verstrekt.
J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
AGH heeft hierin een faciliterende rol, zodat de klanten in staat zijn
op een transparante wijze aan alle stakeholders verantwoording af
te leggen. Gedacht moet daarbij worden aan: de rapportages aan
DNB via e-line, de rapportages aan DNB en AFM naar aanleiding
van een onderzoek, maar ook verantwoording aan belanghebbenden bij een pensioenkorting waarbij de belangen evenwichtig
gewogen zijn. Pensioenfondsen moeten in control zijn, zoals ook
bijvoorbeeld bij de implementatie SEPA en 67 jaar Witteveen. Het
bestuur krijgt daarvoor een plan van aanpak (met risicoanalyse) ter
goedkeuring voorgelegd. AGH is naar de klanten volledig transparant hoe de administratiekosten zijn opgebouwd. Onze begroting
voor de administratiekosten wordt elk jaar, met inachtneming van
de afspraken in de dienstverleningsovereenkomst, aan de besturen
ter goedkeuring voorgelegd. Bij beide pensioenfondsen wordt in het
jaarverslag reeds gerapporteerd over de administratiekosten per
deelnemer/gepensioneerde. In het jaarverslag 2012 hebben beide
fondsen de transactiekosten vermogensbeheer (zonder opmerking
van de accountant) kunnen rapporteren. In 2013/2014 zijn wij en
onze klanten samen met Kasbank een verder onderzoek gestart
naar vermogensbeheerkosten.

Onze organisatie ontplooit thans geen specifieke initiatieven om
pensioenfondsen te helpen blijven voortbestaan, anders dan dat wij
de uitvoering en dienstverlening bieden op een zo hoog mogelijk
kwalitatief niveau en tegen een vergoeding die passend is binnen de
principes voor beheerst beloningsbeleid. Deze randvoorwaarden bij
de administratieve ondersteuning zien wij als een van de bouwstenen voor de toekomstbestendigheid van een pensioenfonds.
Echter ingeval erom wordt gevraagd zullen wij klanten ondersteunen
in het vinden van een verdere samenwerking of fusie met andere
pensioenfondsen. AGH kan uitstekend fungeren als fusieplatform en
is daarop voorbereid.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Het is niet goed voor het imago van de pensioensector dat er nog
geen duidelijkheid is over het kader voor een toekomstbestendig
pensioenstelsel.
Ons advies aan de Minister is om in ieder geval zo snel mogelijk die
duidelijkheid te scheppen. Wij hebben thans geen mening over de
inhoudelijkheid van het FTK, anders dan dat het uitlegbaar moet zijn
aan alle belanghebbenden bij een pensioenfonds en het de doelen
moet bereiken die worden beoogd.
Zou er een tweedeling komen tussen harde en zachte rechten, iets
wat wij nu niet verwachten, dan zijn wij met ons administratiesysteem in staat om daarop te anticiperen.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
AGH kan als pensioenadministrateur en als bestuursbureau worden
ingezet. AGH heeft een goed netwerk in de pensioen- en financiële
sector, waardoor zij tijdig op allerlei relevante ontwikkelingen kan
inspelen. AGH levert ook een belangrijke bijdrage aan fundamentele
maatschappelijke discussies. Getuige hiervan zijn enkele door ons
mede georganiseerde bijeenkomsten zoals de Informatiebijeenkomst
‘pensioen en zorg’ d.d. 22 mei 2012 samen met Achmea Zakelijke
Dienstverlening, het Future Leadership Dinner samen met Kempen
Capital Management d.d. 5 september 2013 en het MKB Dinner d.d.
6 november 2013 samen met Nyenrode Business University.

K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
De voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen
is een ontwikkeling die zich naar onze mening de komende jaren
blijft voortzetten. Het ‘bestaansrecht’ van een pensioenfonds is van
meerdere factoren afhankelijk en elke situatie is anders. Voor onze
huidige klanten, bedrijfstakpensioenfondsen, zullen er ten aanzien
van de toekomst waarschijnlijk wat andere overwegingen zijn dan
bij een ondernemingspensioenfonds. Wij zien voor beide pensioenfondsen thans zonder meer bestaansrecht.
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I. Feitelijkheden
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
Juridisch zijn wij uiteraard onderdeel van het grotere Aon geheel,
waarbij de moermaatschappij garant staat.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Wij opereren (bijna) volledig zelfstandig. Ons lokale management
team neemt de besluiten over lokale aangelegenheden. Uiteraard
vindt er op Europees / wereldwijd niveau overleg plaats, waarbij
met name synergie voordelen kunnen worden behaald (bijvoorbeeld
bij de uitrol van technische oplossingen).
B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
Wij hebben ongeveer 25 klanten die administratieve diensten
afnemen, in verschillende vormen en omvang.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Al onze klanten zijn ondernemingspensioenfondsen, wij bedienen
één beroepspensioenfonds.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden); 7
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden); 15
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); 2
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden); 1
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie; 24
b. Financiële administratie; 19
c. Incasso administratie; 20
d. Uitkeringenadministratie; 21
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/
planner); 18
f. Bestuursadvisering; 10
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn
genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Wij vervaardigen in veel gevallen ook het actuarieel rapport.
Uiteraard leveren wij ook pensioenadvies diensten.
C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Jaarlijks wordt een klanttevredenheidsonderzoek gehouden, zowel
onder deelnemers als onder de klanten zelf.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Wij voeren dit onderzoek zelf uit.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
Wij scoren hoog op het vlak van kwaliteit van de dienstverlening en
flexibiliteit.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens
dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Alhoewel wij hier stappen hebben gezet, kunnen ons nog verbeteren
op het gebied van communicatie naar de klant (=pensioenfonds).

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel van een
contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
De kwaliteitseisen waarover wij in onze SLA rapporteren richten zich met
name op tijdigheid en volledigheid. De juistheid van onze gegevens is
geborgd in de ISAE3402 certificering borgt de kwaliteit van de processen,
hier rapporteren wij uiteraard ook over.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen haalt?
Er zijn geen bijzondere afspraken indien wij onze afspraken gewoon
nakomen.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Er zijn geen bijzondere afspraken indien wij onze afspraken niet nakomen.
Wel is er een escalatieprocedure om te bespreken hoe wij de afgesproken
normen naar de toekomst toe wel zullen nakomen.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te zorgen dat
de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
De tijdigheid en kwaliteit van gegevens die wij van onze klanten ontvangen is uiteraard van belang, de klant moet ons in staat stellen om ons
werk goed te kunnen doen. De verantwoordelijkheden van de klant
worden in de jaarkalender vastgelegd (bijv. het moment waarop de
indexatie bekend moet zijn).
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Wij rapporteren standaard eenmaal per kwartaal, vaker is mogelijk.
E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Wij hebben een type I en II certificering.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen
in de scope?
Onze certificering wordt jaarlijks bekeken en zo nodig aangepast.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Er zijn geen (materiele) bevindingen geconstateerd door de auditor.
F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Wij gebruiken Lifetime als centraal administratie systeem. Daarnaast
gebruiken wij Raet voor onze pensioenbetalingen.
II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve
pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders kunnen dan
pakweg 10 jaar geleden?
Het gaat, ten opzichte van 10 jaar geleden, de afgelopen 5 jaren in hoge
mate om communicatie, beperking van risico’s, kwaliteitsnormen, lage
prijs, etc. Dat betekent dat onze medewerkers zich zeer bewust moeten
zijn van wat zij doen, hoe zij dat doen, of op ordentelijke manier een
vier ogen principe wordt toegepast (met name bij niet-regulier werk, bij
regulier werk is dit uiteraard standaard), of richting deelnemers de goede
antwoorden worden gegeven op vragen, etc. In bijna alle gevallen gaat
het om risicobeperking/ vermijding, in opdracht van onze opdrachtgever,
het pensioenfonds of de werkgever. Dit stelt hoge(re) eisen aan onze
medewerkers dan voorheen. Ons aannamebeleid is hier op afgestemd
en ook onze (persoonlijke) doelstellingen in het kader van Performance
Management zijn strikter dan voorheen. Uiteraard sluiten de persoonlijke
doelstellingen nauw aan op de doelstellingen van afdelingen en onze hele
Pensioenadministratie Practice.
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H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Wij hebben in 2012 een start gemaakt met de vergelijking tussen de
FIRM risico’s van de DNB en de wijze waarop onze uitvoering hierop
is afgestemd. Primair is dit een vergelijking tussen FIRM en onze
ISAE3402 certificering geweest, aangevuld met andere verantwoordingen die wij kennen (bijv. de SLA rapportage). De ‘mapping’
tussen FIRM en onze uitvoering levert uiteindelijk een score op,
waarvan wij in overleg met de klant kunnen vaststellen of wij
mogelijke risico’s voldoende hebben afgedekt.

K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal
pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Het aantal pensioenfondsen neemt af, dat is duidelijk. Primair is de
vraag of er een fonds moet zijn een vraag die door de werkgever moet worden beantwoord. Wij denken uiteraard wel na of
er alternatieven denkbaar zijn, het is echter nog te vroeg om daar
uitspraken over te doen. Ook indien een regeling wordt ondergebracht bij een verzekeraar of een Bedrijfstakpensioenfonds
moeten er administratieve taken worden verricht, die soms bij
HR afdelingen worden belegd. Omdat wij van mening zijn dat het
reilen en zeilen rondom pensioen speciale kennis en skills vereist
hebben wij een nieuwe dienstverlening opgezet, die alle taken (als
verlengstuk van HR en in opdracht van de werkgever) overneemt,
dan wel blijft uitvoeren ten opzichte van de situatie dat er nog een
pensioenfonds was. Hierbij speelt uiteraard de service verlening aan
deelnemers ook een belangrijke rol, die hoort van het juiste niveau
te zijn.

I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB
benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw
organisatie ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w.
wat kunt u (potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Wij hebben voor een aantal klanten zelf een verkort Quinto-P
onderzoek uitgevoerd en er zijn in een aantal gevallen door een
externe partij Quinto-P onderzoeken gedaan. Ingeval er afwijkingen
zijn gevonden, hebben wij ons de vraag gesteld of er aanleiding was
om zelf nader onderzoek te doen. Dat was bij één klant het geval.
Wij zijn ons aan het beraden of wij jaarlijks een Quinto-P onderzoek
zullen uitvoeren, als aanvulling op eerder uitgevoerde onderzoeken.
Met andere woorden wij gebruiken dan de laatst gecontroleerde
stand en vullen het Quinto-P onderzoek dan aan voor het afgelopen
jaar.

L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Stel dat er een tweedeling komt tussen harde en zachte rechten, is
het administratiesysteem in uw organisatie daarop voorbereid? Het
belangrijkste advies dat wij aan de Minister kunnen geven, is dat
regelingen uitvoerbaar moeten blijven. In onze administratie is deels
al rekening gehouden met het verschijnsel harde en zachte rechten.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
Onze strategie is gericht op groei, ondanks het feit dat het aantal
pensioenfondsen afneemt. In de afgelopen jaren heeft een slag
plaatsgevonden rondom liquidaties, maar ook consolidaties, zowel
bij bedrijven/ fondsen als bij uitvoerders van regelingen. Wij positioneren ons graag als betrouwbare uitvoerder, waarbij wij gebruik
maken van de schaalgrootte die wij hebben en toch rekening kunnen
houden met de “eigenheid” van een fonds. Het is nu eenmaal zo dat
de fondsen die wij bedienen allen hun eigen bijzonderheden hebben.
Wij kunnen doorgaans aan alle gestelde eisen en wensen voldoen.
De uitvoering van pensioenregelingen aangesloten bij IORP’s is daar
ook een voorbeeld van. Een aantal van onze klanten zal zich aansluiten bij een IORP, ook dit is voor ons geen enkel probleem. Wij doen
dergelijke uitvoering al.

J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
Wij houden alle ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Als voorbeeld moge dienen de recentelijke ontwikkelingen ten aanzien van
digitale communicatie, de plannen van SZW/ DNB ten aanzien van
kwaliteitsnormen ten aanzien van pensioencommunicatie (zichtbaar maken risico’s aan deelnemers), etc. Wij proberen ons in een
zo vroeg mogelijk stadium op de hoogte te stellen van dergelijke
ontwikkelingen en, waar nodig, bespreken wij dit met onze klanten.
Indien actie noodzakelijk is worden wijzigingen opgenomen in het
jaarplan van (een) klant(en).

31

O N D E R Z O E K P E N S I O E N A D M I N I S T R AT E U R S 2 0 1 4

APG

32

O N D E R Z O E K P E N S I O E N A D M I N I S T R AT E U R S 2 0 1 4

APG
I. Feitelijkheden

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
APG meet elk jaar de tevredenheid van haar klanten met betrekking
tot de dienstverlening. Het meten van de waardering is geen doel op
zich, maar een manier om continu te blijven werken aan het verbeteren van onze dienstverlening.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Klanttevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd door een extern
bureau, TNS Nipo, en vinden zowel kwalitatief en kwantitatief
plaats.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
APG scoort op totaal niveau hoog, tot een 7,8. Asset Management
scoort hoog met een 7,7 en Accountteam Pensioenadministratie met
een 7,5.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
APG heeft de ambitie om op alle terreinen nog hoger te scoren.
Extra aandachtsgebied daarbij is Deelnemerscommunicatie met een
score van 6,8.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
De APG Groep NV (APG Groep) is gespecialiseerd in het uitvoeren
van collectieve pensioenen. De hoofdactiviteiten zijn pensioenadministratie, -communicatie, bestuursadvisering en vermogensbeheer.
APG Groep houdt aandelen in de volgende entiteiten:
100% in APG Diensten
100 % in APG Asset Management N.V.
100% in APG Algemene Pensioengroep N.V.
100% in Loyalis N.V.
100% in APG Deelnemingen N.V.
In bijlage 1 treft u het organogram aan van APG Groep N.V.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
De zeggenschap binnen APG is zo opgezet dat APG Groep NV
acteert als holdingmaatschappij voor 5 (vijf) ‘100% deelnemingen’.
Elke deelneming heeft ieder voor zich weer eigen dochtermaatschappijen, meestal voor 100%. APG Groep NV heeft een Raad van
Bestuur voor de uitvoering van het dagelijkse beleid, en een Raad
van Commissarissen voor het toezicht en advies aan de Raad van
Bestuur. De aandeelhouders van APG Groep NV zijn de stichting
pensioenfonds ABP en stichting SFB.
Elke 100% deelneming heeft haar eigen (uitvoerende) directie.
Binnen APG Groep NV zitten enkele ‘groeps-stafafdelingen’. Daarnaast heeft de APG Groep NV een centrale ondernemingsraad.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
APG maakt afspraken met de opdrachtgever over de kwaliteitsnormen, waaronder tijdigheid en serviceniveau. De SLA dient deze
kerndoelstellingen van het pensioenfonds te weerspiegelen. Bij
de start van de dienstverlening geeft het bestuur aan op welke
kwaliteitsindicatoren gestuurd moet worden. Het resultaat van deze
gesprekken worden vastgelegd in een maatwerk SLA met daarin
‘Key Performance Indicators’ (KPI’s).
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Indien alle normen worden behaald wordt dit besproken, vastgesteld en vastgelegd.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Het pensioenfonds ontvangt eens per kwartaal een SLA-rapportage
per dienst van APG. Het bestuur bespreekt de rapportage in het
reguliere overleg met de accountmanager. Als een afgesproken
kwaliteitsnorm niet gehaald wordt, geeft hij een toelichting op
de achterliggende reden. Uiteraard worden er dan maatregelen
genomen om de performance te verbeteren, middels het pro actief
aanbieden van een verbeterplan aan het bestuur. De analyse van
het probleem en de verbetermaatregelen vormen onderdeel van de
rapportage, zodat het bestuur goed kan volgen wat de voortgang is
van de afgesproken werkzaamheden.
Het is aan te bevelen om eens per jaar de SLA en de prestaties van
APG uitgebreid te evalueren. Dit geeft het bestuur ook de gelegenheid om de afgesproken kwaliteitsnormen bij te stellen, passend bij
de wensen voor het nieuwe kalenderjaar.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te
zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
APG verwacht correcte gegevens te kunnen betrekken van de
opdrachtgever, werkgevers en aanleverende instellingen zoals UWV.
Tevens dient er een helder beleid ten aanzien van bijvoorbeeld het
incassobeleid en -procedure te zijn. Daarnaast moeten de eisen die
gesteld worden aan de uitvoerder duidelijk zijn.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Ieder kwartaal ontvangt het pensioenfonds een SLA-rapportage.
Indien een opdrachtgever frequenter rapportages wil ontvangen, is
dit mogelijk tegen meerkosten.

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
APG heeft 9 pensioenbeheer klanten.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
De klanten van APG zijn als onderstaand onderverdeeld:
Ondernemingspensioenfonds: 1 klant
Bedrijfstakpensioenfondsen:
7 klanten
Beroepspensioenfondsen:
1 klant
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden);
APG heeft geen kleine pensioenfondsen.
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden); APG heeft 2 middelkleine pensioenfondsen.
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); APG heeft 3 middelgrote pensioenfondsen.
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden);
APG heeft 4 grote pensioenfondsen.
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie;
b. Financiële administratie;
c. Incasso administratie;
d. Uitkeringenadministratie;
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/planner);
f. Bestuursadvisering;
APG verleent voor al haar opdrachtgevers (9 fondsen) alle deelgebieden zoals hierboven benoemd.
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn
genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
APG verleent naast de bovenstaande diensten ook Bestuursadvisering, Asset Liability Management en Vermogensbeheer
diensten aan.
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E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
APG beschikt over de ISAE3402, Type I en II, certificering.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn
opgenomen in de scope?
Nee, de scope is volledig.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Er zijn geen materiële bevindingen geconstateerd door de accountant.
F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
APG maakt gebruik van de pensioensystemen Lifetime en Generiek
Pensioen Systeem (GPS) . Daarnaast heeft APG een Bruto/Netto
straat (BNU-straat) waarmee 4 miljoen uitkeringen per maand
gedaan worden, incassostraat PRINS en andere ondersteunende
financiële verantwoordingssystemen.
II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Bij APG werken voornamelijk werknemers op MBO+ en HBO niveau
aan de uitvoering van het primaire proces van onze opdrachtgevers.
Voor ondersteunende beleidsmatige functies zijn dit werknemers op
WO niveau. Als werkgever stimuleert APG dat onze medewerkers
hun leven lang blijven leren. Het jaarlijkse opleidingsbudget ligt op
gemiddeld € 2.600 per medewerker. We bevorderen met een breed
uitwisselingsprogramma dat medewerkers kennis opdoen van de
verschillende werkzaamheden van APG. We zien dat deze uitwisseling een stimulans is voor de onderlinge samenwerking en draagt bij
aan onze excellente dienstverlening aan pensioenfondsen, werkgevers en werknemers.
Medewerkers moeten tegenwoordig een grote betrokkenheid bij
de klanten hebben, de bedrijfstak kennen, overzicht hebben in een
groter gedeelte van het totale ketenproces en een sterke ontwikkeling in het denken vanuit de klant hebben.
H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Er is sprake van integraal risicomanagement. De verantwoordelijke
manager of directie is ook verantwoordelijk voor het beheersen
van risico’s. Hierbij wordt men ondersteund door de afdeling
riskmanagement. Integraal risicomanagement gebaseerd op het
COSO raamwerk gecombineerd met de generieke insteek maakt het
mogelijk om een In Control Statement op te stellen, ISAE3402 te realiseren, de richtlijnen van Tabaksblat te volgen en specifiek Focus/
FIRM risico’s voor klanten in beeld te brengen. In het
integraal risicomanagement worden zowel financiële als niet-financiële risico’s systematisch in kaart gebracht. De rapportages voor
het pensioenfonds sluiten daarbij nauw aan bij de interne controles
in het pensioenuitvoeringsbedrijf. Het raamwerk wordt steeds verder doorontwikkeld en dit geldt ook voor de tooling en rapportages.
Hiermee blijven we de rapportage naar het fonds en eventuele
adviseurs verbeteren.
Het gehele proces van risicomanagement wordt intern uitgevoerd.
Voor de externe audits maken wij gebruik van diensten van externe
partijen.

