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Kernpunten 
In 2022 voert het pensioenfonds grotendeels hetzelfde beleid als in 2021 sinds de allocatiewijziging 

in juni. 

➢ Uit de ETV 2021 komt naar voren dat het verwacht portefeuillerendement voor de toekomst 

laag is. Het verwacht portefeuillerendement in het SPSKN basis scenario en het lage rente 

scenario bedraagt respectievelijk 1,8% en 1,6%. Het lage verwachte rendement van de 

portefeuille wordt vooral gedreven door de historisch lage rentes en de opgelopen 

waarderingen van diverse beleggingscategorieën. Beleggingen zijn daardoor kwetsbaar voor 

schokken. 

 

Rendementsverwachtingen ETV 2021 (15 jaar) 

Beleggingscategorie SPSKN basis Lage rente 

Aandelen DM 3,0% 2,0% 

Aandelen EM 4,1% 3,5% 

Alternatieve Aandelen 3,6% 2,7% 

Privaat vastgoed 3,9% 3,0% 

Bedrijfsobligaties 1,0% 0,2% 

Hypotheken 1,8% 1,2% 

EMD LC 2,8% 2,5% 

Staatsobligaties -0,3% -0,3% 

Kas 0,9% 0,0% 

Portefeuille (inclusief renteswaps) 1,8% 1,6% 

1 – Inleiding 
Voor u ligt het beleggingsplan 2022 van Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland (SPSKN). 

De omgeving lijkt erg op die van vorig jaar: historisch lage en/of negatieve rentes, een verhoogd 

(geo)politiek risico, hoge waarderingen van diverse beleggingscategorieën en lage toekomstige 

rendementsverwachtingen. 

De ALM-nota is een belangrijke bron van input voor dit beleggingsplan. De ALM-nota beschrijft het 

beleggingsbeleid op hoofdlijnen, aansluitend bij de totale financiële opzet van het pensioenfonds. 

Het beleggingsplan bevat de verdere uitwerking. Dit beleggingsbeleid is vervolgens de basis voor het 

opstellen van mandaten per beleggingscategorie. Deze mandaten beschrijven de opdracht aan de 

uitvoerder, op basis waarvan deze de daadwerkelijke portefeuille samenstelt.  

De Economische Toekomstverwachtingen (ETV) zijn daarnaast een belangrijke bron van input voor 

het beleid zoals vastgelegd in dit beleggingsplan. De belangrijkste conclusie met betrekking tot 

verwachte rendementen op beleggingen is dat deze relatief laag zijn voor vrijwel alle 

beleggingscategorieën. 

De opzet van dit beleggingsplan is als volgt: hoofdstuk 2 begint met de belangrijkste onderwerpen 

van het beleid voor 2022. Dit betreft onder andere de beleggingsbeginselen, de strategische asset 

allocatie inclusief bandbreedtes, herbalancering, de afdekking van het renterisico, valutarisico en 
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inflatierisico en tot slot de liquiditeitspositie in stress. Hoofdstuk 3 beschrijft de strategische 

benchmark voor 2022. Hoofdstuk 4 gaat in op het verwacht rendement van de portefeuille, de 

bijbehorende risico’s en de kosten. Ook wordt ingegaan op de beheersing van de diverse risico’s. 

Hoofdstuk 5 behandelt de periodieke activiteiten die moeten worden uitgevoerd, alsmede de 

specifieke acties voor 2022.  

Oosterhout, december 2022 
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2 – Beleggingsbeleid 2022 

2.1 – Beleggingsbeginselen liggen ten grondslag aan de beleggingsstrategie  
Bij het samenstellen van de portefeuille wordt uitgegaan van de beleggingsbeginselen van het 

pensioenfonds. Deze beginselen dienen als richtsnoer bij het afwegen van de verschillende keuzes.  

 

1. De belangrijkste beleggingsbeslissing is strategische asset allocatie  

De strategische asset allocatie is de meest bepalende beleggingsbeslissing voor de hoogte van het 

rendement en het risico van de portefeuille. Het beleggingsbeleid en de strategische asset allocatie 

worden door middel van een ALM-studie bepaald en afgestemd op een zorgvuldige afweging tussen 

beleggingsrendement, beleggingsrisico en verplichtingenstructuur van het pensioenfonds. In 

beginsel wordt er geen tactisch beleid gevoerd tussen de verschillende beleggingscategorieën. 

2. Diversificatie verbetert het rendementsrisicoprofiel van de portefeuille  

Het pensioenfonds spreidt het vermogen over meerdere beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld 

aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties, hypotheken en vastgoed. Dit verbetert naar 

verwachting de verhouding tussen rendement en risico van de portefeuille. Tevens wordt binnen de 

beleggingscategorieën gespreid belegd over regio’s, landen, sectoren en individuele beleggingen. 

Diversificatie is geen doel op zich, maar dient een toegevoegde waarde te hebben voor de 

portefeuille. Dit houdt onder meer in dat categorieën voldoende omvang dienen te hebben ten 

opzichte van de totale portefeuille. Een overmatige spreiding leidt namelijk niet tot 

noemenswaardige voordelen, maar zorgt wel voor bijvoorbeeld extra complexiteit. Het doel is 

uiteindelijk een robuuste portefeuille samen te stellen, die goed presteert in diverse economische 

scenario’s, waarbij het pensioenfonds zich bewust is dat in tijden van grote financiële spanningen 

het resultaat van de diversificatie zich anders kan manifesteren dan verwacht. 

3. Liquiditeit op portefeuilleniveau is belangrijk vanwege pensioenuitkeringen en 

liquiditeitsvereisten derivaten  

Het pensioenfonds belegt voornamelijk in liquide beleggingscategorieën zoals aandelen en 

bedrijfsobligaties. Gezien de lange termijn horizon van het pensioenfonds kan een beperkt deel van 

de portefeuille worden belegd in illiquide beleggingscategorieën zoals privaat vastgoed en 

hypotheken. Hierbij wordt een risicopremie geïncasseerd vanwege de beperkte liquiditeit van de 

beleggingscategorie. Op portefeuilleniveau dient echter altijd voldoende liquiditeit aanwezig te zijn 

om te voldoen aan de liquiditeitsvereisten uit hoofde van de derivatenposities van het 

pensioenfonds (rente- en valuta afdekking). Het pensioenfonds heeft een liquiditeitsbeleid dat moet 

borgen dat aan de betalingsverplichtingen voldaan kan worden.  

