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KAS BANK ontwikkelt stresstest voor Nederlandse
pensioenfondsen
Hoe weerbaar is de Nederlandse pensioenmarkt in extreme crisissituaties? Niemand die het
zeker weet. In dat verband verwacht KAS BANK dat toezichthouder De Nederlandsche Bank
vanaf volgend jaar een verplichte stresstest voor Nederlandse pensioenfondsen zal instellen.
KAS BANK speelt hier nu al op in met een eigen stresstest voor pensioenfondsen.
Pensioenfondsbesturen krijgen hiermee optimaal inzicht in de gevolgen van diverse ‘worst
case’ scenario’s voor de dekkingsgraad van het pensioenfonds. De stresstest kan jaarlijks, per
maand of per kwartaal worden uitgevoerd.
Met de ontwikkeling van een eigen stresstest voor pensioenfondsen sluit KAS BANK aan bij de
verscherpte eisen voor pensioenfondsen. Dit naar aanleiding van de aanbevelingen van de
Commissie Frijns en de evaluatie van het Financieel Toetsingskader (FTK) voor
pensioenfondsen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Met de stresstest krijgen pensioenfondsbesturen optimaal inzicht in en grip op de risico’s die
het pensioenfonds loopt in extreme crisissituaties. Daarmee past dit nieuwe product binnen de
voortdurende ontwikkeling van innovatieve Institutional Risk Management diensten voor
institutionele beleggers door KAS BANK. Het bevestigt bovendien onze vooraanstaande positie
in de markt voor geavanceerde rapportages over risicocontrole aan pensioenfondsen.
Voor meer informatie over dit product kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer
+31 (0)20 557 5256 of via e-mail, stresstest@kasbank.com.
Profiel KAS BANK N.V.
KAS BANK is een zelfstandige Europese specialist in zakelijke effectendienstverlening. Als
onafhankelijke bank vormen wij de schakel tussen professionele financiële instellingen binnen
Europa en daarbuiten.
Onze focus is gericht op toegevoegde waarde dienstverlening aan nationale en internationale
partijen in de pensioen- en effectenwereld. Daarbij opereren wij vanuit het marktperspectief
van onze cliënten. Maatwerk en transparantie staan in onze dienstverlening centraal.
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