Informeren klanten: Voor de besturing van de organisatie worden
intern periodiek rapportages samengesteld. Daarnaast worden ieder
kwartaal de diverse rapportages richting onze klanten verstuurd
waaronder de SLA-rapportages in relatie tot de uitvoering en jaarlijks
de ISAE3402 rapporten.
I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op basis
van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie (data).
Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie
ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat kunt u
(potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Alle klanten van APG zijn Quinto-P proof. Alle data zijn correct en
gereconstrueerd indien dat nodig was.
J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert
u op deze ontwikkelingen?
APG heeft een pro actieve klantbenadering en biedt ondersteuning in
het waarmaken van hun verantwoordelijkheden en verantwoording
richting de toezichthouders.
K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
APG helpt pensioenfondsen in het voortbestaan door een actieve
rol in de voorbereidingen voor de oprichting van een Algemeen
Pensioenfonds en een Pensioenfonds voor ZZP-ers. Daarnaast is een
DC-straat ontwikkeld, namelijk InAdmin. En uiteraard helpt APG
kleinere fondsen aan te sluiten bij grotere pensioenfondsen. In de
afgelopen jaren is dit geregeld voorgekomen (aansluitingen bij drie
van onze klanten).
Onze medewerkers vervullen een actieve rol op studiebijeenkomsten
in de sector die bijdragen aan continuïteit.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
De aanhoudende discussie over het Financieel Toetsingskader schept
onzekerheid voor de pensioenuitvoering. Er passeren complexe
voorstellen de revue, zoals het aanpassingsmechanisme financiële
schokken, die dan ook nog open of gesloten zou kunnen worden toegepast. Niet alle voorstellen halen de eindstreep, maar dit maakt het
lastig voor de sector om te anticiperen op de komende wijzigingen.
Vroegtijdige investeringen kunnen op deze manier gemakkelijk tot
desinvesteringen leiden.
APG raadt de staatssecretaris aan om te kiezen voor eenvoud. Dit is
het best te bereiken door ruimte te laten aan de fondsen in plaats
van alle situaties te willen dichtregelen. Daarnaast raden wij de
staatssecretaris aan om voor een ruime implementatietermijn te
kiezen.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden.
APG vindt het belangrijk haar klanten te ondersteunen met educatie
en informatievoorziening over actuele pensioenontwikkelingen.
Daartoe organiseert APG een 3-daagse summercourse, om de 6 weken een kennissessie per asset-klasse en ad hoc actualiteitensessies
indien de ontwikkelingen hiertoe aanleiding geven.
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I. Feitelijkheden

3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
Terugkerend is dat wij worden gezien als een betrouwbare en een
deskundige pensioenuitvoerder.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Wij zien de druk op de uitvoeringskosten in de pensioensector in
het meest recente onderzoek terug als oproep dat wij kosten nog
transparanter kunnen verantwoorden. Onze bestuurders zien in deze
turbulente tijden ook graag dat we nog pro actiever duiden wat er
gaat gebeuren en hoe daar op te reageren. Dat zijn heldere punten
die wij inmiddels al aan het verbeteren zijn.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
De centrale vennootschap van de onderneming is AZL NV. De
aandelen AZL NV worden voor 100% gehouden door ING Insurance
Support Nederland B.V.
AZL NV vormt binnen ING Insurance Support Nederland B.V. een onafhankelijk Centre of Excellence op het gebied van pensioenfondsmanagement (pensioenbeheer en bestuursadvisering, actuariaat en
communicatie).
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
AZL NV kent een statutaire directie van twee personen en een
Raad van Commissarissen van drie personen. Eén commissaris is
benoemd als vertegenwoordiger van de aandeelhouder en twee
commissarissen hebben geen relatie met ING.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel van
een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja, deze normen zijn opgenomen in de SLA.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Er worden in de regel geen aanvullende afspraken gemaakt als AZL
alle normen haalt. Een dergelijke afspraak is mogelijk, maar een
uitzondering.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Er worden in de regel ook geen aanvullende afspraken gemaakt voor
de situatie waarin AZL de normen niet haalt. Een dergelijke afspraak
is mogelijk, maar een uitzondering. Als niet aan de normen wordt
voldaan, bespreken we dit met de klant en stellen, indien nodig, een
verbeterplan op.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te zorgen
dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
AZL vraagt klanten om informatie juist, volledig en tijdig aan te
leveren.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
We informeren klanten vier keer per jaar in kwartaalrapportages
over voortgang en resultaten.

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
54
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
42 ondernemingspensioenfondsen
10 bedrijfstakpensioenfondsen
2 beroepspensioenfondsen
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden); 7
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden); 31
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); 14
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden); 2
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie; 54
b. Financiële administratie; 54
c. Incasso administratie; 54
d. Uitkeringenadministratie; 54
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/
planner); 31
f. Bestuursadvisering; 28
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
AZL verleent ook actuariële adviesdiensten. En onze communicatiedienstverlening omvat tevens fondsspecifiek advies, werkgeverscommunicatie, deelnemersbijeenkomsten, werkgeverscursussen, mailservice, digitale nieuwsbrieven en meer.

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Ja, type II.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen
in de scope?
Niet in scope ISAE zijn opgenomen: Herverzekeren, Arbeidsongeschiktheid.
Niet in scope ISAE, wel in In Control Statement (ICS) opgenomen zijn:
Actuariaat, Integrale Bestuursadvisering, Communicatie, ondersteunende processen.
Niet in scope ISAE, wel onderdeel van de SLA rapportage: Afhandelen
brieven en e-mail werkgevers en deelnemers, fondsspecifieke processen.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Neen, er zijn geen materiële bevindingen geconstateerd.

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Ja, op periodieke basis houden wij klanttevredenheidsonderzoeken,
dat vinden wij een vanzelfsprekend middel om onze dienstverlening
te beoordelen en verbeteren.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Doorlopend wordt de klanttevredenheidsonderzoek onder deelnemers onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksbureau.
Gemiddeld worden wij met een ruime 8 gewaardeerd.
Periodiek wordt de klanttevredenheid onder opdrachtgevers
onderzocht door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Daarnaast
evalueert de directie de beleving van de kwaliteit van dienstverlening in jaarlijkse evaluatiegesprekken met opdrachtgevers.

F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Ons administratiesysteem is in eigen beheer ontwikkeld. Voor de
databases (de Compassuite) gebruiken wij het Oracle-platform met
Oracle als strategische partner. De architectuur ondersteunt effectieve en efficiënte samenwerking met externe systemen, zoals GBA,
Pensioenregister en SUAG. In onze IT-strategie staat de inzet van het
digitale kanaal centraal met een modern werkgeversportal en een
deelnemersportal (zelf-service concepten).
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Daarmee krijgen we een onafhankelijk oordeel over de kwaliteit en
volledigheid van onze beheersmaatregelen en logische en technische verbandscontroles. Dit vormt een basis voor mogelijke verdere
verbetering, aanvulling of uitbreiding.
De conversie: Tijdens de implementatie van de pensioenregelingen
in de AZL systemen en de bijbehorende dataconversie vinden uitgebreide data- en logische verbandscontroles plaats. Bij een conversie
wordt daarmee niet alleen een aansluiting gemaakt op aanspraken
niveau van de eind- en beginstand maar wordt ook de voorziening
aangesloten. Ook vinden er uitgebreide datacontroles plaats. Zo
wordt op basis van de reglementsanalyse door AZL en de ontvangen
data van de voormalige uitvoerder een logische berekening van
de aanspraken gemaakt die moet aansluiten met de ontvangen
aanspraken informatie op pakketniveau. Op deze wijze wordt de
plausibiliteit van de ontvangen aanspraken administratie vastgesteld. Uiteraard vindt er ook een technische data analyse plaats om
de compleetheid van de ontvangen gegevensset te bepalen.
Overigens maakt de implementatie en daarmee de dataconversie
onderdeel uit van onze ISAE3402 verklaring en zijn er opdrachtgevers die de dataconversie aan een onafhankelijke accountantscontrole onderwerpen.
Tijdens exploitatie: De tijdens conversie opgestelde algemene verbandscontroles worden door het Jaarwerkteam periodiek (minimaal
één keer per jaar) ook uitgevoerd op de aansprakenadministratie op
dat moment. Dit is een extra toets op de kwaliteit van het mutatieproces, als voorbereiding op het jaarwerk. Tevens regelt het Jaarwerkteam indien van toepassing fondsspecifieke verbandscontroles
in.
Aanvullend aan deze controles wordt de doorsluizing van Compas
naar Excasso ingeregeld. Daarmee worden de bruto aanspraken
zoals vastgelegd in Compas automatisch doorgesluisd naar het
Excasso systeem voor de bruto/netto afbraak en betaling. Deze
exercitie controleert tevens de lopende pensioenbetalingen met de
aanspraken in ons administratiesysteem.
Deze reguliere en fondsspecifieke verbandscontroles zijn gegevens
gerichte structurele data analyses zoals aangegeven door een
accountantskantoor. Eventuele bevindingen uit deze verbandscontroles vermelden we in de kwartaalrapportage.

II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
In ons terugkerend klanttevredenheidsonderzoek zeggen onze
klanten het volgende over AZL en onze medewerkers: vakmanschap,
klantgericht, zorgvuldig en betrouwbaar. De AZL medewerkers zijn
loyaal en laten een enorme toewijding zien aan hun opdrachtgevers
en deelnemers. Er wordt veel geïnvesteerd in opleiding zodat de
inhoudelijke pensioenkennis op hoog niveau blijft. In die zin zeggen
wij ook: ondanks onze moderne IT systemen zijn het uiteindelijk
de AZL medewerkers die het verschil maken. En onze medewerkers
maken het verschil op basis van hun:
1. kennis
2. klantgerichtheid
3. communicatieve vaardigheden
4. nauwkeurigheid
5. betrokkenheid (inlevingsvermogen)
6. pro actieve houding
Waar de administratie voor veel opdrachtgevers een black box was
(met de gedachte: ‘Hebben we uitbesteed en is bij AZL in goede
handen.’) eisen opdrachtgevers tegenwoordig terecht meer inzicht
in de kwaliteit van de pensioenadministratie (bijvoorbeeld via
Quinto). Pro activiteit richting onze opdrachtgevers, adviseren en
het managen van verwachtingen zijn vaardigheden en competenties die daarmee de laatste jaren belangrijker zijn geworden.
H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Risicobeheersing valt onder het raamwerk Governance, Risk &
Control. Dit GRC-raamwerk, dat onder andere gebaseerd is op het
wereldwijd toegepaste best practice model van COSO, gaat uit van
een samenhangende benadering van de GRC-aspecten en resulteert
er in dat zowel het bestuur van een pensioenfonds als het management van AZL weten welke risico’s er spelen, welke beheersingsmaatregelen getroffen moeten worden en welke verbeteracties mogelijk of zelfs nodig zijn. Sluitstuk van dit raamwerk is het afleggen
van verantwoording door AZL met de diverse ISAE-rapportages en
een “In Control Statement” (ICS). In het ISAE rapport is opgenomen
hoe AZL dit doet met het AZL GRC-raamwerk. Het integraal risicomanagement vormt de input voor de risk-based internal audits.

J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
De verantwoording door het bestuur vloeit voort uit wettelijke
verplichtingen, aangevuld door beleidsregels en/of Q&A’s van DNB
en eigen interne afspraken (zoals opgenomen in een communicatieplan, ABTN, taakomschrijvingen van commissies e.d.). AZL adviseert
de klant altijd over het wettelijk kader, nieuwe regels en trends,
en zorgt ervoor dat het bestuur steeds kan voldoen aan de wet- en
regelgeving en dus compliant is, met inbegrip van nieuwe eisen
die worden gesteld. Ook zorgen we ervoor dat het bestuur over de
informatie beschikt die nodig is om verantwoording af te kunnen
leggen, onder meer via uitgebreide kwartaalrapportages. AZL als
uitvoerder handelt altijd in opdracht van het bestuur en op grond
van contractuele en ad hoc afspraken. Breidt het bestuur de wijze
van verantwoording uit (soms als gevolg van adviezen van AZL), dan
kan dit leiden tot aangepaste opdrachten aan AZL.

I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB
benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat
kunt u (potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Naar aanleiding van Quinto-P is onze bedrijfsvoering niet specifiek
gewijzigd. Wel laten we in 2014 ons stelsel van interne beheersingsmaatregelen (inclusief de data integriteit) auditen op basis van een
datacontrole programma opzet van een van de grote accountantskantoren in Nederland.
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K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Veel pensioenfondsen beraden zich op de toekomst. AZL staat hen
terzijde met adviezen op allerlei gebieden. Willen fondsen verschillende mogelijkheden onderzoeken, dan helpt AZL met informatie,
met het formuleren van criteria, het analyseren van gevolgen en
risico’s, zodat een pensioenfondsbestuur een afgewogen beslissing
kan nemen. Mogelijkheden zijn liquidatie, maar ook fuseren met
een andere fonds of een alternatieve pensioenvorm oprichten.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
AZL ontwikkelt haar administratiesysteem voortdurend. Al enige
tijd houden we rekening met de nieuwe FTK-eisen (inclusief de eisen
die aan het reële ambitiecontract worden gesteld), voor zover die
openbaar zijn gemaakt. Klanten die hun pensioenregelingen hebben
aangepast aan Witteveen 2014 en de verhoging van de pensioenleeftijd, worden sinds 2014 in het nieuwste systeem ingeregeld. De
verlagingen die nog moeten worden doorgevoerd op grond van de
huidige wetgeving, zijn zodanig administratief verwerkt dat implementatie van financiële schommelingen en wijzigingen in de levensverwachting zonder problemen kan plaatsvinden. In deze zin maakt
het AZL niet uit of sprake is van harde dan wel zachte rechten.
AZL heeft staatssecretaris Klijnsma geadviseerd om niet twee pensioensystemen naast elkaar te laten bestaan, maar aan te sturen
op één systeem, met daarbinnen wellicht enkele beleidsvrijheden
(onder andere met betrekking tot de vormen van een egalisatiereserve, lengte van de uitsmeerperiode). AZL gaat in het algemeen
tot implementatie over als pensioenregelingen zijn gewijzigd. Deze
wijzigingen wachten echter op:
a) nieuwe cao-afspraken ter zake, die weer wachten op;
b) definitieve wettelijke regels, inclusief de teksten van uitvoeringsbesluiten.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
AZL bestaat voor 100% uit pensioenprofessionals. Klanten noemen
onze mensen gedreven vakmensen, die echt trots zijn op hun werk.
Mensen die je vragen in één keer helder beantwoorden.
We hebben ruim veertig jaar ervaring met pensioenbeheer en zien
het als onze taak pensioeninstellingen optimaal te ondersteunen,
zodat bestuurders en werkgevers zich op hun kerntaak kunnen
richten, en deelnemers zich goed geïnformeerd weten. Wij geloven
in oprecht advies en concrete uitvoering. Daarom laten we op
www.azl.eu ook vooral onze klanten aan het woord.
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I. Feitelijkheden
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
Blue Sky Group is een zelfstandige B.V. en vormt geen onderdeel van
een (financieel) concern.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Blue Sky Group is een besloten vennootschap, met drie pensioenfondsen als aandeelhouders, elk voor een gelijk deel.
Blue Sky Group heeft een onafhankelijke Raad van Commissarissen,
die toezicht houdt op de bedrijfsvoering. De raad heeft in beginsel
vier maal per jaar overleg met de directie, en wordt daarbij geïnformeerd over de algemene gang van zaken in de onderneming. Ten
minste eenmaal per jaar bespreekt de Raad van Commissarissen de
gang van zaken met de ondernemingsraad.
Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de Statutair
Directeur. De Statutair Directeur wordt benoemd in de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van
Commissarissen. De directie wordt ondersteund door het Management Team, waarin de hoofden van de verschillende business units
en ondersteunende afdelingen zitting hebben.
B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
Blue Sky Group voert voor tien pensioenfondsen de pensioenadministratie uit.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
De opdrachtgevers waarvoor wij de pensioenadministratie uitvoeren zijn alle tien ondernemingspensioenfondsen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden);
Twee van onze opdrachtgevers hebben minder dan 1.000
verzekerden.
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden);
Vier van onze opdrachtgevers hebben tussen 1.000 en 10.000
verzekerden.
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden);
Vier van onze opdrachtgevers hebben tussen 10.000 en 100.000
verzekerden.
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden);
Geen van onze opdrachtgevers heeft meer dan 100.000
verzekerden.
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende
communicatie;
Voor al onze tien opdrachtgevers voeren wij de deelnemers- en
aansprakenadministratie en de bijbehorende communicatie uit.
b. Financiële administratie;
Voor al onze tien opdrachtgevers voeren wij de financiële administratie uit.
c. Incasso administratie;
Voor al onze tien opdrachtgevers voeren wij de premie-incasso
uit.
d. Uitkeringenadministratie;
Voor al onze tien opdrachtgevers voeren wij de uitkeringenadministratie uit.

e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/planner);
Negen van onze opdrachtgevers ondersteunen wij op verschillende
gebieden van communicatie.
f. Bestuursadvisering.
Voor vijf van onze opdrachtgevers verzorgen wij de bestuursadvisering.
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Op het gebied van pensioenadministratie biedt Blue Sky Group ook
nog verschillende adviesdiensten. Zo nemen zes opdrachtgevers
actuarieel advies van ons af, vijf opdrachtgevers pensioenjuridisch
advies en vijf opdrachtgevers communicatieadvies. Daarnaast kan
Blue Sky Group het volledige vermogensbeheer voor pensioenfondsen verzorgen.
C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Omdat wij grote waarde hechten aan een hoge klanttevredenheid,
voeren wij periodiek klanttevredenheidsonderzoeken onder pensioenfondsbestuurders en deelnemers uit.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Wij schakelen een onafhankelijk onderzoeksbureau in om door middel van diepte-interviews met de directeuren of voorzitters van onze
opdrachtgevers de tevredenheid over Blue Sky Group en de geleverde
dienstverlening te evalueren.
De klanttevredenheid van deelnemers meten wij door steekproeven te nemen en deelnemers telefonisch te peilen over de door
hen beleefde kwaliteit. De opzet is event-driven: als de deelnemer
telefonisch contact heeft gehad, kan deze uitgenodigd worden, mee
te werken aan een telefonische enquête. Dit onderzoek wordt intern
uitgevoerd door medewerkers van onze afdeling Kwaliteit.
Bij de onderzoeken onder deelnemers richten wij ons vaak op een
specifiek dienstverleningsgebied. Zo meten wij bijvoorbeeld de tevredenheid over onze telefonische beantwoording en over de informatievoorziening rondom de aanvang van het pensioen. De uitkomsten
worden gebruikt om de kwaliteit van het proces te monitoren en
daar waar nodig verbeteringen aan te brengen.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
Onderzoek onder opdrachtgevers: Uit het onderzoek dat wij eind
2012 hebben laten uitvoeren, blijkt dat opdrachtgevers het contact
met Blue Sky Group over het algemeen als goed, snel en toegankelijk
ervaren. Zij zien Blue Sky Group als een betrokken partner, waarbij
men altijd terecht kan. Door de historische achtergrond ‘denkt’ Blue
Sky Group als een pensioenfonds en spreekt men dezelfde taal. De
medewerkers van Blue Sky Group worden omschreven als deskundig,
prettig in de omgang, servicegericht en no-nonsense.
Daarnaast vinden opdrachtgevers de dienstverlening van hoge kwaliteit en wordt Blue Sky Group (letterlijk en figuurlijk) als toegankelijk
getypeerd. De prijs-kwaliteitverhouding van Blue Sky Group wordt
over het algemeen als goed beoordeeld. Blue Sky Group wordt
gepercipieerd als een relatief dure partij, maar daar staat een hoge
kwaliteit dienstverlening tegenover.
Onderzoek onder deelnemers: Tijdens het meest recente onderzoek
onder deelnemers hebben wij namens één van onze opdrachtgevers
gepeild hoe de uitkeringsgerechtigden de informatie waarderen die
wij ze in januari 2014 ontvangen hebben.
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Voorheen stuurden wij medio januari een indexatiebrief met het
indexatiepercentage en een toelichting op de indexatiemethodiek,
en eind januari een bijlage bij de pensioenspecificatie, met alle
fiscale en wettelijke wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de
uitkering. In januari 2014 is besloten deze bijlage samen met de
indexatiebrief toe te sturen, en daarmee de uitkeringsgerechtigden
eerder te informeren over de wijzigingen.
Over het algemeen zijn de uitkeringsgerechtigden zeer positief over
de nieuwe manier van communiceren. De brief over de toegekende indexatie heeft een gemiddeld rapportcijfer van 7,7 gekregen.
Een gemiddeld rapportcijfer van 7,9 is gegeven aan de bijlage met
aanvullende informatie. De inhoud van de brief en de bijlage zijn
zeer compleet en in heldere taal in vergelijking met andere pensioenfondsen. Verder wordt het door de uitkeringsgerechtigden op
prijs gesteld dat zij op een zo vroeg mogelijk tijdstip geïnformeerd
worden over de wijzigingen die hun uitkering kunnen beïnvloeden.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens
dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Onderzoek onder opdrachtgevers: Uiteraard zijn er ook verbeterpunten uit de interviews naar voren gekomen. Daarvan vormen
pro activiteit en communicatie de belangrijkste. Daarmee wordt
bedoeld dat opdrachtgevers graag zouden zien, dat Blue Sky Group
hen pro actiever informeert over wijzigingen in wet- of regelgeving
of onderwerpen die op de agenda zouden moeten staan. Daarnaast
moet Blue Sky Group beter (en vooral eerder) communiceren over
relevante zaken, zoals het niet halen van afgesproken deadlines. Dit
gaat dus vooral over het managen van de verwachtingen.
Sinds de resultaten van dit, in 2012 gehouden, onderzoek bekend
zijn, hebben wij er hard aan gewerkt om deze punten te verbeteren.
Of dit naar tevredenheid van onze opdrachtgevers is, zal blijken uit
de nieuwe meting die wij in het derde kwartaal van dit jaar gepland
hebben.
Onderzoek onder deelnemers: Uit het onderzoek onder uitkeringsgerechtigden blijkt dat de nieuwe manier van communiceren een
verbetering is, maar dat niet alle vragen ermee weggenomen
worden. Het belangrijkste voor de uitkeringsgerechtigden is wat
er vanaf januari netto aan pensioen wordt uitgekeerd. Ondanks
het feit dat wij de indexatiebrief en de bijlage al medio januari
versturen, wordt dit pas duidelijk als de uitkeringsspecificatie aan
het einde van de maand is ontvangen.
Ook wordt de inhoud van de indexatiebrief door de hoge mate aan
juridische termen als vrij moeilijk leesbaar ervaren.