Voor het pensioenfonds geldt verder dat de (premie)ontvangsten momenteel hoger zijn dan de 

pensioenuitkeringen, waardoor de benodigde liquiditeit voor het uitkeren van de pensioenen per 

definitie aanwezig is op de bankrekeningen van het pensioenfonds die worden aangehouden bij de 

pensioenuitvoerder AZL. Hiervoor hoeft het pensioenfonds dus geen beroep te doen op de 

beleggingsportefeuille. 
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4. Uitlegbaarheid en begrijpelijkheid zijn voorwaarden om ‘in control’ te zijn  

Het pensioenfonds belegt alleen in begrijpelijke beleggingscategorieën. Dit betekent dat het 

pensioenfonds de categorie begrijpt, de risico’s kan overzien en dit kan uitleggen aan de 

deelnemers. Transparantie van de beleggingen speelt eveneens een belangrijke rol. Dit zijn de 

minimale voorwaarden om grip te houden op het beleggingsbeleid en zo goed mogelijk ‘in control’ 

te zijn ten aanzien van het vermogensbeheer. Het pensioenfonds streeft naar een beleggingsbeleid 

waarbij – bij zowel positieve als negatieve resultaten – kan worden uitgelegd waarom bepaalde 

beleggingsbeslissingen zijn genomen. 

5. Kapitaalmarkten zijn efficiënt, het uitgangspunt is passief (plus) beleggen  

Het pensioenfonds is van mening dat er in kapitaalmarkten in meer of mindere mate gebruik 

gemaakt kan worden van inefficiënties, waarbij het wel lastig is om beheerders te selecteren die 

structureel de markt kunnen verslaan. Het uitgangspunt is daarom passief (plus) beleggen. De 

meeste beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds participeert volgen een dergelijke strategie en 

beleggen conform een brede marktindex. Er zijn echter de volgende (onderbouwde) uitzonderingen: 

• Het beleggingsfonds alternatieve aandelenstrategieën streeft ernaar om een hoger 

rendement te behalen dan de benchmark. Hiertoe neemt het bewust afwijkende posities in. 

• In het bedrijfsobligatiefonds worden (beperkte) afwijkingen van de benchmark ingenomen 

om in te kunnen spelen op inefficiënties, om transactiekosten te beperken en ter beheersing 

van risico’s. De (ex-post) tracking error is echter beperkt: 0,25% per maart 2020. 

• Voor beleggingen in privaat vastgoed en hypotheken geldt dat het niet mogelijk is om hier 

passief in te beleggen en derhalve alleen aan actieve invulling mogelijk is. 

6. Beleggingsrisico wordt op lange termijn beloond  

Beleggen betekent het bewust nemen van beleggingsrisico’s. Op lange termijn wordt hierdoor een 

risicopremie geïncasseerd. Zonder het nemen van beleggingsrisico is het rendement naar 

verwachting niet toereikend om aan de doelstellingen van het pensioenfonds te voldoen. Een 

verhoging van het beleggingsrisico dient beloond te worden met een hoger verwacht rendement op 

lange termijn. Pensioenfondsen hebben een lange beleggingshorizon. Als lange termijn belegger 

hebben ze een voordeel, aangezien de vergoeding voor het nemen van beleggingsrisico naar 

verwachting op lange termijn tot additioneel rendement zal leiden. Het pensioenfonds maakt 

bewust een keuze welke risico’s wel en niet worden afgedekt. De mate van risico die het 

pensioenfonds neemt is een bewuste keuze en niet een resultante van overige beliefs en 

uitgangspunten. Daarom wordt bij iedere potentiële beleggingsbeslissing expliciet gekeken naar de 

bijbehorende risico’s (bijvoorbeeld in termen van het Vereist Eigen Vermogen), en heeft het 

pensioenfonds een externe risicomanager aangesteld die rapporteert over de risico’s in de 

beleggingsportefeuille en mate waarin deze worden beheerst. 
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7. Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en goed bestuur zijn belangrijk voor het pensioenfonds  

Het pensioenfonds voelt de brede verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een duurzame wereld. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen en goed bestuur zijn daarbij belangrijk, omdat het op lange 

termijn de risico’s verlaagt voor het pensioenfonds, en mogelijk op termijn een positieve impact 

heeft op het rendement. Het pensioenfonds heeft een beleid opgesteld ten aanzien van 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen en goed bestuur, waarbij dit beleid zich continu 

doorontwikkelt. 

2.2 – Strategische asset allocatie 2022 
Het algemene doel van het pensioenfonds is te zorgen voor een goed en betaalbaar pensioen voor 

zowel de deelnemers van het fonds als hun nabestaanden. Daarbij streeft het fonds ernaar om 

toekomstige prijsstijgingen zoveel mogelijk te compenseren. 

Startpunt voor het beleid zoals vastgelegd in dit beleggingsplan is het beleggingsbeleid op 

hoofdlijnen. De beleggingen worden daarbij gegroepeerd in drie bouwblokken: zakelijke waarden, 

krediet en vastrentende waarden. De afdeling AA&A adviseert middels ALM-berekeningen over de 

verdeling van de bouwblokken en de mate van rente- en inflatie afdekking. Dit wordt vastgelegd in 

een ALM-studie. Elk bouwblok wordt vervolgens verder ingevuld middels een aantal 

beleggingscategorieën en tevens wordt de mate van valuta afdekking bepaald. De advisering over de 

invulling van de bouwblokken en de mate van valuta afdekking wordt gedaan door de afdeling 

Strategie. 

De invulling van de drie bouwblokken, samen met de afdekking van het renterisico, inflatierisico en 

valutarisico, is in de volgende figuur weergegeven: 

Figuur 1 

 

De strategische asset allocatie voor 2022 inclusief de bandbreedtes per beleggingscategorie is in de 

onderstaande figuur weergegeven. Vergeleken met de in juni 2021 vastgestelde allocatie, zijn er 

geen wijzigingen in de allocatie voor 2022. 
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Figuur 2 

Strategische allocatie 2022 Bandbreedtes  

   

Zakelijke waarden 44,6%   

Aandelen ontwikkelde markten 18,7% 17,7 tot 19,7% 

Aandelen opkomende markten 4,9% 4,2 tot 5,6% 

Alternatieve aandelen 14% 13,3 tot 14,7% 

Privaat vastgoed 7% 6 tot 8% 

Krediet 21%   

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten 11% 10,2 tot 11,8% 

Hypotheken 5% 4,5 tot 5,5% 

EMD LC 5% 4,6 tot 5,4% 

Vastrentende waarden 34,4%   

Staatsobligaties 33,4% 32,1 tot 34,7% 

Kas 1% 0 tot 2% 

Totaal 100%  

  

2.2.1 – Allocatie naar grondstoffen 

Op 4 juni 2021 heeft het bestuur besloten tot een nieuwe ALM-mix zonder een allocatie naar 

grondstoffen. Het bouwblok grondstoffen is in het beleggingsplan van 2022 niet meer opgenomen. 

2.2.3 Toetsing allocatieadvies aan het nieuwe pensioencontract 

In 2020 bereikten het kabinet en sociale partners overeenstemming over de uitwerking van het 

nieuw pensioenakkoord. Op 1 januari 2023 moet de nieuwe pensioenwetgeving in werking treden 

en uiterlijk 1 januari 2027 moeten alle pensioencontracten in overeenstemming zijn met het nieuwe 

wettelijke en fiscale kader. Tussen 2023 en 2027 zal sprake zijn van een overgangsperiode, zodat 

pensioenfondsen die dat willen al eerder over kunnen stappen.  

