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N
aarmate pensioenfondsen zich er 
scherper van bewust worden dat 
fiduciair beheer geen eenmalige 

beslissing is maar een relatie die permanente 
bewaking behoeft, wordt er vaker beroep ge-
daan op gespecialiseerde consultants die 
toezicht houden op het fiduciaire proces. Eén 
van de recente initiatieven die hierop inspeelt 
is een samenwerkingsverband tussen Zan-
ders en Tromp Fiduciary Services (TFS).

Zanders is sinds 1994 actief als ad-
viesbureau op het gebied van treasury 
management, risicomanagement en cor-
porate finance. De consultant heeft een 
jaar geleden besloten om de krachten te 
bundelen met TFS, een kleine onafhan-
kelijke fiduciair-beheerspecialist opgezet 
door Christiaan Tromp, het voormalig hoofd 
Fiduciair Beheer bij Fortis Investments en 
huidige directeur beleggingen bij de ANWB.

Tromp maakte met zijn bureau Tromp Fidu-
ciary Services (TFS) de afgelopen jaren naam 
als partij die in opdracht van pensioenfondsen 
fiduciair beheerders evalueert. Zo werd voor 
Pensioenfonds Vervoer de relatie met Gold-
man Sachs Asset Management doorgelicht, 
waarbij TFS ‘een schat aan ervaring’ opdeed.

Zanders, op zijn beurt, is bij de kleine en 
middelgrote pensioenfondsen betrekkelijk 
onbekend, maar heeft veel expertise en 
ervaring met risicobeheer bij verzekeraars, 
vermogensbeheerders, banken en de grote 
pensioenfondsen. “Het is bovendien een 
solide bedrijf met zo’n 160 consultants in 
dienst – waarvan ruim 30 procent econo-
metristen – en met vestigingen in Neder-
land, België, Zwitserland en het Verenigd 
Koninkrijk,” zegt Christiaan Tromp.

Het idee ontstond dan ook om de fidu-
ciaire expertise van TFS te koppelen aan de 
organisatorische slagkracht en risicobe-
heercapaciteiten van Zanders, om zo ge-
zamenlijk een dienstenpalet in de markt te 
zetten dat aansluit bij de toenemende be-
hoefte bij pensioenfondsen om grip te krij-
gen en te houden op de fiduciaire managers. 

“In de pensioensector, zowel bij toezicht-
houder De Nederlandsche Bank als bij de 
pensioenfondsen zelf, daagt steeds meer 
het besef dat fiduciair beheer bij voortduring 
moet worden getoetst en gemonitord,” zegt 
Tromp. “Tegelijkertijd wordt duidelijk dat die 
overzichtstaak niet altijd door het bestuurs-
bureau van een fonds kan worden opgeno-
men, omdat die vaak toch te krap bemand 
zijn.  Met name voor de iets kleinere fondsen 
met zo’n 1 à 2 miljard euro aan belegd ver-
mogen is dat een probleem. Door onze erva-
ring te combineren met de kennis en kunde 
van Zanders kunnen we juist die wat kleinere 
fondsen hierin goed terzijde staan.”

Met dat doel is binnen Zanders een ge-
zamenlijk pensioendesk van zeven perso-
nen opgezet onder leiding van Gerben van 
Grootheest, partner bij Zanders en specialist 
op het gebied van Investment Risk, waarbij 
Christiaan Tromp optreedt als adviseur. De 
gecombineerde deskundigheid zal worden 
aangeboden onder de vlag van ‘Independent 
Pension Fund Oversight Services’.

Scherp
De dienstverlening strekt zich uit tot “alle 
gebieden waarop een pensioenfonds risico’s 
loopt,” zegt Van Grootheest. “Zo’n 80 procent 
van de oversight-diensten bestaat echt puur 

uit risicomanagement in die zin dat we alles 
nog eens gaan narekenen en kijken hoe het 
gesteld is met de financiële risico’s – hoe is 
je rente afgedekt, wat is je tracking error, wat 
is de volatiliteit, en past dit binnen het gefor-
muleerde financiële beleid en het vastgeleg-
de risicobudget. We nemen ook het operati-
onele risico mee en van tijd tot tijd lopen we 
door de uitbestedingscontracten heen om te 
zien of deze voldoen aan de richtlijnen voor 
uitbesteding van DNB.”

De overige 20 procent van de dienstver-
lening gaat een stapje verder, door te con-
troleren of de fiduciair manager gemaakte 
afspraken wel naleeft, en of de invulling 
die wordt gegeven aan die afspraken wel in 
overeenstemming is met wat het bestuur 
voor ogen staat. 

Daarbij worden ook de daadwerkelijke 
holdings goed in de gaten gehouden en ge-
toetst. “Als een manager bijvoorbeeld zegt 
dat hij overwogen financials is, gaan wij de 
posities na om te kijken of dat inderdaad 
klopt. Als dat niet zo is, is dat aanleiding om 
eens te gaan praten met de fiduciair beheer-
der over wat hij nu eigenlijk onder ‘financials’ 
verstaat. Zodat we bijtijds kunnen signaleren 
of er op enig gebied een belangrijk verschil 
van interpretatie bestaat,” licht Bart Jan 
Wittenberg van het initiële IPFOS-team toe.