3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
De normen in de service level agreement worden gedetailleerd
gemonitord. Periodiek rapporteren wij in de SLA-rapportage over
het geleverde serviceniveau. Indien bepaalde service levels niet zijn
gehaald, geven we een toelichting over de reden(en) daarvoor en
eventuele maatregelen die genomen worden om herhaling te voorkomen. Indien tussentijds gesignaleerd wordt dat een SLA-afspraak
niet nagekomen zal worden, zullen we dit met de opdrachtgever
bespreken, bijvoorbeeld in het (maandelijkse) afstemmingsgesprek.
Blue Sky Group is dus pro actief in het signaleren van afwijkingen
van de gemaakte afspraken en het nemen van maatregelen om
herhaling daarvan te voorkomen.
Wij kiezen er bewust voor om niet met een bonus-malussysteem te
werken, omdat het daarbij niet in het belang van de uitvoerder is
om hoge kwaliteitsnormen te formuleren. Bij een dergelijk systeem
zou de opdrachtgever namelijk niet de hoogste kwaliteit krijgen of
zou daarvoor een ‘bonus’ moeten betalen. Wij zijn van mening dat je
als uitvoerder altijd de maximale kwaliteit moet willen leveren. Ook
draagt een bonus-malussysteem niet bij aan de open en transparante cultuur die wij naleven. Medewerkers worden niet gemotiveerd om het eventueel niet halen van de doelstelling pro actief te
melden. Bovendien bestaat het risico dat, bij het eenmaal niet halen
van de doelstelling, genoegen wordt genomen met dat wat wel
gerealiseerd is, omdat verbeteringen niet langer van invloed zijn op
de uitkomst van de bonus-malusregeling. Dit past niet in ons voortdurend streven naar een optimale dienstverlening.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te
zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
Voor een correcte pensioenadministratie, en dus ook voor het
behalen van de SLA-normen, is het essentieel dat wij de juiste gegevens tijdig van de aangesloten werkgever(s) aangeleverd krijgen.
Daarnaast is voor een succesvol jaarwerktraject volledige medewerking van andere betrokken partijen (zoals vermogensbeheerders)
nodig.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
De frequentie van de SLA-rapportage stemmen wij af op de wensen
van de opdrachtgever. Voor onze huidige opdrachtgevers stellen we
ieder kwartaal een rapportage op. Daarbij voorzien we sommige
opdrachtgevers ook iedere maand van een overzicht, waarin wij de
belangrijkste KPI’s opnemen.
E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Blue Sky Group heeft een ISAE3402 type II-certificaat voor de
volledige dienstverlening.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen
in de scope?
Alle diensten die Blue Sky Group op reguliere basis voor opdrachtgevers verricht, vallen binnen scope van de ISAE3402-rapportage
en het In Control Statement: pensioenuitvoering, vermogensbeheer,
bestuursondersteuning en informatietechnologie. Er zijn dan ook
geen klantwerkzaamheden die buiten de ISAE3402 scope vallen.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
De externe accountant heeft geen tekortkomingen vastgesteld en
heeft een zogenaamde ’schone verklaring’ afgegeven.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op
het gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Wij stemmen onze dienstverlening altijd af op de eisen en wensen van de opdrachtgever. De afspraken en normen worden in
onderlinge afstemming op maat gemaakt, en vastgelegd in een
gedetailleerde service level agreement, waarin wij bijzonder hoge
kwaliteitsnormen op het gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opnemen.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Wij streven naar de hoogst mogelijke kwaliteit en beschouwen
het behalen van de afgesproken normen als vanzelfsprekend. Een
prestatiebeloning is dan ook niet van toepassing.
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F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Het hart van ons systeemlandschap wordt gevormd door ons pensioenadministratiesysteem Wings, een in eigen beheer ontwikkeld
administratiesysteem dat naadloos aansluit bij de processen
die Blue Sky Group voor opdrachtgevers uitvoert. Wings biedt een
geïntegreerde oplossing voor pensioenadministratie, workflowmanagement, kwaliteitmanagement, actuariële analyses en het
jaarwerk. Het systeem is flexibel, gebruikersvriendelijk en levert zeer
veel (geautomatiseerde) managementinformatie. Tevens bevat het
systeem een geautomatiseerd terugwerkendekrachtmechanisme,
waardoor handmatige mutatieverwerking niet of nauwelijks nodig
is. Tot slot kent Wings een uitgebreide en flexibel in te richten interfacing met andere applicaties en wordt het systeem continu doorontwikkeld in een moderne ontwikkelomgeving, waar integratie
met nieuwe platforms zoals .NET, JVM en cloudoplossingen mogelijk
zijn.
Daarnaast maken wij gebruik van enkele specialistische applicaties
voor deelnemerscommunicatie en financiële administratie.
Het is ons beleid om zoveel mogelijk processen te automatiseren
om Straight Through Processing (STP) te realiseren. Op die manier
kunnen wij standaardmutaties op dagbasis verwerken en wordt de
kans op fouten door menselijk handelen geminimaliseerd. De verschillende systemen zijn daarom door middel van geautomatiseerde
interfaces met elkaar gekoppeld.

H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement
uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders een visie
op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft uw organisatie
hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over de wijze waarop u de
risico’s monitort?
Een periodieke risicoanalyse vormt de basis van het geïntegreerde risicomanagementbeleid van Blue Sky Group. Dit risicomanagementbeleid komt samen in het In Control Statement van Blue Sky Group. Ons
In Control Statement is een soort ‘garantiebewijs’ of ‘keurmerk’ bij de
dienstverlening die wij voor onze opdrachtgevers verzorgen. In deze opzet
geeft het Management Team van Blue Sky Group een verklaring af ‘in
control’ te zijn. Dat wil zeggen dat de geïdentificeerde risico’s voldoende
worden beheerst.
Het raamwerk voor het In Control Statement van Blue Sky Group bestaat
uit de volgende onderdelen:
• De ISAE3402-rapportage wordt jaarlijks opgesteld en is gebaseerd
op de eerder genoemde risicoanalyse. In deze rapportage staan alle
processen die Blue Sky Group voor opdrachtgevers verricht, welke
beheersmaatregelen zijn genomen, of deze worden uitgevoerd zoals
beschreven, en of ze werken. De rapportage functioneert als een
kwaliteitskeurmerk en is het middel om het operationele risico in deze
processen te beheersen.
• Het SLA-management betreft de rapportage over de naleving van de
service level agreement. In de SLA-rapportages krijgt de opdrachtgever een gedetailleerd beeld van hoe de processen voor hem zijn
uitgevoerd, of dit overeenkomt met de afgesproken normen en een
duidelijke verklaring wanneer dit op onderdelen niet het geval is.
• Bij continuïteit staat de vraag centraal of de dienstverlening ook in
de toekomst kan worden aangeboden. Daarbij wordt gekeken naar
zowel de financiële als de operationele continuïteit.
Door deze verschillende aspecten te integreren in één ICS, is sprake
van daadwerkelijk integraal risicomanagement: alle uitvoeringsaspecten die een risico voor de opdrachtgever kunnen opleveren,
worden in samenhang beoordeeld.

II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Menselijk kapitaal is van essentieel belang voor onze organisatie.
Inzet, betrokkenheid en kennis van onze medewerkers vormen de
basis voor onze dienstverlening in deze kennisintensieve
branche. Wij stellen dan ook hoge eisen aan onze medewerkers. Het
merendeel van onze 140 medewerkers is HBO(-plus) of academisch
geschoold. Van alle medewerkers heeft 95 % een vast contract.
Blue Sky Group heeft kwaliteit en professionaliteit hoog in het
vaandel staan. Opdrachtgevers verwachten maatwerk en willen
dat er met hen wordt meegedacht. Dit vraagt van medewerkers
behalve actuele, inhoudelijke kennis en de benodigde competenties,
ook een flexibele instelling: iedere opdrachtgever is immers anders.
Daarnaast moeten medewerkers integer en van onbesproken gedrag zijn. Daar worden alle kandidaat-medewerkers op gescreend.
Tevens wordt van alle medewerkers strikte naleving van de gedragscodes, incidentenregeling en klokkenluidersregeling verwacht.
Tot slot heeft zich in de afgelopen tien jaar een duidelijke verschuiving voorgedaan in het zwaartepunt van onze administratieve
dienstverlening. De focus voor medewerkers binnen de pensioenadministratie is verschoven van administreren naar communiceren.
Door verregaande automatisering van de pensioenadministratie
is het aantal administratieve handelingen voor medewerkers tot
een minimum teruggebracht. Tegelijkertijd is door toegenomen
interesse in het onderwerp pensioen en door toenemende eisen van
toezichthouders aan de informatievoorziening aan deelnemers het
aspect pensioencommunicatie steeds belangrijker geworden. Dat
is dus ook de specialisatie van onze medewerkers geworden: met
kennis van zaken tegemoet komen aan de vragen en wensen van
deelnemers.

I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn. Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op basis van de
pensioenreglementen en de onderliggende informatie (data). Dat was altijd
al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB benadrukt dit nog maar eens.
Welke acties zijn er binnen uw organisatie ondernomen om het geschetste
doel te bereiken m.a.w. wat kunt u (potentiële) klanten hierover in het
vooruitzicht stellen?
Wij zien de transitie naar Blue Sky Group als een uitgelezen kans om
schoon schip te maken. Tijdens de implementatie worden de ontvangen
bestanden beoordeeld op volledigheid en waarschijnlijkheid. Daartoe
worden allerlei dwarscontroles uitgevoerd. Tevens wordt beoordeeld of
de opgegeven aanspraken op basis van de reglementen en aangeleverde
broninformatie zijn na te rekenen. Daar waar verschillen optreden, kan
aanvullend onderzoek worden gedaan om de rechtenadministratie te
herstellen.
Op verzoek van de opdrachtgever kunnen wij ook voorafgaande aan de
implementatie een Quinto-P onderzoek doen naar de juistheid en volledigheid van de bestaande administratie, zodat eventuele onvolkomenheden al in een vroeg stadium onderkend en gerepareerd kunnen worden.
Daarnaast zorgen wij er op reguliere basis voor de pensioenadministratie
op orde blijft. Dit bereiken wij door een stelsel van beheersmaatregelen,
waaronder geautomatiseerde verwerking van standaardmutaties en een
veelheid aan geautomatiseerde en afgedwongen controles. Daarnaast
wordt iedere kwartaal steekproefsgewijs een groot aantal dossiers gelicht
en wordt integraal beoordeeld of alle mutaties juist, tijdig en volledig zijn
verwerkt.
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J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
Blue Sky Group zorgt ervoor dat het pensioenfonds ‘in control’ is en
blijft over alles wat onder haar verantwoordelijkheid gebeurt. Dat
betekent dat wij volledig transparant zijn over alles wat wij namens
het pensioenfonds doen, en dat wij onze opdrachtgevers maximaal
ondersteunen in het waarmaken van de eigen verantwoordelijkheid. Dit doen wij ondermeer door het uitgeven van een In Control
Statement (ICS). Dit is een soort ‘garantiebewijs’, waarin wij verklaren dat onze processen op orde zijn en beheerst verlopen, en dat
de uitkomsten ervan goed zijn. Bovendien mogen onze opdrachtgevers vanzelfsprekend alles zien wat er namens hen gebeurt. Op
die manier laten wij zien dat we het vertrouwen dat onze opdrachtgevers in ons stellen iedere dag weer waarmaken.

M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
N.v.t.

K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Het aantal Nederlandse pensioenfondsen loopt terug, dat is een
gegeven. Blue Sky Group richt zich op (middel)grote Nederlandse
ondernemingspensioenfondsen met een hoger dan gemiddelde
premie per deelnemer. Dit zijn in de regel pensioenfondsen die
hoge eisen stellen aan de kwaliteit van de uitvoering, hoger dan
gemiddeld opgeleide deelnemers hebben, en eigen identiteit hoog
in het vaandel hebben staan. Het is onze verwachting dat dit ook de
fondsen zijn die toekomstbestendig zullen zijn.
Doordat Blue Sky Group kwalitatief hoogwaardige dienstverlening met een ‘garantiebewijs’ biedt, is de opdrachtgever altijd ‘in
control’ over alles wat onder haar verantwoordelijkheid gebeurt.
Hierdoor kan het bestuur haar tijd en aandacht besteden aan het
vormgeven en (laten) uitvoeren van het beleid van het pensioenfonds. En goed beleid is van levensbelang voor pensioenfondsen.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Inmiddels lijkt deze tweedelig achterhaald, maar mocht deze er
wel gekomen zijn, dan zou de uitvoering ervan voor Blue Sky Group
geen probleem zijn geweest. Ons administratiesysteem is bijzonder
flexibel en de (door)ontwikkeling ervan gebeurt in eigen beheer;
we zijn daarbij dus niet afhankelijk van het tempo van externe
leveranciers.
Ook voor het FTK zoals dat voor advies naar de Raad van State
is gestuurd geldt dat onze systemen het probleem niet zullen
zijn, maar de timing van het geheel mogelijk wel. Door te blijven
vasthouden aan 1 januari 2015 als invoeringsdatum blijft er wel erg
weinig tijd over voor pensioenfondsen om hun beleid en pensioenregelingen daarop aan te passen. En een oproep om vast te beginnen zonder dat de contouren van de wetgeving duidelijk zijn, geeft
te veel risico op een valse start.
Bovendien vinden wij het de wereld op z’n kop om eerst een stelselwijziging door te voeren en vervolgens een brede maatschappelijke
discussie over de toekomst van het pensioenstelsel aan te kondigen.
In onze optiek kun je beter eerst een toekomstvisie ontwikkelen en
vervolgens aanpassingen in het stelsel aanbrengen die gaan in de
richting van die toekomstige situatie.
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I. Feitelijkheden

4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te
zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
Volledigheid, tijdigheid van de aanlevering van mutaties c.q.
overige gegevens die van belang zijn voor het voeren van de
administraties en opstellen van de jaarrekening.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Per kwartaal.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
N.v.t.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Crystal Marbles is een bv waarvan de aandelen in handen zijn van
beide directeuren.

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Type II.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen in de scope?
Nee.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Nee.

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
6
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Het zijn allemaal ondernemingspensioenfondsen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden); 0
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden); 6
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); 0
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden); 0
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie; 6
b. Financiële administratie; 6
c. Incasso administratie; 6
d. Uitkeringenadministratie; 6
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/
planner); 6
f. Bestuursadvisering; 6
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Niet op pensioengebied

F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Maia:
deelnemers en aansprakenadministratie;
Profit:
uitkeringenadministratie;
AccountView: financiële administratie;
Infine:
opstellen jaarrekening.
II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Voldoende actuariële kennis is altijd een minimale vereiste geweest.
Doordat de software verder is ontwikkeld, waardoor vele handelingen door workflows etc. is overgenomen, is de nadruk met name
komen te liggen op de communicatie (met bestuur en deelnemers).
Daarnaast dient meer aandacht besteed te worden aan het
vermogensbeheer.

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Ja.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Jaarlijks mondelinge evaluatie met de klant
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
Servicegerichtheid, communicatie.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens
dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Actuariële kennis, responsesnelheid.

H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
In de ISAE-rapportage wordt volgens mij voldoende aandacht
besteed aan het risicomanagement. Doordat wij de functie van
vermogensbeheerder niet uitvoeren, denk ik dat de risico’s beperkt
zijn. In onze SLA-rapportage wordt per kwartaal aangegeven hoe
we gepresteerd hebben en of er issues zijn die een potentieel risico
in zich hebben en hoe die dan gemanaged worden.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op
het gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt? Niets, dat is wat een klant van ons mag verwachten
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Welke acties worden ondernomen om in de toekomst wel aan de
normen te voldoen.
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I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB
benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat
kunt u (potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Wij hebben voor al onze klanten een Quinto-P onderzoek uitgevoerd. Voor nieuwe klanten zal veelal een migratie naar een
ander administratief pakket dienen plaats te vinden. Een van onze
uitgangspunten daarbij is dat wij dan een integrale detailcontrole
op deelnemersniveau uitvoeren, waardoor de adequaatheid van de
data redelijk kan worden vastgesteld.

M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
N.v.t.

J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
In mijn beleving slaan DNB/AFM door in het monitoren en verantwoorden. Het is aan de andere kant terecht dat de uitvoerder
als verlengstuk van het fonds wordt gezien, want het fonds kan
tenslotte de verantwoording niet naar de uitvoerder verplaatsen.
Frappant vind ik het dat zoveel aandacht aan de uitvoeringskosten
wordt besteed. Indien een rendementsverbetering van minder dan
1% op het vermogen wordt gerealiseerd, is de impact veel groter.
Daarnaast ben ik van mening dat de risico’s vanuit administratief
oogpunt zeer beperkt zijn.
K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Het is een trend die zich nog wel even voort zal zetten omdat de
druk van DNB, als ook de economische omstandigheden dit versterken. Echter, de wereld zal er over 5 á 10 jaar weer anders uitzien.
Contracten zullen expireren in een ander tijdperk, en nieuwe ondernemingen zullen zich weer hebben aangediend die andere keuzes
zullen maken. Onze impact is marginaal, waardoor ik niet denk dat
wij fondsen kunnen helpen te blijven voortbestaan.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Het is iedereen duidelijk dat de rekenrente van grote invloed is
geweest op de onzekerheid die er in pensioenland is ontstaan. De
invloed van de rekenrente op de dekkingsgraad is zodanig groot,
dat lange termijn denken wordt vervangen door acties gericht op de
kortere termijn. Dit is wat mij betreft regelrecht in tegenspraak met
waar een fonds haar aandacht zo zou moeten richten.
Indien er een tweedeling komt tussen harde en zachte rechten, zal
het administratiesysteem aangepast dienen te worden. Aangezien
we gebruik maken van Maia, zal dit voor vele naast ons het geval
zijn, en is het aan Actuera om in deze functie te voorzien.
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I. Feitelijkheden

c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden);
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden).
Wij verzorgen de administratie van drie kleine pensioenfondsen
en vijf middelkleine pensioenfondsen.
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie; 8
Een goed geoliede pensioenadministratie is een eerste vereiste
voor een hoge kwaliteit van de uitvoering van uw pensioenregelingen. Hiermee valt of staat immers de service aan de deelnemers. Dion heeft veel ervaring met de uitvoering van eenvoudige
tot zeer complexe regelingen (zowel DB- als DC-regelingen) met
veel mutaties in deelnemersbestanden. Besturen van pensioenfondsen weten als geen ander hoe belangrijk een degelijke en
professioneel verzorgde pensioenadministratie is.
b. Financiële administratie; 8
Onze ervaring in financiële verslaglegging is groot. Jaarlijks
vervaardigen wij veel verschillende jaarverslagen en een veelvoud
aan tussentijdse rapportages. Jaarlijks wordt een planning opgesteld waarin de opleverdata voor begrotingen, kwartaalcijfers,
jaarrekeningen, rapportages DNB en andere financiële stukken
worden opgenomen. In de planning wordt rekening gehouden
met verschillende opleverdata (intern, start accountantscontrole,
start actuariële werkzaamheden en verzenddatum gecontroleerde
stukken naar het bestuur en de betreffende commissies). De planning wordt afgestemd met externe partijen (accountant en externe
actuaris). Gedurende het jaar wordt strak op de planning gestuurd
en waar nodig bijgestuurd. Bij het opstellen van tussentijdse cijfers
gedurende het jaar wordt de administratie reeds gecontroleerd en
indien nodig gecorrigeerd zodat de administratie actueel is als de
jaarafsluiting start. Hierdoor wordt het proces van de jaarafsluiting
aanzienlijk verkort. Dion werkt ten behoeve van de accountantscontrole met het zogenaamde reviewmodel, hetgeen betekent dat
op het moment dat de accountantscontrole start een conceptjaarrekening en een volledig balansdossier beschikbaar zijn voor de
accountant. Door deze werkwijze kunnen de kosten van de accountant worden verlaagd. Als voorbereiding op de certificering van
de waarmerkend actuaris van het pensioenfonds, verzorgen wij
voor het jaarwerk de voorbereidende actuariële werkzaamheden
(de zogenaamde precertificering). Het grote voordeel van het door
Dion laten uitvoeren van deze werkzaamheden is, dat het werk van
de externe actuaris aanzienlijk kan worden verminderd en dus de
kosten zullen dalen.
c. Incasso administratie; 8
Het berekenen en aanmaken van de premie voorschotnota’s en het
verzorgen van de eindafrekening.
d. Uitkeringenadministratie; 8
Het verzorgen van uitkeringen is een belangrijk onderdeel van onze
dienstverlening. Deelnemers mogen ervan uit gaan dat de pensioenbedragen iedere maand tijdig en correct uitgekeerd worden.
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/planner); 2
Begrijpelijke en heldere communicatie naar de deelnemers is één
van de speerpunten van de Pensioenwet. Het grote voordeel van
deze expertise in eigen huis voor is, naast het kostenaspect, een
grote betrokkenheid. Het fonds weet zich hierdoor verzekerd van
pensioencommunicatie die voor de deelnemers begrijpelijk is en die
tegelijkertijd voldoet aan alle wettelijk eisen, zoals de startbrief, het
UPO en het NPR. Daarnaast kunnen wij een interactieve website op
pensioengebied ontwikkelen, voorzien van een PensioenPlanner.
Zo hebben de deelnemers altijd actuele informatie.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
Dion Pensioen Services en Pensioen Services Zwolle werken nauw
samen bij de uitvoering van pensioenregelingen. Dion Groep B.V.
(hierna te noemen Dion) heeft mei 2013 de aandelen overgenomen
van A&O Pensioen Services N.V. in Zwolle (inmiddels omgevormd in
Pensioen Services Zwolle N.V.) Het ligt in de lijn der verwachtingen
dat beide dochterondernemingen op termijn zullen opgaan in één
rechtspersoon. Deze vragenlijst wordt daarom door beide organisaties gezamenlijk ingevuld. Daar waar nog verschillen bestaan tussen
beide organisaties zal dit worden toegelicht.
De organisatiestructuur van Dion Groep ziet er als volgt uit:

2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Zie bovenstaand schema.
B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
Momenteel verzorgen wij de administratie van 8 pensioenfondsen.
Een aantal van deze fondsen zijn in liquidatie of zullen op korte
termijn gaan liquideren. Daarnaast maken een 7-tal pensioenfondsen gebruik van onze in eigen huis ontwikkelde software voor
het uitvoeren van de deelnemersadministratie.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Al onze klanten zijn Ondernemingspensioenfondsen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden);
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden);
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f. Bestuursadvisering. 2
Dion verzorgt in opdracht van diverse fondsbesturen de bestuursondersteuning. Dion beschikt daarvoor over een apart team
Bestuursrelaties. In dit team zijn bestuurssecretarissen, beleidsmedewerkers, bestuursassistenten en juristen werkzaam. Zij
volgen de ontwikkelingen op het werkgebied van de fondsen,
informeren de besturen daarover tijdig en voorzien hen van
beleidsadviezen. Het bestuur krijgt een betrokken en vakkundige
bestuurssecretaris toegewezen. Deze bestuurssecretaris verzorgt
alle administratieve zaken, zoals het opstellen van de agenda,
het versturen van de vergaderstukken en het notuleren van
bestuursvergaderingen, inclusief het opstellen en bewaken van de
actie- en besluitenlijst.
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Dion biedt een breed pakket aan dienstverlening op het gebied van:
• Management van pensioenfondsen;
• Pre certificering (ten minste het opstellen van het verloop van
aantallen, aanspraken en technische voorziening);
• Communicatie in de meest brede zijn, waaronder bijvoorbeeld
individuele pensioengesprekken met deelnemers bij bereiken
30, 45 een 55-jarige leeftijd en bij bepaalde gelegenheden zoals
echtscheiding, waarde overdracht etc.;
• Individuele begeleiding bij het maken van pensioenkeuzes,
uitruilmogelijkheden, hoog/laag constructies, vullen AOW-gat,
etc.;
• Ambtelijk secretariaat;
• Bestuursondersteuning, waaronder het opstellen van beleidsnotities;
• Coördinatie van beleggingen, het kritisch volgen van externe
beleggers, opstellen van fund requirement forms, analyse van
ISAE3402-verklaringen, controleren of beleggers binnen hun
mandaat opereren, etc.;
• Participeren in financieel technische commissies, beleggingscommissies, communicatiecommissies, etc;
• Participeren in diverse werkgroepen, bij voorbeeld voor het
uitwerken van een nieuwe pensioenregeling;
• Opstellen diverse rapportages, voor bestuur, DNB, AFM, etc.