Op basis van de gecommuniceerde hoofdlijnen van het nieuwe akkoord mag verwacht worden dat 

het nieuwe pensioenstelsel materiële impact gaat hebben op het beleggingsbeleid. Tegelijkertijd is 

voorzichtigheid geboden om al erg op de zaken vooruit te lopen. Zowel aan de kant van de wetgever 

als aan de kant van pensioenfondsen zijn veel zaken nog onzeker. De contouren van het nieuwe 

stelsel zijn duidelijk, maar verdere uitwerking moet nog plaatsvinden. Pensioenfondsen zullen op 

hun beurt een aantal keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld over de vorm van het nieuwe contract en 

de wijze waarop het beleggingsbeleid wordt ingevuld. 

Genoemde onzekerheden maken dat het nog te vroeg is om vooruit te lopen op verwachte 

veranderingen in de allocatie als gevolg van het nieuwe pensioenakkoord. De mate waarin dit kan 

wordt bovendien beperkt doordat het oude toezichtskader nu nog van kracht is. Voor 

pensioenfondsen in reservetekort is het bijvoorbeeld niet toegestaan om risico toe te voegen in het 

beleggingsbeleid. 
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2.3 – Herbalancering 
In maart 2021 heeft Smurfit Kappa nieuw herbalanceringsbeleid bepaald. Met het nieuwe beleid 

wordt gestuurd op een afwijking op het totaal in plaats van per categorie. 

2.4 – Afdekking renterisico 
Het pensioenfonds hanteert een dynamische afdekking van het renterisico. Dit betekent dat het 

percentage renteafdekking afhankelijk is van de hoogte van de rente. Als rentemaatstaf wordt de 

20-jaars euro swaprente gehanteerd. Deze rente heeft een vergelijkbare duratie als de 

verplichtingen van het pensioenfonds (circa 19 jaar). Het percentage renteafdekking is minimaal 40% 

en maximaal 60%, waarbij het percentage renteafdekking oploopt bij een stijgende rente. In 

onderstaande figuur is dit uitgewerkt. 

Figuur 3 

Dynamische renteafdekking en triggerniveaus  

20-jaars rente (oplopend) < 2% 2 - 3% 3 - 4% 4 - 5% 5 - 6%     > 6% 
Renteafdekking 40% 40% 45% 50% 55% 60% 
       
20-jaars rente (aflopend) < 2% 2 - 3% 3 - 4% 4 - 5% 5 - 6%     > 6% 
Renteafdekking 40% 45% 50% 55% 60% 60% 

 

2.5 – Afdekking inflatierisico 
De strategische afdekking van het inflatierisico bedraagt 0%. De belangrijkste redenen hiervoor zijn 

de beperkte bescherming die inflatieafdekking geeft in het FTK en de bescherming tegen inflatie die 

op een lange horizon uit zakelijke waarden wordt verkregen.  

2.6 – Afdekking valutarisico 
Het pensioenfonds loopt valutarisico doordat de verplichtingen van het pensioenfonds in euro’s 

luiden en de beleggingen in verschillende valuta’s. Beheersing van het valutarisico vindt plaats door 

een groot deel van de blootstelling aan valuta’s af te dekken. 

Het valutarisico in ontwikkelde markten wordt volledig afgedekt. De belangrijkste redenen hiervoor 

zijn een stabieler portefeuillerendement en een lager Vereist Eigen Vermogen (VEV). Het valutarisico 

in opkomende markten wordt niet afgedekt. Deze valuta’s zijn namelijk een belangrijke 

rendementsbron voor beleggingscategorieën in opkomende markten. Dit geldt vooral voor EMD LC 

en ook voor aandelen opkomende markten. Daarnaast betreft het vele valuta’s (circa 60) en zijn de 

kosten van het afdekken van valuta’s uit opkomende landen hoog en in sommige gevallen zelfs niet 

mogelijk. 
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Figuur 4 

Valuta afdekking  
Ontwikkelde markten Opkomende markten 

Zakelijke waarden 100% 0% 

Krediet 100% 0% 

Vastrentende waarden 100% N.v.t. 

 

De feitelijke percentages valuta afdekking kunnen afwijken van 100%. Deze afwijkingen zijn onder 

meer het gevolg van tussentijdse koersontwikkelingen en/of herwaarderingen van de beleggingen. 

Op maandbasis wordt de valuta afdekking bijgestuurd naar 100%. Bij de uitvoering van de valuta 

afdekking wordt bovendien waar mogelijk gekeken naar de onderliggende valutablootstelling. 

Enkele beleggingen zijn bijvoorbeeld genoteerd in Amerikaanse dollars of Hong Kong dollars, terwijl 

onderliggend sprake is van blootstelling naar valuta’s in opkomende markten. Aansluitend bij het 

hierboven geformuleerde beleid wordt het valutarisico dan niet afgedekt. 

2.7 – Liquiditeit in stress 
De netto liquiditeitspositie van het pensioenfonds bij het strategische beleid voor 2022 is ruim 

voldoende. De toekomstige EMIR regelgeving is reeds meegenomen in de berekening (de 

verplichting voor pensioenfondsen om derivaten centraal te clearen). In onderstaande figuur is de 

netto beschikbare liquiditeit weergegeven in stress scenario’s voor het strategische beleid en bij 

alternatieven met een hoger percentage renteafdekking. In de laatste kolom is weergegeven bij welk 

renteafdekkingspercentage de beschikbare liquiditeit ongeveer gelijk is aan de benodigde liquiditeit. 
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Figuur 5  

Uitkomsten liquiditeit in stress (€ miljoen) 

Benodigde en Beschikbare Liquiditeit Bonds 
Renteafdekking 

40% 50% 60% 

Staatsobligaties 224 224 224 

Repo (100) (100) (100) 

Initial Margin rentederivaten (EMIR), nieuw 0 (10) (19) 

Overig 1 1 1 

Totale netto bondpositie 125 115 106 

Benodigde en Beschikbare Liquiditeit Cash 
Renteafdekking 

40% 50% 60% 

Kas 20 20 20 

Repo 100 100 100 

Aandelen 1 1 1 

Rentederivaten (27) (27) (27) 

Valuta (41) (41) (41) 

Nieuwe Swaps RH 0 (13) (26) 

Totale netto cashpositie 53 40 27 

Netto beschikbare liquiditeit 178 155 133 

Ter illustratie: impact EMIR op bestaande derivaten    

Initial Margin rentederivaten (EMIR), bestaand* (20) (20) (20) 

Netto beschikbare liquiditeit na IM bestaand 158 135 113 

 

Uit de tabel komt naar voren dat de netto liquiditeitspositie bij een renteafdekkingspercentage van 

40% met EMIR regelgeving ruim voldoende is. Ook in scenario’s waarin het 

renteafdekkingspercentage wordt verhoogd, heeft SPSKN nog voldoende liquiditeit om in een 

periode van stress aan de marginverplichtingen te voldoen. Alle analyses zijn uitgevoerd op basis van 

de huidige rentestand. Een stijging van de rente, zoals in het SPSKN basisscenario, heeft per saldo 

een positief effect op de liquiditeitspositie. 

