DataTr us t
Uw pensioenfonds in control voor een datagedreven toekomst
Als pensioenfondsbestuurder staat u voor een excellente dienstverlening aan uw werkgevers en deelnemers. Snelle informatieverstrekking, tijdige uitbetaling,
juiste verslaglegging en bovenal transparantie in doen
en laten vraagt om continu inzicht in en controle van
data. Het datamanagement-platform van DataTrust
stelt u in staat om enerzijds de datakwaliteit te
beheersen en anderzijds waarde te creëren voor het
fonds, de werkgevers en de aangesloten deelnemers.
INZICHT IN DATARISICO’S
De wettelijke verantwoordelijkheid van de pensioenadministratie en de daarin opgenomen data ligt bij het
bestuur van het pensioenfonds. En daarmee dus ook
het datarisico. Als het goed is, heeft u hierover strikte
afspraken gemaakt met uw verwerker en zijn deze vastgelegd in een Service Level Agreement (SLA). Maar
hoe weet u zeker dat de gegevens die u wellicht jaren
geleden aan de verwerker heeft aangeleverd, nog steeds
de juiste gegevens zijn? Hoe stelt u vast dat alle mutaties
juist zijn verwerkt en vastgelegd? Hoe staat u borg voor
de veiligheid van de vastgelegde gegevens? En wellicht
niet direct aan de orde maar zeker niet ondenkbaar: hoe
wisselt u zonder problemen van verwerker en staat u dan
in voor de kwaliteit van de over te brengen gegevens en/
of de kwalitieit van uw administratie?
EEN TOEKOMSTVAST PENSIOENFONDS
Data is een asset en dient als zodanig behandeld te
worden. De kwaliteit van data binnen uw pensioenfonds
wordt bepaald door de mate waarin deze aantoonbaar
geschikt, accuraat en volledig is, en voldoet aan intern

en extern gestelde normen. Net als bij uw financiële
administratie dient de kwaliteit van uw data ge-audit te
worden door een onafhankelijke partij. Hierdoor kunt u
aantonen dat u voldoet aan de datagerelateerde eisen
van toezichthouders.
Goede datakwaliteit is de voorwaarde voor een succesvolle digitale transformatie naar een toekomstvast
pensioenfonds. Hiermee kunt u snel reageren op veranderende marktomstandigheden, transparant zijn in de
communicatie en met een excellente dienstverlening het
vertrouwen van uw deelnemers versterken.
PRIORITEITEN TOEZICHTHOUDER
De DNB verwacht van pensioenfondsen dat ze zich snel
en soepel kunnen aanpassen. De eisen die de toezichthouder heeft gesteld met betrekking tot het controleren
van de datakwaliteit zijn:
 Periodieke rapportages over datakwaliteit, inclusief
data-incidenten
 IORP II: interne audit (expliciete scheiding van uitvoering en controle op de uitvoering)
 Onderzoek naar efficiëntieverbetering van het toezicht
door rechtstreeks toezicht bij de pensioenuitvoeringsorganisatie in plaats van bij het pensioenfonds
 Verbetering van de rapportagemogelijkheden en het
verkrijgen van inzichten uit geautomatiseerd verworven
en geanalyseerde data die helpen om het toezicht
voor de sector meer risicogebaseerd, efficënter en
effectiever te maken
 In kaart brengen van de cyberrisico’s, innovatie en
digitalisering
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DataTrust helpt u te voldoen aan de door DNB opgestelde datakwaliteitsnormen en biedt de volgende faciliteiten:
 Rapportages van bevindingen over de uitgevoerde,
periodieke monitoring op juistheid en volledigheid
van uw administratie
 Dashboards met actuele informatie over KRI’s en KPI’s
die inzicht geven in de effectieve werking van de
beheersmaatregelen en ‘key’ controls
 Rapportages van bevindingen over de juistheid en
volledigheid van aangeleverde data door uw dataleveranciers, inclusief Service Level-managementrapportages, waarin expliciet verantwoording wordt afgelegd
over beheersing en kwaliteit van aangeleverde data
 Borging van historische data
 Volledige transitiefunctionaliteit met aansluiting en
formats van diverse uitvoerders, overstappen naar
andere uitvoerder inclusief audit en rapportage van
overdracht zonder verlies van historische data
 Beoordeling van de berekening van de technische
voorzieningen:
oo Relevante data en eventueel modelpunten
oo Geïdentificeerde homogene risicogroepen
oo Risico’s en aanwezige beheersmaatregelen
oo Controle op naleving van beheersmaatregelen
oo Gegevensgerichte controles
 Uitvoering van datamonitoring:
oo Systematisch
oo Periodieke controles en rapportages
oo Continue monitoring van datakwaliteit
oo Datakwaliteitseisen en -indicatoren vertaald in business-rules, die periodiek worden geëvalueerd en
bijgesteld

WAT LEVERT DE DIENSTVERLENING VAN
DATATRUST U OP?
 U voldoet aan IORP II: (expliciete scheiding van uitvoering en controle op de uitvoering)
 U voldoet aan de eisen die de toezichthouder
stelt aan het vergroten van de aanpasbaarheid en
beheersbaarheid van data (periodieke analyse en
rapportage)
 U ervaart minder druk van de toezichthouder dankzij
beheersbaarheid, inzicht en transparantie
 U behoudt en borgt historische data, zodat analyse
en rapportage over opbouw mogelijk is
 U maakt gebruik van een gespecialiseerde dienst op
basis van uitbesteding conform artikel 34 PW voor
het databeheer van pensioenfondsen
 U verlaagt de kosten voor foutanalyse en -herstel
 U kunt eenvoudiger overstappen naar een andere
uitvoerder zonder verlies van historische data.
Kortom: doordat u in control bent over uw eigen data,
bent u in staat uw operational excellence te verbeteren,
voldoet u aan wet- en regelgeving, en bent u klaar voor
nieuwe diensten die helpen het vertrouwen van uw
deelnemers te versterken.
MEER INFORMATIE
Wilt u weten wat de dienstverlening
van DataTrust voor uw pensioenfonds
kan betekenen, neem dan vrijblijvend
contact met ons op.
Contactpersoon: Cees van der Blom
Telefoon: +31 6 12 50 87 94
E-mail: cees.vanderblom@datatrust.nl
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