4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Verwerven van een ISAE3402-certificering voor de nieuwe
organisatie na samenvoeging van Dion Pensioen Services en Pensioen Services Zwolle.
Bij Pensioen Services Zwolle (PSZ) kan het managen van de klantverwachtingen rond de pro activiteit op het vlak van de bestuursondersteuning nog worden aangemerkt als verbeterpunt. Dit blijkt
in de praktijk minder eenvoudig te realiseren. PSZ is bij de Opf-en
vaak primair administrateur, maar veel klanten verwachten impliciet
ook adviesdiensten. Bij Dion Pensioen Services speelt dit niet omdat
deze organisatie integrale dienstverlening levert aan haar klanten.
D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja. Het dienstverleningsconcept van Dion is flexibel en wordt volledig
op de wensen van het pensioenfonds afgestemd. Voor de uitvoering
van de pensioenadministratie werkt Dion met een Service Level
Agreement (SLA). In de SLA zijn relevante bepalingen over tijdigheid,
volledigheid en juistheid en wederzijdse afspraken (leverings- of
verwerkingstermijnen) opgenomen die als basis dienen voor een
adequate dienstverlening aan het pensioenfonds. De SLA geeft
inzicht in de dienstverlening van Dion en daardoor is het pensioenfonds in staat om inhoudelijk en gestructureerd te sturen op zowel
de kwaliteit van de dienstverlening als het kostenniveau in relatie
tot de inhoud van deze dienstverlening.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Geen bijzondere afspraken.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Indien bepaalde normen niet kunnen worden gehaald wordt dit
vroegtijdig voorgelegd aan het bestuur, onder vermelding van
mogelijk alternatieve oplossingen. Op verzoek van de klant is het
mogelijk om een boeteclausule in een SLA op te nemen.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
Duidelijke communicatie over het verwachtingspatroon over en
weer. Korte communicatielijnen.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Een SLA rapportgage wordt elk kwartaal uitgebracht. De inhoud
hiervan wordt vastgesteld in overleg met de klant.

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Ja.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Jaarlijks evaluatiegesprek met bestuur en/of management van de
fondsen.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
a) De kwaliteit van deelnemersadministratie (geen bevindingen van accountant of actuaris over pensioenaanspraken of
verplichtingen) en de kwaliteit van de pensioendocumenten,
beleidsnotities, etc.
Ter illustratie twee gedeeltes uit de rapportage van een visitatiecommissie: “Pensioenuitvoerder DION vervult haar ondersteunende rol uitstekend zonder zich onder te laten sneeuwen
door het bestuur, maar omgekeerd heeft het bestuur de zaken
stevig in de greep en is leading. Vanuit oogpunt van checks and
balances en countervailing power is hier sprake van gezonde
verhoudingen”.
“Zoals hiervoor reeds gesteld zijn de stukken van het fonds gedegen, helemaal op orde, uitvoerig. Dat is mede te danken aan
de uitstekende ondersteuning door de uitvoeringsorganisatie
DION B.V. Daar is geen gat in te schieten”.
b) De fondsen en haar deelnemers zijn bijzonder tevreden over de
bereikbaarheid van ons en de tijd en aandacht die wij voor hen
hebben.

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Pensioen Services Zwolle is ISAE3402 (type 2) gecertificeerd, de
verklaring over 2013 is op 31 januari 2014 ontvangen.
Dion Pensioen Services werkt met een zeer uitgebreide AO/IC die op
onderdelen verder gaat dan een ISAE-verklaring. Dion heeft al haar
processen en systemen zodanig ingericht dat zij volledig in control
is voor wat betreft de operationele en uitbestedingsrisico’s welke
zijn beschreven in het FIRM-model van De Nederlandsche Bank
en voldoet aan het bij of krachtens Artikel 34 van de Pensioenwet
bepaalde. Zoals al gememoreerd, ligt het in de lijn der verwachtingen dat beide dochterondernemingen in de loop van 2014 zullen
opgaan in één rechtspersoon, waarbij we ernaar streven vervolgens
de totale organisatie ISAE3402 te certificeren.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen
in de scope?
Neen.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Neen.
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F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Bij de verwerking van bruto naar netto pensioenuitkeringen wordt
gebruik gemaakt van het softwaresysteem Profit van leveranciers
AFAS.
Voor de financiële administratie wordt gebruik gemaakt van
Microsoft Dynamics AX. Voor de deelnemersadministratie wordt
momenteel gebruik gemaakt van het softwaresysteem ConPackage
dat in eigen beheer is ontwikkeld door Pensioen Services Zwolle. In
de loop van 2014 zal worden overgestapt naar de applicatie AxyLife
van leverancier AxyWare. Om de implementatietrajecten en de
continuïteit van AxyLife te waarborgen, is AxyWare een partnership aangegaan met Ordina. Ordina wil de innovatieve kracht van
AxyWare beschikbaar stellen aan de Nederlandse en Belgische
pensioen- en levenmarkt. Ordina en AxyWare hebben daarom per
1 februari 2014 een partnerovereenkomst gesloten. In dit partnerschap richt AxyWare zich primair op de productontwikkeling en
Ordina op de borging van de continuïteit en de kwaliteit van het
product AxyLife. Dion zal het implementatietraject voor haar
klanten samen met Ordina en AxyWare uitvoeren.
AxyLife stelt onze klanten in staat om goed te anticiperen op nieuwe
wet- en regelgeving. Door de mogelijkheden die AxyLife biedt,
zijn wij in staat om maatwerk te leveren. AxyLife kent naast een
mutatiemodule, ook een rapportagemodule (o.a. cashflow, DNB,
NPR), een correspondentiemodule (o.a. UPO, startbrief), een jaarwerkmodule en een webportal waarmee deelnemers inzage kunnen
verkrijgen in hun eigen pensioendossier. Ook kan een rekenmodule
beschikbaar worden gesteld waarmee deelnemers inzage krijgen in
de uitkomsten van de diverse flexibiliseringsmogelijkheden.

I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie
ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat kunt u
(potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Data hygiëne is een absolute vereiste voor elke deelnemersadministratie. Dion verzorgt al meer dan 50 jaar de pensioenadministratie
van één van haar klanten. Basisgegevens liggen al sedert de 70-er
jaren digitaal vast. Accountantsrapportages tonen aan dat de juistheid en volledigheid van gegevens nooit een negatief onderwerp
van gesprek is geweest. In tegendeel juist. Check en balances zijn
uitgebreid gedocumenteerd en worden nauwgezet en aantoonbaar
uitgevoerd. Het 4 ogenprincipe wordt consequent gehanteerd.

II. Ontwikkeling en visie

K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Dion heeft verschillende initiatieven ondernomen om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan. Dion heeft 5 jaar geleden
al getracht een gemeenschappelijk bestuursbureau op te richten.
Gesprekken zijn aangegaan met een 4-tal regionale pensioenbureau’s. Dit initiatief is onvoldoende van de grond gekomen omdat
enerzijds de cultuurverschillen tussen de verschillende fondsen
nogal groot bleken te zijn en anderzijds omdat de besturen van
de fondsen de noodzaak tot samenvoegen destijds niet voldoende
inzagen of omdat men het idee had daarmee de regie uit handen
te geven. Daarnaast heeft Dion geparticipeerd in een werkgroep
van de koepelorganisatie OPF om te komen tot een multi-OPF. De
wettelijke vorm waarin het multi-OPF uiteindelijk is gegoten had niet
de voorkeur van de werkgroep en de praktijk heeft uitgewezen dat
het multi-OPF in deze vorm geen toekomst heeft.
Momenteel volgt Dion de ontwikkelingen rond het APF op de voet.
Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats tussen pensioenfondsen
die momenteel nog gebruik maken van het administratiesysteem
ConPackage. Deze pensioenfondsen werken samen aan de overgang
naar een ander softwaresysteem. Deze samenwerking heeft er toe
geleid dat unaniem wordt gekozen voor implementatie van het systeem AxyLife. Dit overleg zou mogelijk kunnen leiden naar verdere
samenwerking op overige gebieden.

G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
De huidige functionaris dient, naast gedegen administratieve en
actuariële kennis, ook te beschikken over goede contactuele eigenschappen. Men moet het vermogen hebben om lastige pensioenproducten zo eenvoudig mogelijk uit te kunnen leggen. Een drietal
werknemers zijn daarnaast bij ons Wft-gecertificeerd.
H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Dion heeft het gehele integraal risicomanagement ingericht voor
een tweetal klanten. Ook de monitoring ervan maakt onderdeel uit
van onze dienstverlening. Daarnaast participeert Dion in de financieel technische commissie, beleggingscommissie en communicatiecommissie van enkele klanten. Daardoor kan bijvoorbeeld meteen
worden bepaald hoe wijzigingen in de beleggingen doorwerken in
het vereist eigen vermogen of in andere parameters die het risicobudget bepalen.

J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
Dion anticipeert hierop door de ontwikkelingen in de pensioenwereld nauwgezet te volgen en daarbij zo dicht mogelijk bij de klant
te gaan staan. Weten wat er speelt en waar bij de klant behoefte
aan bestaat. Dit doen we door een pro actieve houding aan te
nemen en daar waar mogelijk een bijdrage te leveren in werkgroepen en commissies.
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L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Het administratiesysteem van Dion is NFTK-proof. Harde en zachte
rechten, resultaten uitsmeren over 10 jaren, open of gesloten AFS
(aanpassingsmechanisme financiële schokken), kunnen allemaal
probleemloos worden verwerkt in de administratie.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
Algemeen: Dion heeft een platte organisatie met korte lijnen en een
open bedrijfscultuur. De sfeer bij Dion is informeel en collegiaal.
Hierdoor zijn wij goed in staat mee te denken met onze klanten en
snel en kordaat op te treden. Het meedenken en pro actief
handelen, zit ingebakken in onze bedrijfscultuur. Door intensieve
samenwerking met onze klanten bundelen we wederzijdse deskundigheid en halen we het beste uit mens en organisatie.
Vermogensbeheer: Dion is ingericht op coördinatie en uitvoering van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. Vanuit de
‘eigen huis’-gedachte wordt de uitvoering van het door het fonds
vastgestelde beleggingsbeleid door een team van professionele en
ervaren medewerkers opgepakt. Wij kunnen hierbij voor het fonds
de strategische processen, de controleprocessen en de operationele
processen uitvoeren. In de operationele processen ondersteunen wij
voor het fonds de beleggingsregistratie, het vervaardigen van onafhankelijke beleggingsrapportages (van fondsenstaten tot en met
performance- en risicorapportages) en de uitvoering van effecten
gerelateerde processen als ook de uitvoering van de ‘zorgplicht’.
Wij zijn tevens in staat om de Beschikbare Premie Module te
administreren. De administratie voor de Beschikbare Premie
Module zal in het verlengde liggen van de administratie van het vermogensbeheer. Dion zal maandelijks de kapitalen opnemen in haar
administratiesysteem AxyLife. Dion zal zorgdragen voor afdracht
van de premies aan de vermogensbeheerder. Dion zal vanuit de
aangeleverde kapitalen eenmaal per jaar de prognose van het doelvermogen berekenen en vanuit het doelvermogen de in te kopen
pensioenaanspraken vaststellen. Deze pensioenaanspraken worden
dan door Dion middels een UPO aan de deelnemers gecommuniceerd en ook beschikbaar gesteld aan het Nationaal Pensioenregister.
Beroepsaansprakelijkheidsverzekering: Dion heeft voor haar dienstverlening een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten.
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I. Feitelijkheden

2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Niets, daar worden we immers voor betaald.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Geen afspraken. In het uiterste geval kan de overeenkomst worden
opgezegd.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
Tijdige, juiste en volledige aanlevering van gegevens.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Per kwartaal.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
Fist Pensions Administrative Partners BV is onderdeel van First
Pensions BV.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
First Pensions BV is statutair directeur binnen First Pensions
Administrative Partners BV.
B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
10.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Allen ondernemingspensioenfondsen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden); 8
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden); 2
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); 0
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden); 0
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie; 6
b. Financiële administratie; 6
c. Incasso administratie; 6
d. Uitkeringenadministratie; 6
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/
planner); 6
f. Bestuursadvisering; 0
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Interimopdrachten
Bestuursondersteuning
Back-up van organisaties

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Ja.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen
in de scope?
Nee.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Nee.
F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
AxyLife
Twinfield
II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Alle medewerkers zijn zeer gemotiveerd, werken al jaren in de pensioensector en hebben alle kennis die noodzakelijk is.
H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Alle risico’s zijn in kaart gebracht en worden gemonitord. Informeren
van de klanten gaat via bestuursvergaderingen of de evaluatiegesprekken.

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Ja.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Evaluaties, intern.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
Kwaliteit en snelheid.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens
dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Geen bijzonderheden.

I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie
ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat kunt u
(potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Alle data is volledig historisch en volledig reproduceerbaar.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op
het gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja.
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J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
Communicatie is een integraal onderdeel van onze dienstverlening.
Wij werken tegen lage kosten. Evenwichtige belangenafweging en
integraal risicomanagement is aan het bestuur.
K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Dat is bij ons een doorlopend punt van aandacht en het laatste
initiatief is de (voorbereiding op) oprichting van een APF.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Wij kunnen alles administreren. Wij maken gebruik van de modernste software die er is die niet gehinderd wordt door legacy.
Ik denk dat de minister al voldoende adviezen heeft gekregen uit
het pensioenveld. De vraag is of deze ook voldoende worden meegewogen.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
N.v.t.
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I. Feitelijkheden

b.
c.
d.
e.

Financiële administratie;
Incasso administratie;
Uitkeringenadministratie;
Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/
planner);
f. Bestuursadvisering;
Bij bijna alle fondsen worden alle genoemde diensten verleend.
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd
en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Ja, PGGM verleent integraal diensten aan pensioenfondsen. Het
gaat dan om diensten op het gebied van: Account & Service Level
Management, Beleidsadvisering, Klantbeheer, Pensioenadministratie,
Vermogensbeheer, Bestuursondersteuning.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
De PGGM-groep bestaat uit PGGM Coöperatie U.A., haar dochter
maatschappij PGGM N.V. en een aantal dochtervennootschappen
waaronder PGGM Pensioenbeheer B.V.. PGGM Pensioenbeheer B.V.
is de vennootschap die invulling geeft aan de uitvoering van de
administratieve pensioenuitvoering.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
PGGM N.V. kent een Raad van Commissarissen, een Raad van
Bestuur en een Executive Committee. In het Executive Committee
worden de verschillende business units binnen PGGM vertegenwoordigd. Daarmee is beoogd te borgen dat de verschillende
uitvoerende units (pensioenbeheer, vermogensbeheer, relatie en
communicatie en institutional business) direct betrokken zijn bij
de besluitvorming. Naast de uitvoerende business units zijn de
stafafdelingen via de CEO en de CFRO in het Executive Committee
vertegenwoordigd. De CEO en CFRO van het Executive Committee
vormen samen de Raad van Bestuur.

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Ja, jaarlijks houdt PGGM een klanttevredenheidsonderzoek onder
haar institutionele klanten.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
In opdracht van PGGM wordt jaarlijks door een extern onderzoeksbureau een tevredenheidsmonitor uitgevoerd onder besturen (en het
bestuursbureau) van onze institutionele klanten. Onderzoek wordt gefaseerd uitgevoerd met behulp van een online vragenlijst in sommige
gevallen aangevuld met individuele gesprekken.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
PGGM scoort in de onderzoeken hoog op het Strategie & Governancebeleid (o.a. ondersteuning bij deskundigheidsbevordering,
het Meerjarenbeleidsplan, het opstellen van het jaarverslag) en het
Financieringsbeleid (o.a. advisering op gebied van ALM, ABTN, premie
en indexering en op gebied van de financiële risicopreferenties).
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
De klanten van PGGM waarderen de dienstverlening doorgaans goed
tot zeer goed. Het laagste klanttevredenheidscijfer dat PGGM van
haar klanten in de afgelopen 4 jaar heeft gekregen is 7,1 (het hoogste
is 9,2). Dit neemt niet weg dat in het veranderende pensioenlandschap innovaties en verbeteringen noodzakelijk blijven. We streven
naar efficiency vanuit een speciaal ingericht programma ‘voortdurend
verbeteren’. En in gesprekken met onze klanten houden we voeling
met wat de wensen van onze klanten zijn en spelen we daar adequaat
op in.

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
In het onderstaande overzicht ziet u de pensioenfondsen die op
gebied pensioenbeheer en beleidsadvisering klant zijn van PGGM.
Naam fonds

Soort fonds

Omvang

Pensioenfonds Zorg & Welzijn

Bedrijfstakpensioenfonds

Groot

Pensioenfonds voor de Schilders

Bedrijfstakpensioenfonds

Groot

Beroepspensioenfonds

Middelklein

Pensioenfonds voor Huisartsen

Beroepspensioenfonds

Middelgroot

Pensioenfonds Orsima

Bedrijfstakpensioenfonds

Middelklein

Pensioenfonds Deloitte

Ondernemingspensioenfonds

Middelgroot

Beroepspensioenfonds voor Zelfstandige Kunstenaars AENA

Pensioenfonds Cultuur is in januari 2014 geliquideerd en opgegaan
in de regeling van PFZW, en is daarmee geen klant meer van PGGM.
Beroepspensioenfonds AENA is in liquidatie.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Gevraagde onderverdeling is in het overzicht bij vraag B1 meegenomen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden);
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000
verzekerden);
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden);
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden);
Gevraagde onderverdeling is eveneens in het overzicht bij
vraag B1 meegenomen.
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie;

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel van
een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
De Service Level Agreements die wij met onze klanten afspreken
bevatten diverse kwaliteitsnormen op het gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid. Elk kwartaal levert PGGM aan het Pensioenfonds middels de Service Level Rapportage een terugblik op het
afgelopen kwartaal en een vooruitblik naar het komende kwartaal.
De Service Level rapportage is één integrale rapportage voor alle
diensten die PGGM aan het Pensioenfonds levert. De gezamenlijke
Service Level Rapportage wordt met het Pensioenfonds besproken.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
PGGM hanteert geen bonus/malus systeem.
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H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Risicomanagement gaat over het beheersen van die risico’s die de
realisatie van de missie, strategie en doelstellingen van PGGM en
die van institutionele klanten (zoals vastgelegd in de onderliggende
SLA’s) kunnen bedreigen. Risicomanagement richt zich hiermee ook
op de voortdurende verbetering van de volledige dienstverlening
van PGGM.
De voorwaarden voor de uitvoering van risicomanagement zijn een
goede interne beheersomgeving en heldere doelstellingen. Deze vormen gezamenlijk het fundament waarop risicomanagement steunt.
PGGM kent een PGGM Risicoraamwerk waarin een heldere en concrete beschrijving wordt gegeven van het risicomanagement-proces
binnen PGGM. Het PGGM Risicoraamwerk richt zich op de risico’s
die het bedrijf PGGM en de hieronder vallende vennootschappen
raken. Het PGGM Risicoraamwerk dient als basis voor verder
inhoudelijk beleid van risicomanagement en compliance.
Klanten worden geïnformeerd door middel van statusupdates van
onderzoeken van de risk- en auditfunctie, als onderdeel van de
Service Level Rapportage evenals een rapportage van incidenten en
ernstige tekortkomingen. In de incidentenrapportage wordt, indien
van toepassing, een link gelegd tussen het incident en de beheersing
in de ISAE3402. Aanvullend – indien overeengekomen in de SLA bestaat de mogelijkheid tot auditrapportages over specifiek door
het fonds aangevraagde (keten) audits en de mogelijkheid tot een
klant-risicorapportage per kwartaal over de operationele risico’s
(incl. compliance) in de processen van PGGM die betrekking hebben
op de uitbestede dienstverlening van het fonds.