3 – Strategische benchmark 2022 

3.1 –Benchmarks per beleggingscategorie 
SPSKN hanteert een opzet met een Liquide BM, een Generieke BM en Strategische BM. Hierdoor 

wordt het inzicht verbeterd van de impact van gemaakte strategische keuzes op het 

beleggingsresultaat. Deze analyse wordt jaarlijks uitgevoerd middels de Strategische Toegevoegde 

Waarde (STW) analyse. Voor 2022 zijn er geen wijzigingen in de benchmarks ten opzichte van 2021. 
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Benchmark Hypotheken 

Smurfit Kappa heeft PGGM gevraagd te kijken naar alternatieven voor de benchmark die wordt 

gehanteerd voor de beleggingscategorie hypotheken1. PGGM2 is betrokken bij een initiatief van 

Hypoport en AF Advisors om een marktindex (Dutch Residential Mortgate Index; DRMI) voor 

Nederlandse hypotheken te construeren. Volgens planning is de ontwikkeling van de DRMI op 1 

januari 2022. Indien deze datum wordt gehaald, kan PGGM vanaf dat moment de index beschouwen 

en hierover adviseren. 

 

Naast de beleggingstechnische karakteristieken zijn ook de kosten van belang bij dit advies. Deze zijn 

nu nog onbekend en zijn naar verwachting afhankelijk van de mate waarin de markt de benchmark 

adopteert. 

3.2 – Uitleg benchmark keuzes 
Nadat het beleggingsbeleid op hoofdlijnen aan de hand van ALM is vastgesteld worden bij de 

verdere invulling van het beleggingsbeleid verschillende soorten keuzes gemaakt die het 

uiteindelijke portefeuillerendement beïnvloeden:  

1. De keuze van beleggingscategorieën binnen een bouwblok        

In plaats van de meest eenvoudige en liquide invulling van een bouwblok, bijvoorbeeld de FTSE 
All World index bij zakelijke waarden (Liquide BM), vindt binnen een bouwblok spreiding plaats 
over meerdere beleggingscategorieën. Voor zakelijke waarden zijn dit bijvoorbeeld: aandelen 
ontwikkelde en opkomende markten, alternatieve aandelen en privaat vastgoed. 

2. De keuze binnen beleggingscategorieën  

Binnen elke beleggingscategorie wordt niet onmiddellijk gekozen voor de meest gangbare optie 
(Generieke BM). In een aantal gevallen worden bijvoorbeeld specifieke keuzes gemaakt met 
betrekking tot de regionale verdeling, sectorale spreiding en maxima met betrekking tot de 
omvang van individuele beleggingen. Deze keuzes worden voor een belangrijk deel verwerkt in 
de benchmarks die worden gebruikt voor deze beleggingscategorie (Strategische BM). 

3. De keuze bij de implementatie van beleggingscategorieën  
Portefeuillebeheerders hebben bewegingsvrijheid bij de uitvoering van de beleggingsopdracht. 
Door de keuzes die portefeuillebeheerders maken wijkt de portefeuille in meer of mindere mate 
af van de Strategische BM zoals die in het mandaat is opgenomen. De mate van 
bewegingsvrijheid is per mandaat bepaald. 

Over de keuze binnen beleggingscategorieën en de impact van implementatiekeuzes wordt al 

geruime tijd regulier gerapporteerd. Het gaat dan over de relatieve performance van de Strategische 

BM ten opzichte van de Generieke BM (punt 2) en de relatieve performance van de portefeuille ten 

opzichte van de Strategische BM (punt 3). Een toevoeging van de nieuwe opzet is het vergelijken van 

de resultaten van de Liquide BM en de Generieke BM. In de volgende figuur zijn de verschillende 

stappen grafisch weergegeven, waarbij als voorbeeld de beleggingen in aandelen ontwikkelde 

markten zijn genomen. 

 
1 Benchmark bedrijfsobligaties + opslag 
2 Naast PGGM zijn ook andere pensioenuitvoerders APG en MN betrokken 
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Figuur 6

  

Van startpunt per bouwblok tot implementatie in portefeuille 
Startpunt voor de keuze van beleggingscategorieën is de meest liquide invulling per bouwblok. 

Binnen het bouwblok zakelijke waarden is er vooral toegevoegde waarde in de blootstelling naar 

aandelen en aandelen gerelateerde producten, de liquide benchmark is zodoende een 

breedgespreide liquide aandelenindex, zoals de FTSE All World Index. Vervolgens wordt aan elke 

beleggingscategorie een zogenaamde Generieke BM toegekend. De Generieke BM voor aandelen 

ontwikkeld is de FTSE Developed. Specifieke keuzes per beleggingscategorie worden in de 

strategische benchmark opgenomen. In dit geval middels de keuze voor een customized FTSE 

Developed benchmark. 

 

Het verschil in rendement tussen de Liquide BM en de Generieke BM geeft het resultaat van de 

keuzes van beleggingscategorieën (punt 1). Voor zakelijke waarden is dit het verschil in rendement 

tussen een breed gespreide aandelenindex en de keuzes voor categorieën als vastgoed en 

alternatieve aandelen en in dit geval voor aandelen ontwikkelde markten. Een vergelijking tussen 

het rendement van de Generieke BM en de Strategische BM levert de impact van strategische 

keuzes binnen beleggingscategorieën (punt 2). In het geval van aandelen ontwikkelde markten geldt 

dat voor bijvoorbeeld uitsluitingen. 

 

Tenslotte: een vergelijking tussen het portefeuillerendement en de Strategische BM levert de 

relatieve performance van het portefeuillebeheer (punt 3).  

Het complete overzicht van de bouwblokken en beleggingscategorieën inclusief de gehanteerde 

benchmarks is opgenomen in de onderstaande figuur. 
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Figuur 7 

 

 

Zakelijke waarden 45%

Aandelen ontwikkelde markten 18,7% FTSE All-World Index FTSE Developed Index FTSE Developed Index (ESG-customised and net of tax)

Aandelen opkomende markten 4,9% FTSE All-World Index FTSE Emerging Index FTSE Emerging Index (ESG-customised and net of tax)

Alternatieve aandelenstrategieën 14% FTSE All-World Index FTSE Developed Index FTSE Developed Comprehensive Factor Index (customized)

Verenigde Staten: NFI-ODCE Index        Verenigde Staten: NFI-ODCE Index        38%

Europa: INREV Core index         Europa: INREV Core index         33%

Azië: ANREV Index (ex-Australië) Azië: ANREV Index (ex-Australië) 27%

Australië: ANREV Australië Core Index Australië: ANREV Australië Core Index 2%

Krediet 21%

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten (Euro) 11% BofAML Global Corporate and High Yield Index Barclays Euro Aggregate Corporates Index
Barclays Euro Aggregate Corporates Index, ex Tobacco, 25% cap 

