Heeft u de impact al
geïnventariseerd van IORP II op
de eigen pensioenorganisatie?
Uiterlijk 13 januari 2019, op het moment dat IORP
II van kracht wordt, komt in het governance model
van pensioenfondsen een drietal sleutelfuncties
centraal te staan. Het gaat hier om de interne
audit, risicobeheer en actuariële functie. ITS als
(extern) controlerend backoffice van
pensioenfondsen kan een belangrijke rol vervullen
in het borgen van één of meerdere gedefinieerde
sleutelfuncties (risicobeheer en interne audit).
In presentaties aan klanten komt steevast
onderstaande weergave naar voren van het
governance model, waarin de rol van ITS als
controlerend backoffice (“spin in het web”) het
best tot zijn recht komt.

Beleidsbepalend

IORP II schrijft voor dat sleutelfuncties goed
worden geborgd wat betekent dat ieder
pensioenfonds intern iemand heeft die: de houder
is van de sleutelfunctie, die de
eindverantwoordelijkheid draagt én daarbij ook de
controlemiddelen heeft om die
verantwoordelijkheid te kunnen dragen.
Houderrollen zijn niet uit te besteden, maar de
uitvoering wel. Dit laatste past uitstekend bij onze
controlerend backoffice dienstverlening.
Institutional Trust Services (ITS) biedt pensioenfondsen inzicht in operationele en financiële
risico’s door de taken van uitbestedingsrelaties
(depotbank, fiduciair manager en vermogensbeheerders) te monitoren en door opzet, bestaan
en werking van processen te toetsen.
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In het ideaalplaatje vindt er een duidelijke
scheiding plaats van functies. Met het scheiden van
functies en een onafhankelijk controlerend
backoffice wordt er in de eerste plaats een
nd
controlemechanisme geïntroduceerd (2 line of
defence) en in de tweede plaats biedt dit de
mogelijkheid om werkzaamheden efficiënt te
organiseren, door controlerende taken uit te
besteden..
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Meer weten over de controlerend backoffice
dienstverlening van ITS? Neemt U dan gerust
contact op voor een vrijblijvende afspraak.
Institutional Trust Services
Q. van Wijk

Institutional Trust Services,
Leusden
Nederland
www.itstrust.nl
(+31)(0)33-4969000

Pagina 1