3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Als de gestelde kwaliteitsnormen niet gehaald worden gaan we met
de klant in gesprek over de wijze waarop wij dergelijke prestaties
in de toekomst kunnen voorkomen. In onze contracten nemen we
uiteraard op hoe om wordt gegaan met het onvoldoende leveren
van de dienstverlening.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te
zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
De SLA is een document waar PGGM en haar klanten de verwachtingen over en weer opnemen. Tijdige besluitvorming vanuit de
besturen is daarin in elk geval cruciaal.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Klanten ontvangen informatie over de beheersing van de ketens en
processen middels de jaarlijkse ISAE3402 en elk kwartaal de Service
Level Rapportage.
E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen in de scope?
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Ja, PGGM heeft ISAE3402 type II-verklaringen van haar externe
accountant voor de servicelines Pensioenbeheer en Vermogensbeheer. PGGM heeft voor haar ISAE’s gekozen voor een brede scope
die aansluit op afgesproken dienstverlening aan haar klanten. Daarbij zijn alle belangrijke klantwerkzaamheden opgenomen die zich
richten op de uitvoering van de pensioenregeling c.q. het
vermogensbeheer. Er zijn geen materiele bevindingen geconstateerd door de accountant in de ISAE3402-rapportages.
F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
PGGM maakt gebruik van een in eigen beheer ontwikkeld
pensioensysteem. Dit is gebaseerd op Microsoft .Net, SQL BI en
Sharepoint technologie. Daarnaast gebruiken we een aantal standaard systemen voor specifieke onderdelen. Dit zijn CODA voor de
boekhouding en ProductXpres voor de uitwerking van de rekenregels uit de pensioenreglementen. Met gemiddeld vijf releases per
jaar worden wijzigingen doorgevoerd in het systeem. Zodoende
worden aanpassingen in de programmatuur doorgevoerd als gevolg
van wijzigende wetgeving, (specifieke) klantwensen en systeemonderhoud.

I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie
ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat kunt u
(potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Binnen PGGM hebben we het volgende ondernomen n.a.v. Quinto P:
• Om de basisadministratie te kunnen verantwoorden wordt
alle input (i.e. gegevensaanleveringen/bewijsstukken) digitaal
bewaard en hanteren we geen einde van bewaartermijnen;
• Als we documenten met pensioenaanspraken (zoals alle soorten
UPO’s, toekenningsbrieven, waardeoverdrachten, etc.) verstrekken aan een deelnemer, dan bewaren we de stand van de
basisadministratie en de rekenregels van dat moment. Oftewel,
we houden historie bij van zowel de basisadministratie als de
pensioenrekenregels. Bovendien bewaren we de onderbouwing/
tussenresultaten om de gecommuniceerde bedragen snel te
kunnen verklaren naar de toen aanwezige basisadministratie en
geïmplementeerde rekenregels. Ook zijn we in staat om (jaren
later) de berekening opnieuw uit te voeren met de data en
pensioenrekenregels zoals ze eerder zijn gebruikt.

II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Voor alle medewerkers bij de administratieve pensioenuitvoering
in de unit Pensioenbeheer geldt altijd al dat zij de eigenschappen
bezitten van resultaatgerichtheid, kwaliteitsgerichtheid en samenwerken. Veel (productie)volume kunnen realiseren met een voorspelbare en bijna 100% kwaliteit vormt de basis van dit bedrijfsonderdeel en dus van al haar medewerkers.
In de afgelopen 10 jaar is de automatisering vanzelfsprekend enorm
toegenomen. Daarnaast zijn we van een zelfadministrerend pensioenfonds een uitvoeringsorganisatie geworden voor meerdere
fondsen. Daarbij wordt van medewerkers verwacht dat ze procesgericht werken, standaardiseren waar mogelijk en tegelijkertijd
eigenheid waarborgen.

J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
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PGGM wil koploper zijn op het gebied van uitvoering en verbetering
van genoemde onderwerpen. PGGM (veelal beleids)medewerkers
participeren in diverse werkgroepen binnen de pensioenfederatie
en andere werkgroepen die met deze onderwerpen bezig zijn en
verzorgen regelmatig publicaties.
Daarnaast voeren we met onze klanten over deze onderwerpen
regelmatig overleg, PGGM, doet voorstellen voor verbetering(en)
en maakt hierover jaarlijks afspraken in de SLA. Daarbij volgen we
wet- en regelgeving, richtlijnen nauwlettend. Zo hebben we bijvoorbeeld rapportages aangepast of worden komende maanden nog
aangepast vanuit de wens/beslissing van de klant. Ook in het jaarverslagen van onze klanten (voor zo ver afgesproken is dat PGGM
die maakt) wordt over deze onderwerpen gerapporteerd en wordt
vaak ook tekstueel aandacht besteed, verantwoording afgelegd en/
of uitleg gegeven over deze onderwerpen.

2. De lange duur van de discussie leidt juist tot vermindering van
de houdbaarheid.
De integriteit van het pensioenstelsel komt onder druk te staan.
• De versterking van de wederkerigheid vindt niet plaats. Voor
de integriteit van het pensioenstelsel, draagvlak en vertrouwen en zeer serieus issue.
• De borging van de indexatieambitie vindt niet plaats
• Bevordering van stabiliteit vindt niet plaats
• Vele adviezen en aankondigingen (Frijns, Goudswaard,
STAR-akkoord en uitwerkingsmemorandum, brief Donner,
hoofdlijnennota, consultatiedocument) leiden niet tot
resultaat.
• In het bijzonder bij PFZW: uitkomst van gehouden deelnemersraadpleging leidt wel tot voornemen van bestuur
PFZW, maar uiteindelijk niet tot resultaat
• Vele tegenstrijdige kritische pensioenplannen die over elkaar
buitelen leiden tot de suggestie, dat pensioen onbegrijpelijk
is, maar in ieder geval niet snor zit.
3. Wij raden de minister aan z.s.m. alsnog de door Goudswaard,
STAR-akkoord, brief Donner, hoofdlijnennota en consultatiedocument voorgestelde lijn tot een wetsvoorstel te maken.
Het FTK dreigt nominaal georiënteerd te blijven, waarbij de
zekerheidseisen worden verzwaard. De wederkerigheid in de solidariteit dreigt nog verder uit het lood te raken, de indexeringsambitie en de stabiliteit nog verder uit beeld.
4. Het lijkt ons buitengewoon verstandig als het nieuwe FTK voor
fondsen de keuze mogelijk gaat maken tussen een nominaal en
een reëel contract. Dan kan ieder fonds de keuze maken die het
beste past bij de kenmerken van het bestand, tot nu toe gevoerde beleid en voorkeuren van eigen achterbannen.
5. Het lijkt ons zeer onverstandig, als binnen een fonds oude pensioenopbouw en nieuwe pensioenopbouw verschillend behandeld zouden worden. Dit leidt tot principiële problemen bij de
wederkerigheid in de solidariteit en tot grote uitvoeringsproblemen. In die zin is invaren een must. Het blijft belangrijk dat
de financiële opzet van het fonds voor oude en nieuwe rechten
gelijk blijft, zoals tot op heden gebruikelijk en verplicht (verbod
op ringfencing). Overigens is dit ook voorzien in de voorstellen
zoals tot nu toe door SZW gedaan. Wij voorzien daarom geen
problemen op dit gebied.
6. Wij voorzien geen grote problemen in de administratieve uitvoering. De veranderingen in AOW en Witteveen hebben grote
impact op de administratieve systemen; dit geldt niet voor de
verandering van het FTK. Wel kunnen veranderingen van het FTK
een impact hebben op het beleggingsbeleid, met name op het
afdekbeleid.
7. Als pensioenuitvoerder hebben wij er baat bij, als de maatschappij het vertrouwen behoudt in onze institutionele klanten. Ook
onze eigen bedrijfsvoering komt onder druk te staan als onze
klanten onder druk komen te staan. Daarbij maakt PGGM zich
sterk voor een waardevolle toekomst. Een stabiel en sterk pensioenstelsel dat leidt tot stabiele en generatie-evenwichtige pensioenresultaten zal zeker helpen om een waardevolle toekomst
te realiseren.

K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Sinds ongeveer 10 jaar is er een duidelijke trend dat het aantal pensioenfondsen afneemt. Ook de toezichthouder spreekt zich openlijk
uit over een verdergaande consolidatie. Wij beschouwen het fenomeen pensioenfonds als een groot goed en staan voor het in stand
houden van een stelsel met (verplicht gestelde) pensioenfondsen,
ongeacht het aantal fondsen. PGGM wil een leidende rol spelen in
het (consoliderend) pensioenlandschap.
Hiertoe ontplooien we initiatieven door bijvoorbeeld pensioenfondsbesturen te ondersteunen bij het vaststellen van het best mogelijke
toekomstscenario. Daarbij kan het zijn dat door wijzigingen in bijvoorbeeld de governance of de pensioenregeling een pensioenfonds
efficiënter en slagvaardiger wordt gemaakt, wat het zelfstandig
voortbestaan vereenvoudigt. Anderzijds kan blijken dat zelfstandig
voortbestaan geen oplossing is en waarbij wij ondersteunen in het
vinden van een goed alternatief. Dit kan zijn aansluiting bij een van
onze grote klanten, waar wij ruime ervaring mee hebben en
speciaal daarvoor ingerichte processen. Mogelijkerwijs komen daar
in de toekomst mogelijkheden bij, bijvoorbeeld in de vorm van een
Algemeen Pensioenfonds. Op deze wijze ondersteunen wij het in
stand houden van pensioenfondsen met voldoende schaalgrootte,
zonder actief te sturen op het tegengaan van een afname van het
aantal fondsen.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
1. Het doel van de herziening van het FTK was om de houdbaarheid van het pensioenstelsel te versterken. Namelijk door de
wederkerigheid in de solidariteit beter te borgen, evenals (desgewenst) de indexatieambitie. Deze borging omvatte verschillende elementen:
• Compleet contract. Geen losse einden dus geen vragen over
wederkerigheid.
• Waar mogelijk verminderen doorgeschoten solidariteit.
Daartoe mogelijk maken van aanpassen van pensioen aan
de levensverwachting (net als in de AOW en bij de toekomstige pensioenopbouw) en mogelijk maken van eerder, zij
het gespreid, ingrijpen bij financiële schokken. Ook het
fenomeen ‘toekomstbestendige indexering’ is een uiting van
deze wens.
• Verbetering communicatie over pensioen.
• Behoud van voldoende mogelijkheden om beleggingsrisico
te nemen zonder in aanvaring te komen met zekerheidsnormen of de eisen uit de herstelplansystematiek. Formele
zekerheid los laten om materiële stabiliteit te bewerkstelligen.

M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
Aan de vraagstellingen hebben we niets toe te voegen.
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b.

Het omzetten van beleid c.q. richtingen die het bestuur wenst naar
operationele activiteiten.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
a. Meer politiek/bestuurlijk adviseren in plaats van juridisch/
inhoudelijk.
b. Ontsluiten van beslissingen van besturen in het verleden. In feite wil
een van onze klanten alle besluiten van de afgelopen jaren via een
‘google’-achtige functie kunnen raadplegen.

I. Feitelijkheden
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
SPF Beheer bv is opgericht door Stichting Spoorwegpensioenfonds
(‘SPF’) onder meer om de uitvoering en het vermogensbeheer van
SPF af te scheiden van SPF. Daarbij is besloten om SPF Beheer bv een
volledige dochter van SPF te laten zijn.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Het (statutaire) bestuur van SPF Beheer bv wordt momenteel
gevormd door de Algemeen Directeur als enig bestuurder van de vennootschap. Daarnaast zijn er drie niet-statutaire directeuren met een
volmacht om SPF Beheer bv te vertegenwoordigen in het rechtsverkeer tot een bepaald bedrag. Twee niet-statutaire directeuren kunnen
gezamenlijk handelend de statutaire directeur vervangen. De directie
staat onder toezicht van een 4-hoofdige Raad van Commissarissen.
B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
Twee full service; daarnaast deelmandaten vermogensbeheer voor
5 pensioenfondsen en enkele verzekeraars.
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Beide fullservice klanten zijn bedrijfstakpensioenfondsen.
3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden);
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000 verzekerden);
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); Beide fondsen behoren tot de categorie Middelgroot.
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden).
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie;
b. Financiële administratie;
c. Incasso administratie;
d. Uitkeringenadministratie;
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/
planner);
f. Bestuursadvisering;
Voor beide fondsen worden de diensten a. t/m f. verleend.
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd
en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Ja, voor beide fondsen voeren wij ook het vermogensbeheer.
C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Ja, dit vindt plaats op verschillende momenten. Ten eerste als zich
een situatie voor doet dat de klant ontevreden is wordt dit terstond
besproken. Verder wordt jaarlijks stilgestaan bij de klachtenregistratie
waarover wordt gerapporteerd. Verder is er in principe jaarlijks een
evaluatie gesprek over de dienstverlening door de agendacommissie (een soort DB) met de directie van SPF Beheer.
Overigens wonen 2 directieleden de bestuursvergaderingen bij en
horen ze uit de eerste hand als er zaken zijn die moeten worden verbeterd.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Zie antwoord op 1.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
a. Het snel inspelen op maatwerk verzoeken; overigens zonder
altijd maar een rekening neer te leggen bij de klant.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel van
een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja, het merendeel bevat tijdigheidsnormeringen.
Daarnaast wordt per verleende dienst ten aanzien van tijdigheid,
juistheid en volledigheid verwezen naar de ISAE-rapportage over de
betreffende dienst.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Hierover zijn geen separate afspraken gemaakt. Jaarlijks worden de
resultaten over het afgelopen jaar geëvalueerd met de klanten en worden, indien gewenst, in goed overleg normeringen bijgesteld.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Zie 2. Daarnaast worden, indien noodzakelijk, gedurende het jaar
aanvullende maatregelen genomen en gecommuniceerd teneinde de
normdoelstellingen te realiseren.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te zorgen
dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
Geen specifieke eisen. De vaststelling (al dan niet tijdens de jaarlijkse
evaluatie) van de normeringen vindt plaats in goed overleg met de
klanten waarbij naast ambitieniveau ook haalbaarheid en marktconformiteit in ogenschouw wordt genomen.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Ieder kwartaal worden de resultaten van de met de klant
afgesproken rapportage-items gerapporteerd.
E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Ja, type II
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen in
de scope?
Nee, de relevante processen met een directe relatie naar de
financiële jaarrekening zijn opgenomen in scope. Geleidelijk aan is in
de markt echter waarneembaar dat deze oorspronkelijke afbakening
aan het opschuiven is en dat ook processen die geen directe relatie
hebben met de financiële jaarrekening. Hierbij moet o.a. gedacht worden aan informatieverstrekking zoals UPO’s. Met onze klanten wordt
dit jaar vastgesteld of verdere uitbreiding van de scope gewenst is.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Bij 4 van de in totaal 152 in het ISAE-rapport opgenomen beheersmaatregelen is een (kleine) materiële onjuistheid geconstateerd. Bij
drie hiervan betrof dit een onjuistheid in de aan de deelnemer verstrekte informatie. De procedures zijn verder aangescherpt.
F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij haar
dienstverlening aan pensioenfondsen?
Voor de primaire processen worden de volgende applicaties
gebruikt:
IV-PA: voor het registreren van de aanspraken van actieve deelnemers, slapers en pensioengerechtigden.
SAP HR: voor het uitvoeren van de bruto-netto-berekeningen en uiteindelijk betalen van de uitkeringen. Het systeem wordt voor de bruto-uitkeringen gevoed door middel van een interface met IV-PA.
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SAP Fico: voor de financiële administratie. Vanuit SAP HR wordt SAP
Fico gevoed door middel van een geautomatiseerde interface.
CompeT&T: voor het berichtenverkeer met de GBA.
II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Adequaat reageren op en aanpassen aan veranderingen is een
must. De veranderende regelgeving en het veranderende pensioenlandschap in combinatie met toenemend toezicht, meer vraag om
transparantie en veranderende communicatie (meer 2-richtingen en
andere media), vraagt een andere type medewerker dan voorheen.
Naast het hebben van gedegen kennis van pensioen in het algemeen en de eigen regelingen in het bijzonder, wordt van de medewerkers verwacht dat zij steeds meer in staat zijn om in het belang
van de klant te handelen en door de klant te waarderen kwaliteit te
leveren. Om dit te bewerkstelligen moeten de medewerkers beschikken over grote kennis van de processen waarin zij een schakel zijn.
Hierbij moeten zij meer dan voorheen, in staat zijn om over de eigen
grenzen te kijken in het belang van de klant. (SPF Beheer stimuleert
het volgen van opleidingen en heeft geen budgettaire beperkingen
gesteld op de post opleidingen.) Daarnaast wordt verwacht dat de
medewerker zijn of haar verantwoordelijkheid neemt, maar tegelijkertijd ook verantwoording aflegt.
H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
SPF Beheer heeft haar visie op risicomanagement vastgelegd.
Het risicomanagementbeleid van SPF Beheer - dat jaarlijks wordt
geëvalueerd en geactualiseerd - sluit daarop aan. In dit beleid zijn
de risicogebieden uitgewerkt en is aangegeven wie de eigenaar is
van de verschillende risicogebieden. In aansluiting op het uitbestedingsbeleid van de klant rapporteert SPF Beheer hierover. Enerzijds
betreft dit de risicogebieden waarvan de klant eigenaar is. Dit betreft onder andere de financiële risico’s (beleggingen) en de actuariële risico’s.Anderzijds geeft SPF Beheer inzicht in mogelijke risico’s
die de uitvoerder loopt voor zover dit (reputatie-) schade voor de
klant tot gevolg kan hebben. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van
verschillende rapportagevormen zoals ISAE-rapportages en interne
kwartaalrapportages. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over
het melden van incidenten aan de klant voor zover deze incidenten
de klant daadwerkelijk raken.
I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB
benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw
organisatie ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w.
wat kunt u (potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
SPF Beheer heeft voor haar klanten zelf een Quinto-P onderzoek
uitgevoerd zoals DNB en de Pensioenfederatie hadden geadviseerd.
Daarnaast zijn op eigen initiatief op basis van risico-inschattingen
nog aanvullende onderzoeken uitgevoerd op data van potentiële
risicogroepen in de pensioenadministratie. Geconstateerde onvolkomenheden zijn c.q. worden, uiteraard in overleg met de besturen,
al dan niet gecorrigeerd.

J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden over
steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
SPF Beheer beschouwt vermelde ontwikkelingen als vanzelfsprekend.
Sommige ontwikkelingen en eisen zouden een tegengesteld effect
kunnen sorteren. Er wordt immers “meer gevraagd voor minder”. Door
het steeds weer blijven zoeken naar slimme en betaalbare oplossingen
zijn wij in staat om het risico van “meer voor meer” te beperken tot
een voor de klant acceptabel niveau.
SPF Beheer hanteert dan ook de volgende kernwaarden om de kwaliteit van haar dienstverlening als ‘verlengstuk’ van de pensioenfondsen
te funderen:
• Solide pensioenuitvoerder en vermogensbeheerder
• Gedreven om kwaliteit te leveren, oplossingen te vinden en resultaten te boeken
• Betrokken bij belangen werknemers, werkgevers en besturen en
maximaal toegankelijk voor hen
• Vernieuwend en initiatiefnemend om collectieve toekomstvoorzieningen voor werknemers en gepensioneerden zeker te stellen en
beter te maken.
K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Ja, we onderzoeken of een bundeling van pensioenfondsen met een
professioneel bestuur haalbaar is voor fondsen die aangeven niet
zelfstandig verder te willen.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Volg de aanbeveling van de pensioenfederatie op rond ‘de derde weg’.
Belangrijke elementen hierbij zijn:
• Spreidingsmethodiek voor financiële schokken.
• Helder aangeven hoe risico’s opgevangen en aanspraken gekort
worden
• Duidelijke en eerlijke verdeelregels rond de indexatie (buffer eerlijk
over jong en oud verdelen
• Stabiele kostendekkende premie (10-jaarsrentemiddeling en
demping met prudent rendementsverwachting)
• Robuuste sturingselementen (niet meer afhankelijk van
dagkoersen)
• Beleggingsbeleid consistent met de indexatieambitie van het fonds
Natuurlijk is een goede beoordeling over de vraag rond ons systeem
pas mogelijk als de uiteindelijke voorstellen van het kabinet bekend
zijn. Voor zover thans is te overzien moeten harde en zachte rechten
goed te administreren zijn in ons systeem.
M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen tot
uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format, maximaal
500 woorden).
Nieuwe klanten zijn van harte welkom en kunnen rekenen op echte
aandacht. Onze hoogwaardige dienstverlening tegen een zeer redelijke
prijs combineren we met toegang tot onze specialisten. Dit model is
houdbaar zolang we werken voor niet meer dan 4 à 5 pensioenfondsen.
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I. Feitelijkheden

3) Hoe laten deze zich indelen naar:
a. Kleine pensioenfondsen (minder dan 1.000 verzekerden); 24
b. Middelklein pensioenfonds (tussen 1.000 en 10.000 verzekerden);
32
c. Middelgroot pensioenfonds (tussen 10.000 en 100.000
verzekerden); 12
d. Groot pensioenfonds (meer dan 100.000 verzekerden); 2
4) Bij hoeveel fondsen verleent uw organisatie diensten op het gebied
van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie en bijbehorende communicatie; 70
b. Financiële administratie; 65
c. Incasso administratie; 69
d. Uitkeringenadministratie; 69
e. Communicatie ondersteuning (zoals pensioenkrant/website/planner); 70
f. Bestuursadvisering; 26
5) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
Wij verlenen ook diensten aan pensioenfondsen op het gebied van
actuarieel, fiscaal en juridisch advies.
Daarnaast biedt Syntrus Achmea ook diensten op het gebied van
Fiduciair advies, Vermogensbeheer en Vastgoed en Hypotheken.