Financials 

Hypotheken 5% BofAML Global Corporate and High Yield Index Barclays Euro Aggregate Corporates Index + 50 bp.
Gelijk aan benchmark bedrijfsobligaties ontwikkelde markten + 50 

basispunten

Emerging Markets Debt Local Currency 5% BofAML Global Corporate and High Yield Index JP Morgan GBI-EM Global Index JP Morgan GBI-EM Global Diversified (customized)

Vastrentende waarden 34%

Staatsobligaties 33,4% Barclays Euro Treasury AAA Barclays Euro Treasury AAA Barclays Euro Treasury (customised landen/looptijden)

Kas 1% Euro short-term rate (€STR) Euro short-term rate (€STR) Euro short-term rate (€STR)

Overlays

Renteoverlay Benchmark discretionaire renteoverlay Benchmark discretionaire renteoverlay Benchmark discretionaire renteoverlay

Valutaoverlay 100% afdekking DM valuta's, 0% voor EM valuta's 100% afdekking DM valuta's, 0% voor EM valuta's 100% afdekking DM valuta's, 0% voor EM valuta's

Totaal 100%

WegingGenerieke BMLiquide BMBeleggingscategorie Allocatie Strategische BM

FTSE All-World Index7%Privaat vastgoed
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4 – Portefeuillekarakteristieken  
In hoofdstuk 2 is zowel het beleggingsbeleid op hoofdlijnen vastgelegd voor de lange termijn en 

meer specifiek voor het jaar 2022. In hoofdstuk 3 zijn de diverse benchmarks voor 2022 

gedefinieerd. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste karakteristieken weergegeven van de 

beleggingsportefeuille.  

4.1 – Verwacht rendement en risico’s 
PGGM Strategy stelt elk jaar een ETV op. Hierin worden de verwachtingen voor de belangrijkste 

economische parameters zoals rente, economische groei en inflatie bepaald. De ETV 2021 toont 

voor verschillende economische regimes het verwacht rendement en risico’s van 

beleggingscategorieën en de totale beleggingsportefeuille.   

ETV 2021 
In het SPSKN basisscenario zijn de evenwichtswaarden voor economische groei, inflatie en de 10-

jaars rente ongewijzigd in vergelijking met 2020. De Duitse 10-jaars rente in evenwicht is 2½%, bij 

een economische groei van 1¼% en een inflatie van 2%. 

Verwacht rendement in SPSKN basis scenario en Lage rente 

Uit de ETV 2021 komt naar voren dat het verwacht portefeuillerendement voor de toekomst laag is. 

Dit heeft in belangrijke mate te maken met de historisch lage rentes en de opgelopen waarderingen 

van diverse beleggingscategorieën. Beleggingen zijn daardoor kwetsbaar voor schokken. Dit geldt 

zowel in het SPSKN basis scenario als in het Lage rente scenario. De rendementsverwachtingen zijn 

in  onderstaande tabel weergegeven. 

Figuur 8 

Rendementsverwachtingen ETV 2021 (15 jaar) 

Beleggingscategorie SPSKN basis Lage rente 

Aandelen DM 3,0% 2,0% 

Aandelen EM 4,1% 3,5% 

Alternatieve Aandelen 3,6% 2,7% 

Privaat vastgoed 3,9% 3,0% 

Bedrijfsobligaties 1,0% 0,2% 

Hypotheken 1,8% 1,2% 

EMD LC 2,8% 2,5% 

Staatsobligaties -0,3% -0,3% 

Kas 0,9% 0,0% 

Portefeuille (inclusief renteswaps) 1,8% 1,6% 

   

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het verwacht rendement in het SPSKN basis scenario 1,8% per jaar 

bedraagt. Dit is inclusief het rendement op de renteswaps (-0,4%). In het Lage rente scenario is het 

verwacht rendement 1,6%. Ook dit is inclusief het rendement op de renteswaps (+0,0%). 
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Verwacht rendement in deterministische scenario’s uit de ETV 
Het verwacht rendement in de deterministische scenario’s uit de ETV geeft inzicht in de robuustheid 

van de strategische beleggingsmix in drie uiteenlopende economische regimes, te weten deflatie, 

stagflatie en voorspoed. De scenario’s zijn deterministisch: ze worden enkelvoudig doorgerekend 

zonder scenariowolk. Onderstaande figuur toont het rendement op korte termijn (1 jaar) en op de 

middellange lange termijn (5 jaar)3. De 1-jaars horizon laat het effect zien van de schok die volledig 

in het eerste jaar is verondersteld. De 5-jaars cijfers tonen het gemiddeld verwacht rendement over 

die periode inclusief het jaar van de schok. 

Figuur 9 

Rendementsverwachtingen in deterministische ETV scenario's  

Scenario 
Korte termijn (1 jaar) Middellange termijn (5 jaar) 

Excl. renteswaps Incl. renteswaps Excl. renteswaps Incl. renteswaps 

Deflatie -24% -19% -4,5% -3,5% 

Stagflatie -48% -60% -7,5% -12% 

Overstimulering -31% -39% -3,5% -5,5% 

Voorspoed -20% -31% 0% -3,0% 

Nieuwe Normaal 16% 17% 4,5% 4,5% 

 

 
3 De gebruikelijke 15-jaars horizon wordt niet getoond, omdat de deterministische (stress) scenario’s 

naar verwachting niet 15 jaar lang kunnen bestaan (zonder dat er dingen drastisch veranderen). 
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Portefeuillekarakteristieken en kosten per beleggingscategorie 
Het is ook mogelijk een niveau dieper te kijken en een verdere splitsing te maken naar de verschillende beleggingscategorieën. De onderstaande figuur 

geeft in één tabel een portefeuilleoverzicht met de allocatie, ambitie, risico’s, complexiteit en kosten per beleggingscategorie. 

Figuur 10 

 

 Beleggingscategorie  Allocatie  Ambitie  Complexiteit  Kosten 
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Zakelijke waarden 45%

Aandelen ontwikkelde markten 18,7% 3,0% 17% 54% 22% -47%  l  l 12 (8-16)

Aandelen  opkomende markten 4,9% 4,1% 33% 72% 37% -53%  l  l 24 (21-26)

Alternatieve aandelen 14% 3,6% 14% 46% 21% -42%  l  l 29 (29-29)

Privaat Vastgoed 7% 3,9% 10% 43% 19% -14%  l  l 164 (134-194)

Krediet 21%

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten 11% 1,0% 6% 15% 12% -7%  l  l 17 (15-20)

Hypotheken 5% 1,8% 5% 11% 12% -1%  l  l 75 (75-75)

EMD LC 5% 2,8% 11% 26% 15% -10%  l  l 43 (39-47)

Vastrentende waarden 34%

Staatsobligaties 33,4% -0,3% 9% 27% 7% 1%  l  l 11 (8-13)

Kas 1% 0,9% 1% 2% 15% 1%  l  l 1 (1-1)

 Totale portefeuille (inclusief renteswaps) 100% 1,8% 11% -30% 11% -21% 31 (28-34)

 * De verwachte rendementen zijn gebaseerd op het SPSKN basis scenario. De kosten op totaalniveau zijn een gewogen gemiddelde van alle categorieën en inclusief geschatte transactiekosten. 
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▪ Ambitie: het verwacht rendement wordt getoond in het SPSKN basis scenario. Tevens worden 

verschillende risicomaatstaven getoond zoals volatiliteit van het rendement, neerwaarts risico 

(drawdown), risico ten opzichte van de verplichtingen en het rendement in stress scenario’s4.  

