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 1  

Introductie 

Dit document beschrijft het beleggingsbeleidsplan voor Stichting Pensioenfonds Smurfit 
Kappa Nederland (het pensioenfonds) op de middellange termijn. Het bestuur van het 
pensioenfonds is zich bewust van zijn verantwoordelijkheid voor het beleggingsbeleid en 
de uitvoering daarvan ten opzichte van onder andere de Pensioenwet, het Financieel 
Toetsingskader (FTK), De Nederlandsche Bank (DNB), de (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden, de aangesloten ondernemingen en overige betrokkenen. De 
invulling van zijn verantwoordelijkheid vereist een nadere opzet van de beleggingsfunctie 
van het fonds, het gericht aansturen van het beleggingsbeleid en een schriftelijk vastlegging 
van het beleggingsbeleid.  
 

1.1 Documenten 

Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is primair vastgelegd in dit 
beleggingsbeleidsplan en in het vigerende (jaarlijks bijgewerkte) beleggingsplan. Elementen 
hieruit – en relevante context hierbij – zijn evenwel vastgelegd in diverse andere 
beleidsdocumenten.  
• Actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) 

De ABTN beschrijft onder andere het financiële beleid van het pensioenfonds waaronder 
het premiebeleid, toeslagenbeleid en de risicobeheersingsmaatregelen. De ABTN bevat 
derhalve ook een beschrijving van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. 

• Verklaring inzake Beleggingsbeginselen 
De Verklaring inzake Beleggingsbeginselen beschrijft de uitgangspunten die het 
pensioenfonds hanteert bij de invulling van het beleggingsbeleid en de wijze waarop het 
beleggingsbeleid wordt uitgevoerd. Dit document is op de website van het 
pensioenfonds gepubliceerd. 

• Beleggingsbeleidsplan 2022-2024 
Het Beleggingsbeleidsplan beschrijft het beleggingsbeleid voor de (middel)lange termijn.  

• Beleggingsplan 2022 
In het Beleggingsplan wordt het Beleggingsbeleidsplan vertaald naar concrete 
uitgangspunten, richtlijnen en aandachtspunten voor het betreffende kalenderjaar. Het 
document beschrijft de planning van activiteiten op het gebied van beleggingsbeleid die 
gedurende het jaar worden behandeld of uitgevoerd. Het vormt de leidraad voor de 
uitvoering, alsmede voor de aansturing en controle van de beleggingsactiviteiten in dat 
jaar. 
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1.2 Inhoud van het beleggingsbeleidsplan 

In dit beleggingsbeleidsplan worden de volgende onderwerpen vastgelegd:  
• Langetermijnbeleggingsbeleid 

Identificatie van de beleggingsdoelstellingen van het pensioenfonds en van de wijze 
waarop deze doelstellingen moeten worden bereikt. 

• Organisatie, verantwoordelijkheden en werkwijze 
Een beschrijving in onderlinge samenhang van de verantwoordelijkheden van alle 
betrokken partijen en de werkwijze van de beleggingscommissie. 

• Beleggingsproces 
Een korte beschrijving van de verschillende fasen en cycli in het beleggingsproces. 

• Risicodefinitie en risicobeheerprocedure 
Dit omvat het vaststellen van de risicohouding, het identificeren van de verschillende 
beleggingsrisico’s en vaststellen van het risicobeleid. 

• Uitbestedingsproces 
Dit omvat het vaststellen van het uitbestedingsbeleid, selectiebeleid, governance, 
monitoring en evaluatiebeleid in het kader van uitbesteding van vermogensbeheer en 
aanverwante activiteiten. 

• Informatiebeheer 
Een beschrijving van doelstellingen en de huidige opbouw van de periodieke 
beleggingsrapportagecyclus. 

• Beleggingsstrategie en beheerstructuur 
Vaststelling van de beleggingscategorieën waarin belegd mag worden en de 
voorwaarden die daarbij gelden, de feitelijk gevolgde beleggingsstrategie en de 
vertaling hiervan in mandaten en de opdracht aan de vermogensbeheerder. 
 

1.3 Continuïteit 

Dit document dient als raamwerk voor alle beleggingsactiviteiten met betrekking tot het 
vermogen van het pensioenfonds. Periodiek wordt het gehele beleggings- en 
risicoraamwerk geëvalueerd, rekening houdend met de investment beliefs, investment 
cases, “Asset Liability Management”-studie (ALM-studie), de ontwikkeling van de 
portefeuille, de vooruitzichten van financiële markten en de situatie van het pensioenfonds. 
Op grond daarvan kunnen wijzigingen worden voorgesteld. Om te waarborgen dat dit 
document steeds actueel is, wordt dit document jaarlijks gecontroleerd en worden 
aanpassingen voorgesteld zodra zich (relevante) wijzigingen voordoen in het 
beleggingsbeleid. Formele wijziging is slechts mogelijk door een daartoe strekkend 
schriftelijk vastgelegd besluit van het bestuur. 
 
