
 
KPS Blog 19 oktober 2020:  

De ERB, een interessante zoektocht! 
Wat zou het fijn zijn om het proces gewoon met goede zin te doorlopen! 

 
Met de invoering van IORP II kwam ook de verplichting voor een Eigenrisicobeoordeling 
(ERB) voor pensioenfondsen. De ERB beoogt een integraal overzicht te geven van de 
doelmatigheid van het risicobeheer, waarbij de bestuurders specifiek aandacht besteden 
aan risico’s die het eigen fonds in de nabije toekomst raken. Een mooie aanvulling op het 
bestaande risicomanagementproces, dat in de basis op orde is maar vaak nog stand-alone 
is vormgegeven.  
 
Deze risicobeoordeling dient eens per drie jaar uitgevoerd te worden of bij significante 
wijziging van het risicoprofiel. Toch lijken veel pensioenfondsbesturen tegen het 
oppakken van de ERB aan te hikken en de start van het proces voor zich uit te schuiven. 
Echter, ieder pensioenfonds moet vanwege de 3-jaarstermijn uiterlijk 2021 een ERB 
uitvoeren. 
  
De zoektocht naar pensioenfondsen die recent de ERB hebben afgerond of in de laatste 
fase zitten, levert slechts een handvol fondsen op. Ondanks de handreiking vanuit de 
Pensioenfederatie, blijken er een flink aantal onduidelijkheden te leven. “Hoe breed en 
diep moet je gaan bij de ERB? Hoeveel kan er geleund worden op bestaande documenten 
en analyses? Wat is de rol van de sleutelfunctiehouder (SFH) Risicobeheer? Is externe 
begeleiding noodzakelijk? Verandert de output van de ERB het bestaande 
risicomanagementproces?” Voor ons als werkgroep Risicomanagement de hoogste tijd 
om eens dieper hierin te duiken! 
 
Wat ons opvalt is dat de meerderheid zoekende is. Eerlijk gezegd, wij ook! DNB heeft de 
vrijheid gegeven om de ERB en bijbehorende eindrapportage naar eigen behoefte in te 
richten. Dit biedt fondsen mogelijkheden, maar maakt het ook uitdagend: doen we het 
wel goed? En wat omvat dat dan, een goede ERB? Daardoor zou je bijna vergeten de ERB 
te zien als een positieve ontwikkeling! 
 
Wat zou het fijn zijn om af te stappen van het ‘moeten’ van de ERB en het proces actief 
en met goede zin te doorlopen! Op 16 november a.s. vindt het KPS webinar plaats met als 
onderwerp de ‘praktische invulling van ERB’. Het is de bedoeling om vanuit 
praktijkervaringen concrete handvatten te geven om met de ERB aan de slag te gaan. We 
nodigen je van harte uit om deel te nemen! 

 
 

Simon Heerings & Esmé Wiertz, 

 leden van de  

 werkgroep Risicomanagement  
 
 

 
Dit blog is op persoonlijke titel op uitnodiging van KPS geschreven: www.kps.nl   

 