▪ Complexiteit: alle portefeuilleonderdelen zijn gescoord op begrijpelijkheid en beheersbaarheid. 

▪ Kosten: De bandbreedte voor de kosten (inclusief transactiekosten) is weergegeven op basis van 

een inventarisatie door de uitvoeringsorganisatie. Ter indicatie is ook het middelpunt van de 

bandbreedte weergegeven. Daarnaast wordt de bijdrage getoond van elk portefeuilleonderdeel 

aan de totale kosten. 

4.2 – Risicokader beleggingen: wat zijn de belangrijkste risico’s en hoe deze 

te beheersen 

 

SPSKN onderscheidt verschillende risico’s die gepaard gaan met beleggen. Hieronder worden in het 

kort een aantal belangrijke risico’s weergegeven die van toepassing zijn op meerdere 

beleggingscategorieën of de portefeuille als geheel. Tevens is aangegeven hoe de risico’s worden 

beheerst. De lijst is niet uitputtend. Met name binnen de verschillende beleggingscategorieën is 

sprake van specifieke risico’s. In de investment cases zijn de specifieke risico’s en mitigerende 

maatregelen per beleggingscategorie nader uitgewerkt. Risico’s worden voor een deel bewust 

genomen, omdat er een verwacht rendement tegenover staat. Daar waar dit niet geldt, worden deze 

risico’s zoveel mogelijk gemitigeerd.  

▪ Marktrisico 

Het pensioenfonds neemt bewust marktrisico. Dit moet leiden tot voldoende rendement om de 

doelstelling van een goed en betaalbaar pensioen te kunnen behalen. De gewenste omvang van het 

marktrisico (bijvoorbeeld aandelenrisico) en het daaraan gekoppelde verwachte rendement wordt 

periodiek bepaald met behulp van een ALM studie.  

Beheersing marktrisico 

Het marktrisico wordt bewust in stand gehouden. Het risico wordt beheerst door te spreiden over 

verschillende risico’s en beleggingscategorieën.  

▪ Kredietrisico 

Het pensioenfonds neemt bewust kredietrisico, omdat hier naar verwachting een rentevergoeding 

tegenover staat.  

Beheersing kredietrisico 

Om het kredietrisico te mitigeren is bij verschillende beleggingscategorieën (EMD LC, Hypotheken en 

IG bedrijfsobligaties) sprake van een gespreide portefeuille. Hierdoor worden concentraties 

vermeden. Tevens wordt gewerkt met limieten op kredietratings, landen, sectoren en tegenpartijen 

waarmee zaken worden gedaan.  

 
4 Het rendement in stress scenario’s is het gemiddeld rendement in de 5% slechtste 

dekkingsgraadscenario’s. 
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Tegenpartijrisico 

Tegenpartijrisico ontstaat doordat het pensioenfonds bij de handel in derivaten contractuele 

verplichtingen aangaat met een tegenpartij. Derivaten worden vooral gebruikt bij de renteoverlay en 

de valutahedge. De kans bestaat daarbij dat de tegenpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, 

waardoor een verlies ontstaat voor het pensioenfonds.  

Beheersing tegenpartijrisico 

Het tegenpartijrisico wordt op drie verschillende wijzen gemitigeerd: 

(1) Er gelden limieten per tegenpartij gebaseerd op diens kredietwaardigheid. Deze 

kredietwaardigheid wordt vastgelegd in een score die afhankelijk is van onder meer de credit rating, 

de omvang, het type onderneming, het land van herkomst en de ervaring van de 

uitvoeringsorganisatie met deze partij.  

(2) De spreiding over tegenpartijen. Basis voor deze spreiding is de hierboven genoemde 

kredietwaardigheid, maar daarbij is het de doelstelling om aanspraken over minimaal tien 

tegenpartijen te verdelen.  

(3) Bij de handel in derivaten wordt gewerkt met kas of staatsobligaties als onderpand. Bij een 

negatieve marktwaarde zullen kas of staatsobligaties gestort worden, bij een positieve waarde juist 

kas of staatsobligaties ontvangen. 

Liquiditeitsrisico 

Door maandelijkse pensioenbetalingen, maar ook vanwege een mogelijke liquiditeitsstroom uit 

hoofde van derivatenposities, ontstaat een potentiële vraag naar liquiditeiten. Het pensioenfonds 

moet in alle gevallen aan deze vraag kunnen voldoen.  

Beheersing liquiditeitsrisico 

Monitoring en beheersing van het liquiditeitsrisico vindt plaats aan de hand van een liquiditeitstoets 

die eenmaal per twee weken wordt uitgevoerd. In deze toets wordt de vereiste liquiditeit bepaald in 

een stress scenario5. Daarnaast wordt de beschikbare liquiditeit bepaald aan de hand van de 

karakteristieken van de beleggingen in de portefeuille. De netto beschikbare liquiditeit wordt 

vervolgens berekend als de beschikbare liquiditeit minus de vereiste liquiditeit in stress.  

Concentratierisico 

Teveel beleggen in één beleggingsbestanddeel, in één debiteur of in één regio maakt de beleggingen 

meer risicovol.   

 
5 Het stressscenario bestaat uit het gelijktijdig optreden van een daling van de belangrijkste valuta's met 20%, 

een stijging van de lange rente met 1%-punt en een daling van de aandelenkoersen van 30%. 
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Beheersing concentratierisico 

Om het concentratierisico te verminderen worden de beleggingen gespreid naar onder andere 

regio’s, sectoren en strategieën. Hoe groter de spreiding, hoe kleiner het risico. In de 

portefeuillerichtlijnen van de verschillende beleggingscategorieën is daarom vastgelegd hoe en in 

welke mate de belegging gespreid moet zijn. 
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5 – Activiteiten 2022 

Dit hoofdstuk beschrijft de (terugkerende) activiteiten die SPSKN in het jaar 2022 voorziet. De 

activiteiten hier genoemd zijn erop gericht om te borgen dat de beleggingen van SPSKN in lijn zijn en 

blijven met het doel dat SPKN met zijn beleggingen probeert te bereiken.6 De activiteiten zijn 

gegroepeerd per fase in de beleggingscyclus:  

1. Formuleren en evalueren van het gevoerde beleid; 

2. Monitoren van de wijze waarop dit beleid wordt vertaald in specifieke beleggingsmandaten 

en de wijze waarop deze worden geïmplementeerd; en  

3. Monitoring en evaluatie van de feitelijke beleggingen. 

 

SPSKN is een langetermijnbelegger en heeft het vermogensbeheer uitbesteed aan externe partijen. 