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie onderdeel is van een grotere organisatie,
beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze organisatie.
Achmea is een financieel solide, niet-beursgenoteerde Nederlandse
verzekeringsgroep. Voor wat betreft het buitenland richt Achmea
zich op een drietal kernlanden: Turkije, Griekenland en Rusland.

C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Wij houden jaarlijks een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder
bestuursleden. Daarnaast voeren wij KTO-onderzoek uit onder deelnemers en werkgevers middels steekproeven. Dit gebeurt op maandelijkse basis. De resultaten van deze onderzoeken gebruiken wij
direct als input voor verdere verbeteringen in onze dienstverlening.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
Het KTO voor bestuursleden vindt in het voorjaar plaats door het
invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek wordt door een
extern bureau uitgevoerd. Het KTO onder deelnemers en werkgevers
vindt doorlopend plaats en wordt ook extern uitgevoerd.
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
Klanten geven hoge cijfers voor de bestuursondersteuning en kwaliteit van de administratie.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
De adviesvaardigheiden van onze medewerkers kunnen verder
worden versterkt. Ook zetten we extra stappen in de uniformering
van klantrapportages.

De meerderheid van de aandelen (65,3%) is in handen van de
Vereniging Achmea, de vereniging van klantleden van Achmea. De
andere grote aandeelhouder van Achmea is Rabobank (29,2%).
Daarnaast heeft Achmea een tiental kleinere aandeelhouders.
Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV behoort samen met Syntrus
Achmea Vermogensbeheer B.V. en Syntrus Achmea Vastgoed B.V. tot
het label Syntrus Achmea en is een 100% dochter van Achmea.
Statutair is Syntrus Achmea Pensioenbeheer NV gevestigd in
Amsterdam, de bezoekadressen zijn in De Meern, Amsterdam en
Tilburg.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Syntrus Achmea Pensioenbeheer N.V. is een onafhankelijke entiteit
ten opzichte van Syntrus Achmea Vermogensbeheer B.V. en Syntrus
Achmea Real Estate & Finance B.V.
Achmea en Syntrus Achmea kennen vanuit de coöperatieve wortels
van ons bedrijf actieve vertegenwoordiging van onze klanten in
Ledenraad, Klantenraad en Raad van Advies.
B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
Zeventig pensioenfondsen hebben hun pensioenadministratie uitbesteed aan Syntrus Achmea Pensioenbeheer (ultimo 2013).
2) Hoeveel daarvan zijn ondernemingspensioenfondsen, beroepspensioenfondsen of bedrijfstakpensioenfondsen?
Aantal klanten

2013

Bedrijfstakpensioenfondsen

30

Ondernemingspensioenfondsen

37

Beroepspensioenfondsen
Totaal

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op het
gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja, Syntrus Achmea kent een uitgebreid integraal procesmodel en
bijbehorende dienstencatalogus en generieke SLA.
Onze processen, bijbehorende beheersdoelstellingen, -maatregelen
en werkinstructies zijn beschreven en vastgelegd in een managementinformatiesysteem. Per proces zijn KPI’s vastgelegd op basis
waarvan dagelijks wordt gemeten, gerapporteerd en operationeel
gestuurd. Periodiek worden de data uit de bronsystemen geladen
in het managementinformatiesysteem. In dit systeem worden de
uiteindelijke interne operationele rapportages en klantrapportages
samengesteld.

3
70

63

O N D E R Z O E K P E N S I O E N A D M I N I S T R AT E U R S 2 0 1 4

Syntrus Achmea
-

Maia Collections: voor administratie van aansluitingen van
werkgevers bij fondsen, het fondsaanbod van regelingen,
(multi-)dienstverbanden, premieberekening en nota-afhandeling;
- Maia DB/DC: voor traditionele regelingen voor defined
benefits en beschikbare premieregelingen, ook in complexe
hybride vormen;
- Maia Life: voor regelingen voor defined contribution, zowel
unit-linked, universal life en sparen als PPI en IORP;
- Maia CRS: voor centrale administratie van relaties;
- Maia Workflow: voor het op juiste wijze routeren van processen binnen de genoemde modules en interfaces.
• SAP: voor de financiële administratie, zijnde grootboekadministratie, debiteurenadministratie, incasso en excasso.
Daarnaast bestaat ICT omgeving uit een aantal andere componenten ten behoeve van onder andere excasso, gegevensinwinning,
correspondentie, archivering, webportals.

2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Het halen van de normen is uitgangspunt van onze dienstverlening
en tarifering. Onze klanten betalen daarvoor niets extra.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Bij structurele underperformance ten opzichte van de afgesproken
service levels stelt de accountmanager een verbeterplan op. Na
bespreking van dit plan met het bestuursbureau of het bestuur van
pensioenfonds wordt nadrukkelijkgemonitord of de procesverbeteringen leiden tot de afgesproken service levels. Bij het structureel
achterblijven van de service levels heeft het pensioenfonds de
mogelijkheid om het contract te beëindigen.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te
zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
Minimaal wordt per kwartaal een rapport uitgebracht. Onze
systemen maken ook ‘real time’ inzicht mogelijk waarbij een online
dashboard, eventueel op een Ipad wordt ondersteund.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Per kwartaal wordt een rapport uitgebracht. Het is ook mogelijk om
op maandbasis te rapporteren.

II. Ontwikkeling en visie
G. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering? Wat moeten zij tegenwoordig anders
kunnen dan pakweg 10 jaar geleden?
Het werken met een meer flexibele keten, een hogere digitaliseringsen automatiseringsgraad, het werken in klantteams en de toenemende dynamiek in de markt stelt hogere eisen aan medewerkers:
• Er is steeds minder sprake van eenvoudige administratievoering
(data-entry) en overblijvende werkzaamheden verschuiven meer
en meer naar complexe uitvalbehandeling.
• Medewerkers moeten inzetbaar zijn binnen de gehele keten en
zullen meerdere processen moeten beheersen; het werken voor
de gehele keten betekent taakverbreding; medewerkers moeten
allround inzetbaar zijn en moeten weten waar ze het over hebben. Een hogere mate van pensioenkennis is vereist.
• Alle medewerkers krijgen meer klantcontact (werkgevers, deelnemers, bestuur, adviseurs van bestuur, etc.). Medewerkers
moeten niet alleen weten hoe de administratiesystemen werken,
ze moeten ook diepgaande kennis van de pensioenregeling
hebben, afwijkende situaties kunnen beoordelen en hierover
correct en begrijpelijk kunnen communiceren.
• De inrichting in klantteams maakt dat er minder formele
coördinatie en overleg tussen afdelingen noodzakelijk is om de
werkzaamheden uit te voeren. Medewerkers kunnen daardoor
sneller initiatieven nemen om echte samenwerking te realiseren,
gedreven vanuit de klant.

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Ja, jaarlijks verstrekken wij het meest uitgebreide ISAE3402 type II
rapport.
2) Zo ja zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn
opgenomen in de scope?
Er zijn geen belangrijke klantwerkzaamheden die buiten de scope
van de ISAE3402 verklaring vallen.
Het standaard 3402 type II rapport heeft betrekking op onze dienstverlening aan ondernemings-, beroeps- en bedrijfstakpensioenfondsen. Deze dienstverlening richt zich op het bestuur, de werkgevers,
de deelnemers en de pensioengerechtigden en betreft de
pensioenadministratie en de financiële administratie van het pensioenfonds. Syntrus Achmea heeft haar dienstverlening in een
procesmodel vertaald dat als basis dient voor de uitvoering van de
volgende hoofdprocessen:
- Implementeren en prolongeren afspraken
- Beheren overeenkomsten
- Administreren van deelnemers/werknemers
- Administreren van deelnemers-/werknemersrechten
- Factureren en incasseren
- Verzorgen uitkeringen
- Verzorgen additionele diensten
- Verzorgen financiële administratie van het fonds.
Vanaf 2014 hebben wij de ambitie om een breder
ISAE3402/3000 rapport op te stellen, waarbij wij naast
financiële risico’s (ISAE3402) eveneens verslag willen doen van
de niet-financiële risico’s.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Al meerdere jaren op een rij zijn geen materiële bevindingen
geconstateerd.

Vergeleken met 10 jaar geleden worden de werkzaamheden efficiënter en effectiever (automatisering, minder coördinatie en betere
organisatie) uitgevoerd. Daarbinnen zijn wij continu op zoek naar
verbetering. Aan de kwalificaties van onze medewerkers stellen
wij hogere eisen. Zij moeten ten minste HBO werk- en denkniveau
hebben.

F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Onze ICT omgeving bestaat uit diverse componenten voor verschillende administratiedomeinen, waarbij de Maia Suite en SAP de
hoofdsystemen zijn:
• Maia Suite: voor de administratie van relaties (fondsen,
werkgevers, deelnemers, partners, e.d.), dienstverbanden,
aanspraken, rechten, verplichtingen en voorzieningen. De Maia
Suite bestaat uit meerdere modules, waarvan Syntrus Achmea
de volgende modules gebruikt:
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H. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Syntrus Achmea voert als onderdeel van Achmea integraal risicomanagement uit. Achmea heeft integraal risicomanagement verankerd in de ‘Hoofdlijnen van Organisatie- en Besturing’, de wijze
waarop zij is georganiseerd en waarop zij stuurt. Als onderdeel hiervan heeft Achmea een Risico Charter.
Dit Risico Charter is goedgekeurd door de Raad van bestuur van
Achmea (eigenaar) en van toepassing op alle bedrijfsonderdelen
van Achmea, waaronder Syntrus Achmea. Dit document beschrijft
op hoofdlijnen hoe Achmea risico’s beheerst en de kaders die
Achmea hiervoor hanteert.
In dit document staan de uitgangspunten voor de beheersing van
risico’s binnen Achmea, de risico governance (Uitgangspunt
Integrale Risico Management Framework, Three Lines of Defence model, Risk Committees) en een beschrijving van de rollen en
verantwoordelijkheden van diverse afdelingen, commissies en
andere vertegenwoordigingen binnen Achmea, benoemd. De rollen
en verantwoordelijkheden in het Three Lines of defencemodel
zijn uiteraard beschreven en uitgewerkt. Hierbij zijn de taken en
verantwoordelijkheden voor de Raad van Commissarissen/Audit
& Risk Committee, Raad van Bestuur, Finance & Risk Committee,
Risk & Compliance, Directie van bedrijfsonderdelen, Finance & Risk
Committees, decentrale tweedelijnsrollen en Internal Audit functie
beschreven.
Wij zijn transparant over de wijze waarop we onze risico’s, en
daarmee het uitbestedingsrisico van onze klanten beheersen. Wij
informeren onze relaties door middel van onze brochures ‘Risicomanagement & Compliance – Geïntegreerd risicoraamwerk Syntrus
Achmea’ en ‘Transparant over uitbesteding & beleid’.
Bij onze klanten bespreken wij periodiek onze dienstverlening
en rapporteren wij over onze dienstverlening door middel van
DVO-rapportages. Ten aanzien van de onze risico’s verantwoorden
wij ons door het uitbrengen van periodieke risicorapportages en
jaarlijkse ISAE3402 type 2 rapportages. Daarnaast informeren wij
onze klanten door middel van seminars en workshops.
I. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB
benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat
kunt u (potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
De controle op de datakwaliteit wordt op meerdere manieren
vormgegeven.
- Interne data integriteit in software. Datakwaliteit wordt intern
afgedwongen door software.
- Applicatie controles. Op veel verwerkingen zijn extra application
controls ingericht. Deze application controls zijn bijvoorbeeld
automatische controles op basis van hash-totalen en het
systeem van errors en warnings die zijn ingericht op basis van
de variabelen in het reglement. De errors en warnings zorgen
er voor dat logische invoerfouten (bijvoorbeeld een te hoge
salariswijziging) niet voor kunnen komen.

-

Vier-ogen principe en procescontroles op waarheidsmomenten.
Jaarwerk en bulkcontroles. Jaarlijks worden op momenten dat
grote batches worden verwerkt, extra controles uitgevoerd op de
datakwaliteit. Dit zijn onder andere het jaarwerk en de jaarlijkse
verwerking van de UPO’s.
- Quinto P rapportages. Op het Quinto P programma is bij Syntrus
projectmatig een vervolg gegeven via het datakwaliteitsproject
IMPERO waarbij in navolging van de DNB-methodiek maatmanberekeningen worden uitgevoerd. De bevindingen worden
gerapporteerd aan de klant.
Om de datakwaliteit bij externe partijen te garanderen, worden de
leveranciers onderworpen aan dezelfde controlemaatstaven als de
interne administratie.
J. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement). De administratieve pensioenuitvoerder kan worden
beschouwd als een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze ontwikkelingen?
In onze ogen moet een pensioenfondsbestuur continu in control zijn.
Het pensioenfonds heeft deze greep op de pensioenuitvoering op
basis van duidelijke en heldere rapportages. Syntrus Achmea ontwikkelt voortdurend het instrumentarium dat ervoor zorgen kan dat
de bestuurders van pensioenfondsen de verantwoordelijkheid voor
de uitbestede dienstverlening kunnen dragen. Inzicht is daarbij de
sleutel voor het kunnen ondernemen van actie. Syntrus Achmea biedt
diverse rapportages aan die voor inzicht zorgen en wij ontwikkelen
deze set voortdurend op basis van interne en externe ontwikkelingen
en inzichten.
Voor het uitvoeren van de pensioenadministratie zijn onze werkzaamheden onderverdeeld in processen. Deze processen zijn met de
bijbehorende beheersdoelstellingen, -maatregelen en werkinstructies
vastgelegd in een integraalmanagementinformatiesysteem. Per
proces wordt op basis van KPI’s gerapporteerd en gestuurd. Op dit
moment rapporteren wij voornamelijk op ‘tijdigheid’. Wij ontwikkelen
momenteel aanvullende KPI’s op de dimensies ‘juistheid’ en ‘volledigheid’. Maar wij gaan verder. We verklaren niet alleen de performance
tot aan het afgesproken service-level, maar rapporteren tot 100%.
Ook geven wij inzicht in de oorzaken van een eventuele underperformance.
Met de financiële rapportage heeft het bestuur actueel inzicht in de
financiële positie van het fonds en de risico’s die worden gelopen.
Met de creditmanagementrapportage brengen we eens per half
jaar/kwartaal verslag uit aan het bestuur, waarna wij de rapportage
toelichten.
Bestuurders zijn onder andere verantwoordelijk voor het benoemen
van de financiële en de niet-financiële risico’s van het fonds. Ook beoordeelt men de mate waarin deze risico’s worden beheerst. Hierbij
kan de bestuurder gebruikmaken van meerdere informatiebronnen.
De risicorapportage niet-financiële risico’s vormt een van deze bronnen. De rapportage geeft inzicht in de wijze waarop wij de risico’s
beheersen die samenhangen met de processen die het pensioenfonds
aan ons heeft uitbesteed.
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M. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
Onze missie is dat wij nu en in de toekomst een belangrijke bijdrage
leveren aan een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later. Wij
zien een dynamische pensioenomgeving waarin voortdurend - en
onderhevig aan maatschappelijke discussie - wettelijke wijzigingen
plaatsvinden en de prestaties van pensioenfondsen in het middelpunt van de belangstelling zijn komen te staan.
Om deze doelstellingen te kunnen realiseren, werken wij continu
aan verbeteringen. Verbeteringen gericht op een steeds beter
wordende dienstverlening aan bestuurders, werkgevers maar zeker
ook deelnemers van de pensioenfondsen.

K. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Wij zien een beweging naar een pensioenlandschap waarin een
beperkt aantal pensioenfondsen zelfstandig zullen voortbestaan.
Dit zullen zeker een aantal ondernemingspensioenfondsen zijn en
een belangrijke plaats zal er zijn voor enkele grote bedrijfstakpensioenfondsen.
Mogelijk zullen enkele fondsen die een heel speciale niche doelgroep bedienen, kunnen voortbestaan, naast enkele brede beroepspensioenfondsen. In dat landschap zien wij ook plaats voor nieuwe
vehikels zoals de PPI en het APF. Steeds meer pensioenfondsen die
diensten van Syntrus Achmea afnemen, oriënteren zich op samenwerking of fusie. Uit kostenoverwegingen, toekomstbestendigheid
of om governance redenen. Syntrus Achmea heeft de afgelopen
jaren veel ervaring opgedaan in de begeleiding van dergelijke
trajecten. Die kennis en kunde hebben wij gebundeld in het Syntrus
Achmea Competence Center Consolidatie (CCC). Daarmee helpen
wij onze relaties in dit proces bij de diverse fases van consolidatie
zodat zij hun geformuleerde doelstellingen sneller en met meer
zekerheid kunnen realiseren. Indien een fonds zich wil richten op
een groeiproces waarin naar een gewenste schaalgrootte wordt
gestreefd, geven wij inzicht in de haalbare strategieën daarvoor. Als
een fonds op korte termijn wil integreren in een groter geheel,
bieden wij informatie over welke mogelijkheden daarvoor beschikbaar zijn. Voortdurend met oog voor het klantbelang en het zorgen
voor een toekomstbestendige invulling: geheel in lijn met onze missie: zorgen voor een houdbaar en betaalbaar inkomen voor later.
L. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan?
Wij bezien deze discussie vooral vanuit onze rol als pensioen-uitvoeringsinstelling. Vanuit dat gezichtspunt pleitten wij al enige tijd
voor het door de politiek tijdig verschaffen van duidelijkheid en het
scheppen van een voor deelnemers goed te begrijpen oplossing.
Als adviseur van pensioenfondsen hebben wij ook kanttekeningen
geplaatst bij de diverse voorstellen en hebben uiteraard onze visie
in de consultatie fase kenbaar gemaakt.
Een paar elementen willen wij hierbij aangeven.
Positieve aspecten van het voorontwerp van 2013: Syntrus Achmea
omarmde het voorstel van staatssecretaris Klijnsma om pensioenfondsen de mogelijkheid te geven om over te stappen op een reëel
contract. Fondsen kunnen hun beleggingsbeleid daarmee immers
beter afstemmen op hun indexatieambitie. Ook het behoud van
de goede elementen uit het huidige pensioenstelsel (solidariteit,
verplichtstelling en collectiviteit) ervaren wij als positief. Dit dient
het belang ook toekomstige generaties een houdbaar en betaalbaar
inkomen voor later te kunnen bieden. Wij pleitten voor het door
pensioenfondsen kunnen hanteren van één contract.
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I. Feitelijkheden

b. Financiële administratie (boekhouding en rapportering);
Ondernemingspensioenfondsen:
Aantal:
40
Totaal aantal deelnemers: +/- 106.000

A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie een juridische entiteit is binnen een grotere
organisatie, beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze
organisatie.
Conac is een onafhankelijke, Belgische onderneming, actief in het
domein van adviesverlening en actuarieel, administratief en boekhoudkundig beheer van pensioenfondsen. De aandelen van Conac
zijn in het bezit van de werkende vennoten.
Conac is de Belgische vertegenwoordiger van het wereldwijd
netwerk van onafhankelijke actuarissen en pensioendienstverleners
Abelica Global.
Naast Conac werd een aantal jaren geleden Conaccount opgericht,
met een vergelijkbare aandeelhoudersstructuur als die van Conac.
Het administratief en boekhoudkuding beheer werd ondergebracht
in Conaccount. De adviesverlening en software ontwikkeling
gebeurt binnen Conac.
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
Conac is een onafhankelijke onderneming en heeft volledig autonoom juridisch zeggenschap.