“Als een fiduciair manager een bepaald 
proces van managerselectie zegt aan te 
houden, kijken we of hij dat proces ook in-
derdaad heeft gevolgd bij de managers die 
hij heeft geselecteerd of ontslagen. En als 
er naar het idee van IPFOS reden is – het-
zij op kwantitatieve, hetzij op kwalitatieve 
gronden – om de beslissing van de fiduciair 
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in twijfel te trekken, brengen we dat on-
der de aandacht van zowel het bestuurs-
bureau als de fiduciair. Dat houdt iedereen 
scherp,” vult Van Grootheest aan. 

Wordt er in illiquide beleggingen geïn-
vesteerd, dan heeft IPFOS een afdeling die 
zich specifiek toelegt op het waarderen van 
illiquide beleggingen. “Zo kan het pensioen-
fonds beschikken over een onafhankelijke 
‘second opinion’,” aldus Van Grootheest.

“Die onafhankelijkheid is sowieso een 
essentieel onderdeel van de dienstver-
lening,” zegt Tromp. Zanders heeft een 
AFM-vergunning voor het verstrekken van 
beleggingsadvies, maar die vergunning en 
bijbehorende deskundigheid worden expres 
alleen gebruikt om het advies van anderen 
te beoordelen. “Pensioenfondsen moeten 
erop kunnen rekenen dat er geen belan-
genconflicten kunnen optreden. Wij voeren 
daarom zelf nadrukkelijk geen transacties 
uit,” zegt Tromp. “We kijken wat de fiduci-
air beheerder en de onderliggende mana-
gers doen; we vinden daar wat van, en dat 
rapporteren we. Dat is onze business.”

De kern van die business is om pensioen-
fondsbesturen de middelen te verschaffen 
waarmee ze hun fiduciaire uitbesteding 
onder controle kunnen houden. Van Groot-
heest: “Eén van de manieren om dat te 
bereiken is door de fiduciaire relatie en de 
uitbesteding in al haar facetten op perma-
nente basis door een onafhankelijke partij 
zoals IPFOS te laten monitoren, in plaats 
van slechts incidenteel door te lichten.”

Kostenplaatje
Is het voor pensioenfondsen geen dure grap 

om zo’n fiduciaire ‘opzichter’ in de arm te ne-
men? “Dat valt wel mee,” zegt Rob Naber, die 
tevens deel uitmaakt van het team. “Neem 
alleen al het risicomanagementinstrumenta-
rium. Pensioenfondsklanten krijgen bij ons als 
deel van de service de beschikking over een 
dashboard dat op elk moment inzicht geeft 
in de beleggingsportefeuille van het fonds. 
Het idee is dat je als bestuurder eenvoudig 
op je iPad kunt zien hoe de portefeuille van 
het fonds ervoor staat en dat je vervolgens 
ook door kunt klikken naar specifieke beleg-
gingscategorieën en naar de onderliggende 
managers.  Dan ben je ‘in control’, want dan 
heb je eigenlijk een onafhankelijke check. Om 
dit te kunnen bieden, heeft IPFOS licenties 
voor het gebruik van de MSCI-systemen 
BarraOne – een geïntegreerd risicofactor-
model – en RiskMetrics. Als je dat als pen-
sioenfonds zelf moet aanschaffen, kost je 
dat  ongeveer 150.000 euro per jaar. Dat is 
voor een kleiner pensioenfonds nauwelijks op 
te hoesten, bovendien moet je ook nog een 
persoon in dienst nemen en opleiden om die 
systemen te bedienen.”

Oversight Management van IPFOS wordt 
geleverd tegen een vaste vergoeding. Een 
precies prijskaartje wil Van Grootheest niet 
specificeren, want het bedrag is afhan-
kelijk van de invulling van het servicepak-
ket: “Wil men dat we alleen de financiële 
risico’s managen, of bestrijkt het pakket 
een breder risicoterrein? Gaat het om een 
fonds dat voornamelijk kiest voor passief 
beheer en maar een paar mandaten heeft 
uitstaan, of om een fonds dat gelooft in 
een actieve aanpak met dertig mandaten 
of meer? En hoe frequent dient er te wor-

den gerapporteerd – wekelijks, maandelijks 
of per kwartaal? De invulling, en daarmee 
de vergoeding, verschilt afhankelijk van de 
wensen en situatie van het fonds.”

Voor een goed beeld van de kosten is 
het overigens van belang ook de besparin-
gen in het plaatje mee te nemen, voegt hij 
toe. “Door de permanente bewaking van de 
uitbestedingsprocessen zijn de gegevens 
continu op orde, waardoor wordt bespaard 
op zowel de actuaris als de accountant. En 
doordat we goed op de hoogte zijn van de 
gangbare prijzen voor verschillende dien-
sten, van vermogensbeheer tot securities 
lending en custody, kunnen we ook op dat 
gebied veelvuldig besparingen realiseren.”

Zanders en TFS hebben hun gezamenlijke 
pensioendesk het afgelopen jaar gestalte 
gegeven en staan naar eigen zeggen op het 
punt om de eerste klanten op te tekenen. 
“Wij verwachten dat de behoefte aan onaf-
hankelijke oversight-services in de toekomst 
alleen maar toeneemt. Dat wordt gedreven 
vanuit de pensioenfondsen zelf die meer 
grip willen op hun uitbesteding, en vanuit de 
toezichthouder die aandringt op een betere 
controle, maar ook doordat er inmiddels er-
varing is opgedaan met fiduciaire mandaten 
in het verleden, die niet allemaal naar wens 
zijn verlopen,” zegt Tromp.  
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