De meeste activiteiten zijn dan ook gericht op het monitoren en evalueren van de 

beleggingsmandaten, en in mindere mate op nieuw beleid en implementatie daarvan. 

Naast de genoemde activiteiten, kan het voorkomen dat op ad-hoc-basis (aanvullende) activiteiten op 

dit gebied worden uitgevoerd, mochten omstandigheden daarom vragen. 

Daar waar mogelijk wordt in dit hoofdstuk een globale planning aangegeven voor de genoemde 

activiteiten, als ook een actiehouder die deze activiteit primair uitvoert. 

5.1 – Beleid 

Ten aanzien van het vaststellen en evalueren van het gevoerde (strategische) beleid, voorziet SPSKN 

in 2022 onderstaande activiteiten. 

Activiteit Frequentie Planning Actiehouder 

Evaluatie investment beliefs Jaarlijks Tweede kwartaal EY 

Economische toekomstverwachtingen Jaarlijks Tweede kwartaal PGGM 

Update beleidsdocumenten Jaarlijks Vierde kwartaal PGGM / EY 

ALM-studie Elke 3 jaar Derde kwartaal Directeur 

5.1.1 – Evaluatie investment beliefs 

Zoals ook in Paragraaf 2.1 beschreven, zijn de beleggingsbeginselen (of investment beliefs) het 

richtsnoer waartegen besluiten op het gebied van beleggingen worden getoetst. SPSKN acht het 

daarom van belang dat deze investment beliefs jaarlijks worden besproken en geëvalueerd. 

5.1.2 – Economische toekomstverwachtingen 

Jaarlijks worden de economische toekomstverwachtingen (ETV) besproken en vastgesteld. De ETV 

bevatten onder andere verwachtingen omtrent de renteontwikkeling en te behalen rendementen. De 

 
6 De doelstelling en risicohouding van SPSKN op de (middel)lange termijn staat nader beschreven in het 

Beleggingsbeleidsplan 2022-2024.  
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ETV zijn input bij onder andere het herstelplan, en worden gebruikt bij het doorrekenen van 

(mogelijke) wijzigingen in het beleggingsbeleid. 

5.1.3 – Update beleidsdocumenten 

Gedurende het jaar kunnen wijzigingen in het beleid (of de implementatie daarvan) optreden, 

bijvoorbeeld als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving of wijzigende marktomstandigheden. Deze 

wijzigingen worden gedurende het jaar verwerkt in de beleidsdocumenten, waaronder het 

Beleggingsbeleidsplan en het (nieuwe) Beleggingsjaarplan. In het vierde kwartaal worden de 

gewijzigde documenten vastgesteld. 

5.1.4 – ALM-studie 

Om de drie jaar wordt er een ALM-studie uitgevoerd. Daarnaast wordt de ALM-studie jaarlijks 

geactualiseerd. In de ALM-studie wordt de volledige (financiële) opzet van het pensioenfonds in 

stochastische en deterministische scenario’s doorgerekend.  

5.2 – Implementatie 

Onder implementatie schaart SPSKN de activiteiten die toezien op een beheerste implementatie van 

het beleid door de vermogensbeheerder. Op dit gebied voorziet SPSKN de volgende activiteiten:   

Activiteit Frequentie Planning Actiehouder 

Update overzicht criteria beleggingsfondsen Jaarlijks Eerste kwartaal EY 

Analyseren ISAE3402-rapport PGGM, SAREF Jaarlijks Eerste kwartaal EY 

Evaluatie uitbestedingen (PGGM en EY) Jaarlijks Vierde kwartaal Directeur 

Uitvoeren herbalanceringsbeleid Maandelijks  PGGM 

5.2.1 – Update overzicht criteria beleggingsfondsen 

In het document “Overzicht criteria beleggingsfondsen” heeft SPSKN een samenvattend overzicht 

opgenomen van de beleggingsrichtlijnen die worden gevoerd in de beleggingsfondsen waarin het 

participeert. Jaarlijks wordt dit overzicht – waar nodig – geüpdatet. Wijzigingen kunnen zich voordoen 

als gevolg van (onder andere) wijzigende marktomstandigheden of aangepaste wet- en regelgeving.  

5.2.2 – Analyseren ISAE3402-rapport PGGM, SAREF 

PGGM en SAREF laten jaarlijks een ISAE3402-rapport opstellen ten aanzien van de (primaire en 

ondersteunende) processen op het gebied van vermogensbeheer. SPSKN neemt kennis van deze 

rapporten en bespreekt de (relevante) constateringen daaruit. 

5.2.3 – Evaluatie uitbestedingen (PGGM en EY) 

SPSKN werkt op het gebied van beleggingen samen met PGGM (vermogensbeheerder en fiduciair 

adviseur) en EY (onafhankelijke risicomanager). Jaarlijks evalueert het pensioenfonds, aan de hand 

van een vooraf vastgesteld kader, de dienstverlening van beide partijen. Hierbij wordt onder andere 
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gekeken naar de Kritische Prestatie Indicatoren die met de partijen zijn afgesproken. De (uitkomsten 

van de) evaluaties worden schriftelijk vastgelegd. 

5.2.4 – Uitvoeren herbalanceringsbeleid 

Indien bij het monitoren van de beleggingsposities wordt geconstateerd dat deze meer afwijken van 

de normallocatie dan wenselijk, zal PGGM op basis van het herbalanceringsbeleid handelen. In het 

herbalanceringsbeleid is opgenomen wanneer wordt gehandeld. In specifieke gevallen kan (na 

toestemming van SPSKN) van het beleid worden afgeweken. 

5.3 – Monitoring en evaluatie beleggingen 

SPSKN acht het monitoren en evalueren van de feitelijk gevoerde beleggingen een voorwaarde voor 

het kunnen voeren van een beheerst beleggingsbeleid. SPSKN voorziet daartoe onderstaande 

activiteiten. Deze activiteiten dragen bij aan de risicobeheersing van SPSKN, en borgen daarmee dat 

de beleggingen in lijn zijn (en blijven) met de risicohouding. 