Sectorpensioenfondsen:
Aantal:
2
Totaal aantal deelnemers: +/- 347.000
Daarnaast zijn er ook een aantal pensioenfondsen die financiële
administratie (boekhouding en rapportering) uitvoeren met
software die door Conac is ontwikkeld.
Ondernemingspensioenfondsen:
Aantal:
16
Totaal aantal deelnemers: +/- 52.000
c. Incasso administratie
Sectorpensioenfondsen:
Aantal:
1
Totaal aantal deelnemers: +/- 1.000
d. Uitkeringenadministratie;
We verwijzen naar ons antwoord bij 2a. Uitkeringenadministratie wordt bij ons geïntegreerd in de deelnemers- en aansprakenadministratie.
e. Communicatie ondersteuning
(zoals pensioenkrant/website/planner);
Communicatie ondersteuning op vlak van onder meer websites
en planners is in België minder uitgebouwd dan in bv.
Nederland.
Deze activiteiten zijn bij ons wel in ontwikkeling.
f. Bestuursadvisering;
Ondernemingspensioenfondsen:
Aantal:
32
Totaal aantal deelnemers: +/- 63.000

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen of vergelijkbare vehikels rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
Ondernemingspensioenfondsen waarvoor Conac/Conaccount hetzij
deelnemers- en aansprakenadministratie (pensioenadministratie), hetzij financiële administratie (boekhouding en rapportering)
uitvoert:
Aantal:
44
Totaal aantal deelnemers: +/- 128.000
Sectorpensioenfondsen waarvoor Conac/Conaccount hetzij deelnemers- en aansprakenadministratie (pensioenadministratie), hetzij
financiële administratie (boekhouding en rapportering) uitvoert:
Aantal:
2
Totaal aantal deelnemers: +/- 347.000
2) Bij hoeveel pensioenfondsen of vergelijkbare vehikels verleent uw
organisatie diensten op het gebied van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie (pensioenadministratie)
en bijbehorende communicatie;
Ondernemingspensioenfondsen:
Aantal:
33
Totaal aantal deelnemers: +/- 70.000
Sectorpensioenfondsen:
Aantal:
1
Totaal aantal deelnemers: +/- 1.000
Daarnaast zijn er ook een aantal pensioenfondsen die deelnemersen aansprakenadministratie (pensioenadministratie) uitvoeren met
software die door Conac is ontwikkeld.
Ondernemingspensioenfondsen:
Aantal:
9
Totaal aantal deelnemers: +/- 36.000
Sectorpensioenfondsen:
Aantal:
1
Totaal aantal deelnemers: +/- 345.000

Sectorpensioenfondsen:
Aantal:
3
Totaal aantal deelnemers: +/- 407.000
3) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
• ‘Lijstenadministratie’ in kader van herverzekering.
• Aanbieden van business continuity oplossingen.
• Licenties op software + helpdesk
(zie ook antwoorden bij 2.a. en 2.b.)
• Sterke expertise in migratieprojecten ; projectteam dat bestaat
uit business en IT zorgt voor een geïntegreerde aanpak.
Voorbeelden: overgang van verzekering naar pensioenfonds,
migratie t.g.v. M&A, wijzigingen regelingen
C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Conac peilt via cliëntencontacten op verschillende niveaus (van
partner tot administrator) voortdurend naar de tevredenheid van de
cliënt. Conac voert echter geen gestructureerd klanttevredenheidsonderzoek. De lange termijn cliëntenrelaties, de goede reputatie en
nieuwe dossiers bevestigen dat de klantentevredenheid hoog is.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
N.v.t.
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3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
N.v.t.
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens
dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)?
Klantentevredenheid is zeer belangrijk bij Conac. Mogelijke
verbeteringen die geïdentificeerd worden, worden zo snel mogelijk
geïmplementeerd. Op dit ogenblik zijn er geen openstaande
projecten.

3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Neen.
F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Conac gebruikt eigen ontwikkelde software. Hieronder vindt u een
beknopte weergave van de gebruikte toepasingen :
- APL for Actuaries;
- ALM;
- Pension Manager for the Internet (PMi);
- FundManager;
- Governance Manager;
- My Pension Benefits.

D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op
het gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
De dienstverlening wordt omschreven in een dienstverleningsovereenkomst die beantwoordt aan de contractvereisten beschreven in
het uitbestedingsbeleid van de IORP en de governance vereisten van
de toezichthouder.
Aansluitend worden meer gedetailleerde afspraken gemaakt op
het Steering Committee, dit is een periodieke vergadering tussen de
cliënt en Conac. Deze vergadering maakt deel uit van de processen
beschreven in de certificatie.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
Er zijn hieromtrent geen standaardafspraken.
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Er zijn hieromtrent geen standaardafspraken.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te
zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
In de dienstverleningsovereenkomst worden vereisten gesteld m.b.t.
- correctheid van de data;
- volledigheid van de data;
- tijdigheid van het aanleveren van de data.
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
Jaarlijks en bij overschrijding.

II. Ontwikkeling en visie
G. Mogelijkheden en ontwikkeling in de markt
1) In welke landen is uw organisatie een gevestigde pensioenuitvoerder?
België.
2) In welke opzichten onderscheidt uw organisatie zich van de gevestigde
Nederlandse partijen? Waar ziet u mogelijkheden voor uw organisatie
in de krimpende pensioenuitvoeringsmarkt in Nederland?
Conac heeft als enige activiteit het aanbieden van gespecialiseerde
dienstverlening aan pensioenfondsen en dit zowel voor bedrijfspensioenfondsen, sectorfondsen, multi-employer pensioenfondsen als
pan-europese pensioenfondsen (IORP). Conac stelt zich hier zeer
flexibel op om tot cliëntgerichte oplossingen te komen. In de administratieve uitvoering streeft Conac een zo hoog mogelijke graad van
STP na. Dit verhoogt de kwaliteit (weinig manuele processen) en
laat toe om de dienstverlening met een beperkt aantal FTE’s uit te
voeren. Hierdoor is de dienstverlening ook kostenefficiënt.
Gezien Conac zowel grote als kleinere organisaties bedient, kan zij
oplossingen bieden gaande van een low-cost back-office voor een
autonoom Nederlands pensioenfonds, tot een bestaande paneuropese open IORP structuur gevestigd in België om kleinere
organisaties grensoverschrijdend in onder te brengen.

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Ja.
2) Zo ja, zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen in de scope?
De scope van Conac is zeer uitgebreid en omvat quasi alle standaarddienstverlening. Meer bepaald zijn volgende business processen in scope :
- Regulatory Compliance;
- New Client Implementation;
- Record Keeping;
- Benefit Processing;
- Actuarial Calculations;
- Pension Payroll;
- Accounting;
- Legal Reporting;
- Statutory Administration.

H. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering?
Onze medewerkers zijn uitsluitend en dagdagelijks betrokken in de
administratieve pensioenuitvoering en als dusdanig zeer gespecialiseerd. Gezien de verregaande automatisatie bedient een medewerker meestal een portfolio van verschillende, zeer diverse pensioenfondsen en bouwt daardoor op vrij korte tijd een grote knowhow op.
I. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
Voor ons als administratieve uitvoerder zullen in de risico analyse de
operationele risico’s en i.h.b. de IT risico’s opgenomen worden. We
mitigeren die risico’s door een reeks ISAE3402 gecertifieerde IT
processen, een door COBIT geïnspireerd controle framework en door
de IT industrie geïnspireerde best practices. Onze internationale
klanten eisen dit ook van ons.

en volgende IT processen :
- Physical security;
- Logical Access;
- Backup and recovery;
- Incident Management;
- Change Management;
- Release Management.
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Wij kunnen ons dan ook sterk terugvinden in 6.1 van de ‘Handreiking Integraal Risico Management’ uitgegeven door de Nederlandse Pensioenfederatie. (blz 65 en verder)
J. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB
benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat
kunt u (potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
Door ons automatisatie model (historische gegevens plus datamodelling) en onze procesmatige aanpak van de pensioenuitvoering verhogen wij de kwaliteit van de ons toevertrouwde gegevens
aanzienlijk. Data hygiëne (het business process recordkeeping) zit is
het hart van onze pensioenuitvoering.
K. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement).
De administratieve pensioenuitvoerder kan worden beschouwd als
een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze
ontwikkelingen?
In de Belgische context is de administratieve uitvoerder al de facto
een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds.
L. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
Wij hebben oplossingen om pensioenfondsen te helpen blijven
voortbestaan. Voor mogelijke oplossingen verwijzen we naar
vraag G.
M. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan? Stel dat er een
tweedeling komt tussen harde en zachte rechten, is het administratiesysteem in uw organisatie daarop voorbereid?
Ons administratiesysteem is voldoende flexibel om beide soorten
rechten te administreren.
N. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format,
maximaal 500 woorden).
In de aanloop van een aantal pan-europese projecten heeft Conac
reeds veel know-how en kennis opgebouwd van het Nederlandse
pensioenlandschap en de recente evoluties. Dit betekent dat onze
consultants het Nederlandse vakjargon begrijpen.
In ditzelfde kader is er reeds een gedetailleerde screening gebeurd
om te kijken of de software voor pensioenadministratie en de
bijhorende processen gemakkelijk kunnen aangewend worden voor
Nederlandse plannen. Deze analyse is positief geweest en Conac is
er zelfs van overtuigd dat de zeer brede ervaring van de Belgische
pensioenfondsenmarkt een meerwaarde kan betekenen.
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4. Pensioendiensten:
Al meer dan 16 jaar bieden wij professionele service oplossingen
aan meer dan 3.000 klanten in Duitsland en Europa (sommige
klanten opereren wereldwijd). Consulting, plan design en implementatie, trustee / actuariële ondersteuning, payroll management, pensioen management, competence center (hotline),
gebruik van de meest vooruitstrevende en flexibele webgebaseerde software oplossingen.

I. Feitelijkheden
A. Juridische entiteit en zeggenschap
1) Indien uw organisatie een juridische entiteit is binnen een grotere
organisatie, beschrijf dan de juridische inbedding binnen deze
organisatie.
a. De groep bestaat uit de onderneming Lohoff & Partner Holding
GmbH dat de overige ondernemingen binnen de groep bestuurt.
b. Deze ondernemingen werken geheel zelfstandig. Elke onderneming heeft haar eigen taken met een eigen specialisatie. Wat
betreft optimalisatie en efficiency concurreren de ondernemingen met elkaar. De ondernemingen onder Lohoff &
Partner Holding GmbH zijn:
i. Pensioen Diensten
1. Lohoff & Partner ChronosLife GmbH - bedrijfsdoelstelling: administratieve diensten, pensioendiensten (hotline-diensten, consultancy, actuariaat, belastingdiensten)
2. Lohoff & Partner Financial Services GmbH - bedrijfsdoelstelling: Pensioenproces automatisering en internet
oplossingen
3. ChronosTreuhand GmbH / Trustee organisatie bedrijfsdoelstelling: zekerstellen van betaalrekeningen
d.m.v. verpanding
ii. Speciale Diensten
1. Lohoff & Partner Process- & System-Design GmbH bedrijfsdoelstelling: Automatisering van financiële
processen (Banken, verzekeraars, beleggingsmaatschappijen)
2. Lohoff & Partner Consulting & Software GmbH bedrijfsdoelstelling: Consultancy in Lean Management
(proces-optimalisatie / efficiency voor alle sectoren
inclusief pensioenorganisaties)
3. Lohoff & Partner Unternehmensberatung GmbH bedrijfsdoelstelling: Consultancy op het vlak van
strategie en efficiency
c. De Lohoff & Partner ondernemingen zijn opgericht sinds 1991.
De ondernemingen zijn gevestigd in: Duitsland (Isernhgen,
Hannover, Warnemünde, Nordhorn) en Zwitserland (Zürich).
2) Hoe is de juridische zeggenschap binnen uw organisatie georganiseerd?
a. Principal Officer: Petra Lohoff		 CEO Lohoff & Partner Group
b. General Manager: Heinz G. Lohoff		 CEO Lohoff & Partner Group
c. Head of Operation: Martin de Vries		 COO Member of the Board
d. Head of Infrastructure: Markus Ernst CSO Member of the Board
e. Head of IT: Sebastian Hinz		 CIO Member of the Board
f. Head of Staff & Projects: Lukas Oles		 CCO
g. Head of IT Rostock: Michael Hoppe		 CIO Member of the Board
h. Eigenaar van Lohoff & Partner:
Petra Lohoff en Heinz G. Lohoff (100%)

B. Aantal en aard van de klanten
1) Hoeveel pensioenfondsen of vergelijkbare vehikels rekent uw organisatie tot haar klantenbestand op administratief gebied?
45 Pensioenfondsen (via Robeco Flexioen) en meer dan 50 klanten
(ondernemingen) via Robeco PPI.
2) Bij hoeveel pensioenfondsen of vergelijkbare vehikels verleent uw
organisatie diensten op het gebied van:
a. Deelnemers- en aansprakenadministratie (pensioenadministratie)
en bijbehorende communicatie;
Alle.
b. Financiële administratie (boekhouding en rapportering);
Minder dan 20%.
c. Incasso administratie
Geen (service oplossingen in andere delen van Europa).
d. Uitkeringenadministratie;
Geen (service oplossingen in andere delen van Europa).
e. Communicatie ondersteuning
(zoals pensioenkrant/website/planner);
Alle.
f. Bestuursadvisering;
Geen (ondersteund in andere Europese landen).
3) Verleent u nog andere diensten die bovenstaand nog niet zijn genoemd en zo ja wat voor diensten zijn dat?
a. ‘Worksite Marketing’.
b. Electronische akte voor opslag en distributie van documenten.
c. Uitgebreide smartphone oplossingen voor andere communicatie
taken.
d. Innovatieve en goedkope oplossingen voor ‘slapers’ in Nederland.
C. Klanttevredenheid
1) Houdt uw organisatie, al dan niet op periodieke basis, klanttevredenheidsonderzoeken?
Ja, doorlopende onderzoeken via elektronische vragenlijsten.
2) Zo ja: in welke vorm en door wie (intern of extern) uitgevoerd?
- Internet oplossingen ontwikkeld door Lohoff & Partner.
- Extern door partners (asset managers, belastingconsultants).
3) Op welke 2 vlakken scoort uw organisatie hoog bij dergelijke onderzoeken?
- Tevredenheidsniveau ‘Pensioendiensten’
(competence centers support).
- Tevredenheidsniveau gebruiksgemak ‘Pensioen Portal’
(technologie).
- Tevredenheidsniveau ‘Overall kwaliteit’
(personeel, service, technologie).
4) Op welke 2 vlakken kan uw organisatie nog verbeteren, volgens dergelijke onderzoeken (en bij afwezigheid daarvan, volgens uzelf)
- Bekendheid (Lohoff & Partner merk in Nederland).
- Lidmaatschap RfP proces (aanbestedingsprocedure) beheerd door
consultants in NL.

Lohoff & Partner biedt bedrijfsoplossingen op de volgende
gebieden:
1. Consulting:
a. Strategische projecten en efficiency projecten (Pension Plan
Design, Lean strategies, proces oriëntatie, Pensioenadministratie operation / Migratie projecten).
2. Software ontwikkeling:
a. Alle applicaties zijn webgebaseerd (Pensioen / Finance
software (SW), individuële SW, data hosting, controlling
software), Straight Through Processing (STP).
b. Wij ontwikkelen de modernste software voor binnen- en
buitenlandse ondernemingen (alle producten zijn webgebaseerd).
3. Design en huisstijl:
Internet- / intranet design, multimedia, films, Web Shops, CD,
marketing, informatie- / communicatie materiaal
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D. SLA, naleving en rapportage
Een Service Level Agreement (SLA) vormt een belangrijk onderdeel
van een contract met een administratieve pensioenuitvoerder.
1) Zijn er in de standaard SLA bij uw organisatie kwaliteitsnormen op
het gebied van tijdigheid, juistheid en volledigheid opgenomen?
Ja, we leveren online reporting van onze SLA overeenkomsten.
2) Wat spreekt u af met uw klanten indien uw organisatie alle normen
haalt?
- Flexibele prijzen (bonus), we streven naar ‘zero defect’ en hoge
business quality standaards.
- Competitieve prijsmodellen gebaseerd op buitenlandse pensioenmodellen (lage kosten, hoge service standaards).
3) En wat als niet aan bovenbedoelde normen wordt voldaan?
Onze commitment is: We streven naar ‘zero defect’, wij zijn echter
verantwoordelijk voor onze eventuele fouten en leveren zonodig
compensatie.
4) Welke eisen stelt uw organisatie aan haar klanten om ervoor te
zorgen dat de normen in de SLA gehaald kunnen worden?
- Lean management is een integraal onderdeel van onze commitment.
- Keer op keer de cyclus herhalen hetgeen leidt tot onophoudelijke
verbetering tot het proces perfect is (PDCA methode:
Plan – Do – Check – Act).
5) Hoe en hoe vaak rapporteert u hierover aan uw klanten?
- Elektronisch: dagelijks, wekelijks en maandelijks in het online
rapportage systeem via onze internet portal.
- Persoonlijk: maandelijkse management sessies met partners en
klanten.

Online dossier SW
Data Mining SW
Security SW
Internet Portal Access via DigiD (Nederland)
….

II. Ontwikkeling en visie
G. Mogelijkheden en ontwikkeling in de markt
In welke landen is uw organisatie een gevestigde pensioenuitvoerder?
- Business in: Duitsland, België, Luxemburg, Nederland, Zwitserland, Oostenrijk, Polen, Tsjechië, Hongarije, Verenigde Staten,
Rusland.
- In voorbereiding: Expansie in Oost Europa, Zuid Europa,
Engeland, Scandinavië.
H. Medewerkers
Wat ziet u als de belangrijkste eigenschappen / kwaliteiten van de
medewerkers die in uw organisatie betrokken zijn bij de administratieve pensioenuitvoering?
Algemene opmerking: Alle medewerkers hebben een academische
achtergrond, zijn multilanguaal / native speakers. Onze medewerkers komen uit meer dan 15 verschillende landen, meer dan 50% is
langer dan 6 jaar bij Lohoff & Partner.
- Service center medewerkers: Momenteel 89 medewerkers.
- Special skills (Actuarissen, belasting consultants, project
managers): 25 medewerkers.
- IT applicatie ontwikkelaars: 45 medewerkers.
- Anderen: 15 medewerkers (staf, administratie, marketing, etc.).

E. ISAE3402 certificering
1) Is uw organisatie ISAE3402 gecertificeerd (type I en II)?
Ja, sinds 4 jaar zonder enige aanbeveling of bevinding.
De audits worden uitgevoerd door een internationaal erkend
consultancy bureau.
2) Zo ja, zijn er belangrijke klantwerkzaamheden die niet zijn opgenomen in de scope?
Nee – de ISAE audit betreft al onze activiteiten.
Bepaalde klanten verlangen speciale audits van het externe consultancy bureau.
3) Zijn er materiële bevindingen geconstateerd door de accountant?
Nee, noch bevindingen noch aanbevelingen.
4) Indien u niet beschikt over een ISAE3402 certificering, komt uw
organisatie in aanmerking voor een vergelijkbare certificering?
- ISAE3402 type I en II: laatste 4 jaar
- ISO 2700 (data en infrastructuele beveiliging)

I. Risicomanagement
DNB stuurt erop aan dat pensioenfondsen integraal risicomanagement uitvoeren. In het verlengde daarvan wordt ook van uitvoerders
een visie op en invulling van risicomanagement verwacht. Hoe geeft
uw organisatie hier invulling aan? Hoe informeert u uw relaties over
de wijze waarop u de risico’s monitort?
We ondersteunen het integrale risicomanagement voor onze klanten
(ondernemingen) en partners (financiële sector)
- Bron: pensioen data, reports, simulaties.
- Financiële analyses inclusief scenario’s en voorspellingen.
- Markt analyses (pensioenplannen, financiële aanbiedingen /
activa, informatie en communicatie, technologie, reporting,
risicomanagement systemen).
Implementatie
- Vroegtijdige waarschuwingsprocedures (monitoring IT systemen,
management commitment / controles, elektronische controlling
/ reporting software, push technologies).
- Informatie: Regelmatig terugkerende management meetings
met klanten en partners.