Activiteit Frequentie Planning Actiehouder 

Evaluatie beleggingskosten ten opzichte van begroting Jaarlijks Eerste kwartaal Directeur / EY 

Rapport concentratierisico Jaarlijks Eerste kwartaal EY 

Opstellen (beleggingsdeel van) jaarverslag Jaarlijks Eerste kwartaal PGGM / AZL / EY 

Toetsen langetermijneffectiviteit matchingportefeuille Jaarlijks 
Tweede 
kwartaal 

EY 

Evalueren securities lending Jaarlijks Derde kwartaal EY 

Toetsen beloningsbeleid en gedragscode Jaarlijks Derde kwartaal EY 

Evaluatie beleid duurzaam beleggen Jaarlijks Derde kwartaal PGGM 

Evaluatie broker- en tegenpartijbeleid  Jaarlijks Derde kwartaal PGGM 

Bijwonen participantenvergaderingen Halfjaarlijks  Directeur / EY 

Opleveren geschatte beleggingswaarde Maandelijks  
Directeur / 

PGGM 

Opstellen beleggings- en risicorapportages 
Per kwartaal en 

maandelijks 
 PGGM 

Monitoren financiële positie, performance en kosten Maandelijks  Directeur / EY 

Opstellen onafhankelijke risicorapportage Maandelijks  EY 

Update financiële markten Per vergadering  PGGM 

5.3.1 – Evaluatie beleggingskosten ten opzichte van begroting 

De beleggingskosten worden jaarlijks geëvalueerd. Hierbij worden de beheer-, service- en 

transactiekosten van de PGGM-beleggingsfondsen en -diensten in kaart gebracht. Tevens wordt 
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stilgestaan bij de overige beleggings- en controlekosten die SPSKN maakt. De feitelijk gemaakte kosten 

worden afgezet tegen de begrote kosten. 

5.3.2 – Rapport concentratierisico 

Ter evaluatie van de beheersing van het concentratierisico, stelt SPSKN eens per jaar een overzicht op 

van de mate waarin de beleggingen gespreid (of geconcentreerd) zijn over de verschillende landen, 

bedrijfssectoren, valuta’s en creditratings waarin het belegt. 

5.3.3 – Opstellen (beleggingsdeel van) jaarverslag 

Het jaarverslag wordt in het eerste kwartaal zover als mogelijk opgemaakt. AZL, PGGM en EY leveren 

hier input voor. 

5.3.4 – Toetsing langetermijneffectiviteit matchingportefeuille 

SPSKN ontvangt maandelijks inzicht in de (ex-ante en ex-post) effectiviteit van de 

matchingportefeuille, en de mate waarin de strategisch beoogde renteafdekking wordt gerealiseerd. 

Om ook de effectiviteit over een lange(re) termijn te kunnen beoordelen, laat het pensioenfonds eens 

per jaar analyseren in hoeverre de matchingportefeuille over meerdere jaren heeft gepresteerd in lijn 

met het strategisch beoogde doel. 

5.3.5 – Evaluatie securities lending 

SPSKN heeft richtlijnen geformuleerd ten aanzien van de mate waarin securities lending mag 

plaatsvinden binnen de beleggingsfondsen waarin het participeert, en tegen welke voorwaarden. 

Jaarlijks wordt getoetst in hoeverre dit eigen beleid overeenkomt met het gevoerde beleid in de 

beleggingsfondsen. 

5.3.6 – Toetsen beloningsbeleid en gedragscode 

SPSKN toetst jaarlijks in hoeverre het door PGGM en SAREF gevoerde beloningsbeleid overeenkomt 

met het eigen beleid. Daarnaast wordt jaarlijks vastgesteld in hoeverre de gedragscode van deze 

vermogensbeheerders en het pensioenfonds overeenkomen, en of er uitzonderingen zijn 

geconstateerd. 

5.3.7 – Evaluatie beleid duurzaam beleggen 

SPSKN evalueert jaarlijks het beleid duurzaam beleggen en de (voortgang met) de implementatie 

daarvan. Hierbij wordt niet alleen het beleid zelf tegen het licht gehouden, maar wordt ook gekeken 

naar de wijze waarop dit beleid is verwerkt in de diverse beleggingsmandaten. 

5.3.8 – Evaluatie broker- en tegenpartijbeleid 

De vermogensbeheerder legt jaarlijks verantwoording over de gebruikte brokers en tegenpartijen. 

Hierbij gaat het om brokers en tegenpartijen die ingezet zijn bij de uitvoering van transacties voor de 

mandaten en beleggingsfondsen die intern beheerd worden. Deze verantwoording betreft een 

kwalitatief oordeel per broker of tegenpartij, die gebaseerd is op factoren zoals vermeld zijn in het 

orderuitvoerings- en brokerbeleid.  
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5.3.9 – Bijwonen participantenvergaderingen 

De PGGM-beleggingsfondsen organiseren tweemaal per jaar een participantenvergadering. 

Afgevaardigden van SPSKN (waaronder de directeur, EY en eventueel een lid van de 

beleggingscommissie) zullen hierbij aanwezig zijn. 

5.3.10 – Opleveren geschatte beleggingswaarde 

De aangesloten werkgever verzoekt SPSKN per kwartaal (een schatting van) de waarde van de 

beleggingen op te leveren. 

5.3.11 – Opstellen beleggings- en risicorapportages 

Vermogens- en fiduciair beheerder PGGM stelt maandelijks en op kwartaalbasis beleggings- en 

risicorapportages op. Hierin wordt onder andere stilgestaan bij de actuele waarde van beleggingen en 

wordt ingegaan op relevante (markt)ontwikkelingen. Tevens wordt stilgestaan bij verschillende 

aspecten op het gebied van risicobeheersing, waaronder de beheersing van het rente- en valutarisico. 

5.3.12 – Monitoren financiële positie, performance en kosten 

De financiële positie van SPSKN, gemeten naar de (beleids)dekkingsgraad, wordt maandelijks 

gemonitord. Belangrijke drijvers hierachter zijn de ontwikkeling van de marktrente en de ontwikkeling 

van de waarde van de beleggingsportefeuille. De performance van de beleggingsportefeuille wordt 

dan ook maandelijks gemonitord, onder andere aan de hand van een vergelijking van het behaalde 

rendement met het rendement van de gehanteerde benchmark. Hierbij worden tevens de 

beleggingskosten die SPSKN maakt in kaart gebracht.  

5.3.13 – Opstellen onafhankelijke risicorapportage 

De onafhankelijke risicomanager levert maandelijks een risicorapportage waarin nader wordt 

stilgestaan op de effectiviteit van de renteoverlay, de valutaoverlay, het kostenoverzicht en zo ver als 

mogelijk inzicht wordt gegeven in het onderpandbeheer van de overlaymandaten. 

5.3.14 – Update financiële markten 

In iedere vergadering van de beleggingscommissie wordt stilgestaan bij de actuele situatie op 

financiële markten. Deze update wordt verzorgd door de strategist van PGGM. Hiermee kan de 

beleggingscommissie zich een beeld vormen van hoe de situatie op financiële markten zich verhoudt 

tot (de uitgangspunten bij) het beleggingsbeleid 
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Bijlage - Contacten inzake beleggingen 
 

Organisatie Functie Naam Telefoon E-mail 

PGGM Klantmanager Dhr. M. Nuijten 030 277 86 27 marc.nuijten@pggm.nl 

 Strateeg Dhr. M. Arkesteijn 030 277 11 90 mats.arkesteijn@pggm.nl 

EY Montesquieu 
Onafhankelijke 
riskmanager 

Dhr. R. Maas 06 212 513 66 rik.maas@nl.ey.com 

 
Onafhankelijke 
beleggingsadviseur 

dhr. J van 
Vlimmeren 

06 524 659 29 jeroen.van.vlimmeren@nl.ey.com 

 

 