F. Aanwezig systeemlandschap
Welke software applicaties worden door uw organisatie gebruikt bij
haar dienstverlening aan pensioenfondsen?
Alle software oplossingen zijn ontwikkeld door Lohoff & Partner:
Modules
- Deelnemers SW (software): Actieve deelnemers, slapers,
pensionarissen
- Informatie SW
- Simulatie SW
- Pensioen account SW
- MoneyFlow Workflow SW om alle financiële investeringen te
managen (buy, sell, switch, etc.), financial dealing software for
pension plan members
- Reconciliation SW
- Controlling SW / Data Warehouse
- Smartphone SW
- Speciale SW in NL: DigiD access, Pensioenregister, GBA

J. Data hygiëne
Deelnemers- en aansprakenadministraties dienen accuraat te zijn.
Aanspraken moeten volledig gereconstrueerd kunnen worden op
basis van de pensioenreglementen en de onderliggende informatie
(data). Dat was altijd al zo, maar het Quinto-P onderzoek van DNB benadrukt dit nog maar eens. Welke acties zijn er binnen uw organisatie
ondernomen om het geschetste doel te bereiken m.a.w. wat kunt u
(potentiële) klanten hierover in het vooruitzicht stellen?
a. Al onze applicaties zijn database georiënteerd (we werken niet
met excel of andere file programma’s).
b. We bewaren alle transacties (historisch) en we kunnen elke
transactie reconstrueren (vergelijkbaar met payroll- of boekhoudsystemen).
c. We verbinden ons aan en verzekeren nauwkeurigheid, ruimschoots vrije data, compleetheid en ordelijkheid.
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d. Audits:
ISAE3402: positief resultaat: migratie van key accounts /
klanten (korte behandelingstijd).
2 kwetsbaarheids tests door partners in 2013/2014:
geen bevindingen.
K. Transparante en toenemende verantwoording
Pensioenfondsen dienen zich steeds uitgebreider te verantwoorden
over steeds meer zaken (meer communicatie, lagere uitvoeringskosten, evenwichtige belangenafweging, integraal risicomanagement).
De administratieve pensioenuitvoerder kan worden beschouwd als
een ‘verlengstuk’ van het pensioenfonds. Hoe anticipeert u op deze
ontwikkelingen?
a. Vandaag zetten wij ons in om aan de toekomstige eisen van
klanten, regelgevers, partners en markten te voldoen
(communicatie, kosten, risicomanagement, reporting, data
kwaliteit).
b. We leveren hoge service standaards tegen lage kosten (veel
lager dan het kostenniveau in NL).
c. Communicatie tools zijn standaard in zowel onze IT applicaties
als in onze internationale competentie centers.
d. Online controlling en reporting systemen voor managers en
deelnemers (pensioen gegevens, financiële gegevens, prestaties
/ SLA gegevens, actuariële gegevens, fiscale gegevens).
e. ISAE3402, ISO 2700, kwetsbaarheidtests, ISO 2700.
L. Liquiderende pensioenfondsen
Hoe kijkt u naar de voortgaande vermindering van het aantal pensioenfondsen? Ontplooit uw organisatie initiatieven om pensioenfondsen te helpen te blijven voortbestaan?
De eisen aan uitvoering van pensioenadministratie worden hoger
met de toenemende complexiteit van wetgeving, stijgende verwachtingen van deelnemers en grotere verantwoordelijkheid (t.a.v. de
financiële belangen). De administratieve uitvoering kon ooit gezien
worden als boekhouding en uitbetaling van pensioenuitkeringen.
Tegenwoordig is pensioenadministratie een waarde toevoegende
functie, die service verleent aan deelnemers, ondernemingen en
managers. Deze trend zal zich voortzetten, zoals we ook in andere
administratie-gestuurde service sectoren kunnen waarnemen, zoals
de verzekerings- en de bankensector.
Noodzaak om kosten te beheersen en reduceren
Anticiperen op veranderingen
Fusies, overname of verdwijnen van bedrijven
Toenemende verwachtingen van deelnemers t.a.v. service
Veranderingen in (de strategie van) uitkeringen
Juridische wijzigingen
Lohoff & Partner is gespecialiseerd in het bieden van allesomvattende service / IT oplossingen op het vlak van pensioenadministratie
(DB, DC). Dit omvat Pan Europese en/of wereldwijde aanbiedingen
voor internationale ondernemingen.
Onze ambities en doelen voor de Europese pensioenmarkt zijn als
volgt:
1. Wij willen de 1ste toonaangevende leverancier van oplossingen
in service en IT worden.
2. Wij willen de preferred provider worden voor alle ondernemingen met defined Employee Benefit oplossingen.

3.

4.

Wij willen aanbieden en leveren ‘best in class’ oplossingen in
service en IT die gebruikt kunnen worden met gebruikmaking van
uitgebreide opties (investeringskeuzes, verschillende pensioenplannen, individuele plannen, etc.).
Wij willen samenwerken met belangrijke nationale en internationale klanten en investeringsmaatschappijen.

M. Toezichtskader
Hoe kijkt u naar de reeds jaren durende discussie over het Financieel
Toetsingskader? Wat raadt u de Minister in deze aan? Stel dat er een
tweedeling komt tussen harde en zachte rechten, is het administratiesysteem in uw organisatie daarop voorbereid?
Aanbevelingen:
- De kosten van pensioenadministratie in NL zijn erg hoog (markten
eisen binnenkort enorme kostenvermindering).
- Klanten: automatiseren van alle pensioengerelateerde processen.
- Klanten: versimpelen van controlling gerelateerde processen
(maandelijks, YE, actuarieel, etc.).
- Autoriteiten: geen gesubsidieerde kosten
(bij welke aanbieder dan ook).
- Autoriteiten: inzicht in kosten en enorme kostenreductie.
L&P ondersteunt het Financiële kader (inclusief de aangekondigde /
geïmplementeerde veranderingen bedoeld voor 2014) en onderkent
het belang van de noodzakelijke veranderingen in het pensioenmanagement.
N. Tot slot
Indien u nog iets wilt toevoegen wat niet in de vorige vraagstellingen
tot uiting is gekomen, dan kunt u dit hier vermelden (free format, maximaal 500 woorden).
Ontwikkeling van pensioen service
- De gevolgen van slechte deelnemersgegevens of -bestanden
zijn wijd verspreid en hebben vaak extra en onnodige kosten tot
gevolg. Dit kan leiden tot onnauwkeurige of incomplete gegevens,
onderwaardering van de opbrengsten van deelnemers of aansprakelijkheid.
- Pensioen service moet worden uitgevoerd als ‘payroll dienst’
(high data quality)
- Pensioen service ontwikkelt zich als een ‘service productielijn /
pensioenfabriek’ voor repetitieve processen
- Repetitieve processen zullen geheel worden geautomatiseerd
met push / pull mechanismen
- Pensioen service (financiële transacties) zullen worden gebruikt als handelsplatform voor werknemers
- De administrateurs ondersteunen wereldwijde klanteisen
- In Europa zullen enkele grote ondernemingen 80% van de
pensioen service verzorgen.
- Ondernemingen met gemakstechnologie zullen winnen
(wellicht doordat de financiële sector en/of Asset Mangers de
pensioenmarkt binnendringen door overnames of samenwerking met deze bedrijven, zoals in de Verenigde Staten).
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I. Facts
A. Legal entity and ownership
1) If your organization is a (legal) entity within a larger organization
please describe the embedding within that larger organization.
TCS Netherlands B.V. is a fully owned subsidiary of TCS Limited
registered in India.
2) Please explain the legal ownership of your organization.
TCS is a publicly held company and is listed on the National Stock
Exchange (NSE) and Bombay Stock Exchange (BSE) in India.
Tata Sons Limited holds about 73.9% shares in TCS. Public shareholders hold 21.6% shares while 4.5% shares are held by noninstitutional shareholders.
B. Number and type of customers
1) How many pension funds or similar vehicles in the Netherlands have
outsourced their pension administration to your organization?
We have over 11years of experience in Pensions & Retirement
services. We provide pension administration services to 11 pension
providers across the world. We manage more than 13.1 million
policies and 85,000 plans for customers across Pensions & Retirement services. Currently, we do not serve any pension funds out
of Netherlands. However, we provide administrative services for
customers across the US, UK, Canada, Asia and Australia.
2) To how many pension funds or similar vehicles does your
organization provide the following services:
a. Member- and entitlement administration and related
communications (start letter etc.);
b. Financial administration (accounts / bookkeeping);
c. Premium collection;
d. Payments;
e. Communication support (such as pension booklets /website/
planner);
f. Trustee / board support and consultancy;
We provide the services mentioned above to 11 customers across
all geographies through 3400+ pensions/retirement service
professionals. We service over 13.1 million members through our
eight global delivery centers (GDCs). We have been recognized as a
leader in Life & Pensions by various analysts.
3) Do you provide any other services that have not been mentioned
above, and if so, what services are they?
We provide end-to-end services to global pension providers ranging
from (but not limited to) Member servicing, Scheme management,
Risk &compliance. We have also deployed our mature pension
administration platform BaNCS™ for our clients.
C. Customer satisfaction
1) Does your organization conduct customer satisfaction surveys on a
regular basis?
Yes, we conduct customer satisfaction surveys on a regular basis
with our customers. For projects, the survey is conducted on a
half-yearly basis, while for lifeline surveys (at the CXO level), it is
done annually. For some of our operations, we currently execute
client satisfaction surveys on a monthly basis.
The results of these surveys are used to identify process improvement opportunities and consistently enhance service delivery. The
results are shared with our clients as part of our periodic governance meetings and action plans are designed to constantly improve
the scores.

2) If so, in which form and by whom (internal or external) are the surveys conducted?
These are online surveys that are conducted using an internal tool
and a standard template.
Customers provide feedback on 14 different attributes as a part of
these surveys.
TCS has been rated No.1 in Most Satisfied Customers in
The Netherlands as per Whitelane Survey for 2013 as well as across
Europe
3) In which 2 areas does your organization rank high in such surveys?
We consistently rank high in the categories of Pensions Business
knowledge and on-time Delivery.
4) In which 2 areas can your organization be improved according to such
surveys (and in the absence thereof, according to yourself)?
We have consistently maintained a high CSI index (average – 90%).
However, periodically, we get suggestions/feedback from our clients
on areas where we can improve further. One such area is knowledge
of local regulatory laws. We have initiated measures to strengthen
this area.
D. SLA compliance and reporting
1) Does your organization apply SLA standards including terms of quality, timeliness and accuracy?
Yes, we follow the stringent SLAs agreed upon with our clients and
maintain the standards with all our customers. We have a strong
focus on SLA management and our approach centers on delivering
operational efficiencies through performance management and continuous improvement using well-defined processes and our proprietary
tools. SLA management is an ongoing process aligned to Customer
Operations Performance Center (COPC) requirements as well as evolved management practices such as Six Sigma and Lean.
All processes have well-defined practical metrics which are developed at input–process–output (IPO) level using Supplier Input Process
Output Customer (SIPOCs) and detailed process maps. These are
measured and monitored regularly. Data is captured at IPO metric
levels. Various controls are deployed across businesses to track the
key metrics achievement and advocate actions. Dedicated Six Sigma
resources analyze the data and calculate the baseline performance of
the process. Future progress areas are identified from the data trends
on IPO metrics.
Our approach is based on achieving mutually agreed performance
benchmarks as a first level and move up the performance chain by
adoption of next level practices. These practices can be broadly classified along the following lines:
•
Metrics based—ongoing performance management
•
Variance tracking—measurement, reduction and control of
variation in achieving key metrics at processor level.
•
Six Sigma and Lean initiatives—process improvement initiatives
•
Competency Center—a 5-tier model focusing on operational
excellence
The figure (1) on the next page provides an overview of our SLA
management process
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Figure 1: Overview of SLA Management
2) What do you normally agree with customers if your organization
meets all standards?
Normally, if SLA standards are met, there are no specific rewards
awarded to TCS. However, for certain cases, we will agree on
rewards if we exceed the SLA standards. This will be decided based
on the percentage points we exceed in the SLA standard.
3) And what happens if the above mentioned standards are not met by
your organization?
We work with our clients using multiple models to ensure SLA adherence. The agreements can involve stringent penalties for missing
critical SLAs, or have provisions for TCS to earn back the penalty
through consistent performance over a period of time. These are
defined based on the criticality of the processes, and at times, a risk
reward model is enforced.
4) What requirements does your organization apply to its customers to
ensure that the standards in the SLA can be met?
We have a strong focus on process execution and control. Over the
years, we have created and deployed a number of tools and systems
to appropriately measure and monitor critical business outcomes.
We have successfully deployed various tools for performance
tracking and reporting. These dashboards and reporting tools
ensure that there are no surprises and all the SLAs are met.
Our Process Risk Review (PRR) unit conducts independent reviews to
assess the adequacy and effectiveness of internal controls and compliance with procedures, legal regulatory requirements and service
agreements. The key goals of this unit are as follows:
• Pre-Migration Risk Assessment
• Project Migration Assessment
• Comprehensive Risk Audits
• MSA/SOW/Policy Compliance Reviews

In case of a rare incident such as SLA default, we have a welldefined resolution process to ensure such incidents do not re-occur.
Following is the resolution process for any default on SLAs:
• Issue Identification & Reporting
• Root Cause Analysis
• Preventive Action
We primarily utilize the Six Sigma (DMAIC projects) methodology
for performance improvement. After an exhaustive analysis of all
failure modes is completed, the process quality and operations
teams revisit the risk and mitigation plan and update the plan with
new findings. Based on the findings, a preventive action plan is
developed to minimize recurrence. This comprehensive plan is
revisited every three months.
5) How and how often do you report the SLA scores to your customers?
This can be monthly or quarterly based on specific customer
requirements. Given on the next page is a sample reporting
framework:
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Strategic

Tactical

Operational

Level

Reports /
Information Content

Audience

Agent Progress Report

Process Managers

Team Leads

Daily / Weekly

Key Performance Metrics

Process Managers

Team Leads

Daily / Weekly

People Related–Attrition,
Absenteeism, etc.

Business Managers

Team Leads / Program Mgr.

Daily / Weekly / Monthly

Action Plans – Credit Review Strategies; Performance Improvement Plans

Business Managers

Team Leads / Program Mgr.

Weekly / Monthly

SLA Performance Reports

Process Stakeholders

Process Stakeholders

Daily / Weekly / Monthly

Project Progress Reports

Process Stakeholders

Process Stakeholders

Monthly

Key Performance Metrics

Process Stakeholders

Process Stakeholders

Monthly

Escalated & Other Issues

Process Stakeholders

Process Stakeholders

Weekly / Monthly

SLA Performance Reports

Process Stakeholders / Senior
Management

Process Stakeholders

Weekly / Monthly

Trending and Analysis

Process Leads / Mgr.

Process Stakeholders

Monthly

Ad Hoc Requests

Process Leads / Mgr.

Team Leads / Program Mgr.

Ad Hoc

Project Progress Reports

Steering Committee

Steering Committee

Half-yearly / Annual

Overall Engagement
Performance

Steering Committee

Steering Committee

Half-yearly / Annual

Best Practices

Steering Committee

Steering Committee

Half-Yearly / Annual

Value Adds and Insights

Steering Committee

Steering Committee

Half-Yearly / Annual

Client

Frequency

TCS

E. ISAE3402 certification
1) Is your organization ISAE3402 certified (type I and II)?
TCS business process services (BPS) is SSAE 16 types II certified for
general controls which include Administration, Technology and HR.
TCS does ISAE3402 audits for customers on their specific request
and at an additional cost.
2) If so, are there important customer activities excluded from the
scope?
Yes, this is an enterprise-wide audit that covers general controls
only.
3) Are substantial findings identified by the external auditor?
No, there are no findings identified for Pensions Business Process
Services.
4) If you do not have an ISAE3402 certification, does your organization
apply another certification comparable to ISAE3402?
TCS, at an enterprise-wide level, does not go for ISAE3402 assessment as it undergoes ISO audit for its ISO 27001, ISO 20000 and
ISO 9000 certification annually. ISO 27001certificationis based on
industry best practices which are adopted by TCS. Any engagement
which operates from a TCS location does follow the TCS baseline
information security control framework along with any clientspecific controls which are contractually agreed. The same is
verified as part of the internal security audits as well as the external audits. TCS BPS undergoes SSAE audits on an annual basis and
provides reports on the effectiveness of controls.

Mode of
Interaction
Spreadsheet Reports/
Dashboards/
Email/
Phone/
WebEx

Spreadsheet Reports/
Dashboards/
Email/
Phone/
WebEx/
Video Conference/ Business
Reviews

Monthly Business Reviews/
Steering Committee
Meetings/
Executive Reports/ VideoConference

F. Actual System Infrastructure
Which software applications are used by your organization for the
administration services to pension funds or similar vehicles?
We use several applications for the administration services to
pension funds or similar vehicles. These include BaNCS, Omni
(Sungard) and home-grown applications of our customers.
II. Developments and company vision
G. Opportunities and developments in the market
1) In which countries is your organization an established administrative
pension provider? In what ways does your organization distinguishes
from the established Dutch pension providers? Which opportunities
do you see for your organization in a shrinking pension administration
market like in the Netherlands?
Pension administration is a core focus area for TCS and we have
successfully built this capability across different countries. To build
this capability, we have focused on the top six pensions markets in
the world, namely the US, Japan, UK, Australia, Canada and
The Netherlands (Source: Towers Watson 2013). Of these markets,
we have followed different strategies to enter new markets and
subsequently develop it further. A summary of our pensions presence
in key markets and the strategy across markets is provided on the
next page:
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Country

Size of Market
($ Trillion)

TCS BPS Clients

Products

FTE Count

Operating Models

US

16.8

• 2 of Top 6 Retirement
Services Provider;
• Top 3 Annuity Provider

Corporate Pensions (401k,
403b), Fixed & Variable Annuity,
Individual Pensions (IRAs)

Japan

3.7

In negotiations

In negotiations

UK

2.7

4 Large Pensions Books

Corporate Pensions, Individual
Pensions

2100+

Australia

1.5

Superannuation

325+

Pure play BPS

Canada

1.5

RRSPs

35+

BPS, part of existing wealth management services

Netherlands

1.2

The largest superannuation
provider
2 leading financial services
providers
In negotiations

In Negotiations

950+
0

0

Pure play BPS
• IT + BPS
• TPA Licensed
Partnership with Mitsubishi Group
for joint BPS, for local market
• TPA Services,
• BPS, IT, Platform

• Local Carve-out
• Partnership with a TPA
• Platform-led

As part of Quality process within TCS which is CMMI Level 5 certified, TCS has proper checks and balances to ensure Data Quality.
Additionally, for customers where TCS BaNCS Insurance Platform is
deployed, most of the processes are Straight Through Processing
enabled ensuring high quality & accuracy of Data

H. Employees
What do you consider as the main characteristics/qualities of your
employees who are involved in pension administration within your
organization?
TCS has been rated as Top Employer across Europe as well as in
Netherlands by the CRF Institute. This has manifested in a significantly low attrition rate compared to its peers in the pension
administration business.
This increased retention has significantly contributed to our success
in the pension administration space since it ensures ongoing
domain capability development, reduced training for new hires,
and better quality of service to end customers. However, we also
periodically conduct focused training programs for our associates
on topics ranging from core domain knowledge to updates in the
regulatory environment. These training programs include formal
classroom/online sessions as well as inputs during daily team huddles. We have SMEs who track regulatory updates and work with
third party providers to ensure that the organization is on top of all
relevant regulatory changes. Besides this, our employees periodically undergo a series of information security, fraud prevention
and other relevant training programs.

K. Transparant and increasing accountability
Pension funds have to report more thoroughly on much more items
(more communication, lower operational costs, balance of stakeholder interests, integral risk management). The external pension
administrator can be considered as an ‘extension’ of the pension
fund. How do you anticipate on these developments?
When UK Government launched a new Occupational Pension
Scheme (NEST), they contracted TCS to provide administration
activities including IT Platform, Infrastructure, Business Process
Services & Contact Centre. The NEST Organization focused primarily
on the Marketing, Sales & Governance organization. TCS provided
all end to end services as an extension of NEST. TCS provided a Price
Per Participant Model ensuring a variable pricing model for NEST.
L. Liquidating pension funds
What is your vision on the ongoing decline of the number of pension
funds? Does your organization develop initiatives that support
pension funds to continue to exist?
TCS has created a separate Subsidiary called Diligenta in the UK
Market to deal with the similar issue in the UK market. Diligenta
provides Administration Services for Life & Pension Providers on a
Price per Policy model. Diligenta provides full end to end services
like Contact Center, Back Office Administration, IT Platform & Infrastructure. This is based on a shared services concept which ensures
costs remain lower in the long run and not rise as volumes decline.

I. Risk management
The Dutch Central Bank (DNB) demands integral risk management
from pension funds. This also requires a vision and implementation
of risk management procedures by pension providers. What is your
opinion on this subject and how has your organization implemented
relevant procedures? How do you inform your customers about your
risk management procedures?
TCS currently has TPA licenses to perform Insurance & Pensions
administration in Markets like UK & US. This is based on a mature
Risk, Audit, Compliance Framework established and practiced. For
example, the Risk, Audit & Compliance Framework for UK is
approved by the Financial Conduct Authority of UK. Additionally,
TCS is the first company globally to achieve CMMI Level 5 and
PCMMI Level 5 ensuring appropriate controls in place from a Risk
management perspective for services it offers.

M. Financial Framework
What is your opinion on the discussion on the upcoming changes in
the Financial Supervision Framework (FTK) that is going on for years
now? What do you recommend the Minister of Social Affairs on this
matter? Suppose there is a dichotomy between ‘hard’ and ‘soft’
pension entitlements, does your administration system support this?
TCS as an IT & Business Process service provider and may not be
able to comment on this question. However TCS will ensure
compliance to any of the new requirements.

J. Data hygiene
Member- and entitlement administration should be accurate.
Entitlements should be reconstructed completely based on the plan
rules and the underlying information/data. This has always been the
case but the Quinto P investigation of DNB emphasizes this. What
actions have been carried out by your organization to reach the described goal. In other words, what can you offer (potential) customers
when it comes to data quality / data hygiene?

N. Finally
Please add relevant information here if it not already mentioned in
the previous questions (free format, maximum 500 words).
N/A.
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Over Sprenkels & Verschuren
Sprenkels & Verschuren is een puur Nederlands actuarieel adviesbureau. Wij willen
onze klanten helpen om de juiste beslissingen te nemen. Daarbij zijn wij in staat om het
zeer ingewikkeld te maken, maar wij houden het bij voorkeur eenvoudig. Ons hele team
bestaat uit ruim 40 ervaren professionals.
Bel 020 564 3110 voor algemene informatie over ons bedrijf of mail met Tobias Bastian
(tobias.bastian@sprenkelsenverschuren.nl) of Marianne Doelman
(marianne.doelman@sprenkelsenverschuren.nl) voor meer informatie over het
onderwerp pensioenadministratie.