1.4 Toekomstige inrichting vermogensbeheer 

In september 2021 is het pensioenfonds door PGGM geïnformeerd over een strategische 
wijziging die ertoe leidt dat PGGM onvoldoende mogelijkheden ziet om binnen publieke 



   
 

  
6 

markten passende producten en diensten te kunnen blijven aanbieden. Dit houdt in dat 
PGGM voornemens is om de dienstverlening voor wat betreft de beleggingen in publieke 
markten en fiduciair beheer per 1 januari 2023 te beëindigen. Het pensioenfonds zet de 
relatie met PGGM echter graag voort en is daarom, samen met enkel andere 
pensioenfondsen die door dit besluit worden geraakt, in overleg met PGGM om te bezien of 
dit kan worden gerealiseerd.  
 
De uitkomst van deze discussies kan grote gevolgen hebben voor de inrichting van het 
vermogensbeheer bij het pensioenfonds. Bijvoorbeeld wanneer de relatie met PGGM in 
gewijzigde vorm wordt voortgezet, wanneer het pensioenfonds de (fiduciaire) 
dienstverlening elders afneemt en/of wanneer het pensioenfonds zijn vermogen in andere 
beleggingsfondsen onderbrengt. Dit Beleggingsbeleidsplan dient dan ook te worden gezien 
in het licht van deze discussies. Zodra het pensioenfonds meer duidelijkheid heeft over de 
impact van eventuele wijzigingen, zal dit Beleggingsbeleidsplan navenant worden 
bijgewerkt. 
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 2  

Langetermijnbeleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid is afgestemd op een zorgvuldige afweging tussen (verwacht) 
beleggingsrendement, beleggingsrisico en de verplichtingenstructuur van het 
pensioenfonds en wordt daartoe in samenhang met het premie- en toeslagbeleid en de 
hoogte van de (beleids)dekkingsgraad door het bestuur vastgesteld.  
 
De verplichtingen van het pensioenfonds kennen een lange looptijd. Het pensioenfonds is 
daarom een langetermijnbelegger. Het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is primair 
gericht op het behalen van de beleggingsdoelstellingen op de lange termijn. Evenwel 
kunnen risico’s op de korte termijn van materiële invloed zijn op het behalen van deze 
doelstellingen. Het pensioenfonds houdt daarom in het beleggingsbeleid oog voor de 
risico’s op korte en lange termijn. 
 
Ten grondslag aan het beleggingsbeleid liggen de investment cases en een ALM-studie. Bij 
belangrijke beleggingsbeslissingen wordt een update van de ALM-studie uitgevoerd.  
 

2.1 Beleggingsdoelstellingen 

Met het oog op de huidige (financiële) situatie van het pensioenfonds zijn de doelstellingen 
op lange termijn ten aanzien van het vermogensbeheer als volgt geformuleerd: 
• Het verwerven, vervreemden en beheren van solide beleggingen, zodanig dat met het 

directe inkomen daaruit en de waardestijging tezamen met de premiestortingen kan 
worden voldaan aan de lopende en toekomstige verplichtingen uit hoofde van de 
toegezegde pensioenregeling. 

• Het opbouwen en in stand houden van een voldoende hoge nominale 
(beleids)dekkingsgraad teneinde met grote mate van zekerheid aan de 
pensioenverplichtingen te kunnen voldoen. 

• Het realiseren van een in de tijd stabiele premieontwikkeling voor de sponsor en de 
werknemers. 

• Het optimaliseren van het totale rendement op lange termijn, met inachtneming van de 
risicohouding van het pensioenfonds. 

• Het handhaven van een voldoende (beleids)dekkingsgraad overeenkomstig de 
richtlijnen van het FTK, met name wat betreft het “minimaal vereist eigen vermogen” 
(MVEV) en het “vereist eigen vermogen” (VEV). 
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Deze doelstellingen worden in onderlinge samenhang nagestreefd om tot een optimum te 
komen. Daarbij wordt gewaarborgd dat de activa zodanig belegd worden dat voldaan is 
aan de vereisten van de Pensioenwet, alsmede aan de verdere eisen van DNB. 
 
2.2 Beleggingsbeleid 

Het beleggingsproces vindt plaats in het belang van de aanspraak- en 
pensioengerechtigden. Het pensioenfonds zoekt daarbij een beleid waarbij primair wordt 
gestreefd naar minimaal het nakomen van de nominale pensioenverplichtingen en 
secundair wordt gestreefd naar het indexeren van de pensioenaanspraken en de 
pensioenrechten.  
 
Om bovenstaande doelstellingen te bereiken, omvat het beleid: 
• Het zorgdragen dat de beleggingen het huidige en toekomstige verplichtingenprofiel, de 

(beleids)dekkingsgraad en de kasstromen reflecteren, mede aan de hand van een 
regelmatig door het pensioenfonds uit te voeren ALM-studie. Dit wordt 
geïmplementeerd door middel van een integrale balansbenadering, waarbij op 
periodieke basis de balansrisico’s in kaart worden gebracht.  

• Het overwegen van verschillende beleggingsstrategieën, het maken van een keuze 
daaruit om een optimaal evenwicht te bereiken tussen de bovengenoemde 
doelstellingen van het vermogensbeheer, resulterend in de beleggingsstrategie van het 
pensioenfonds. 

• Het op basis daarvan definiëren van een strategische ’benchmark’ waarmee het beleid 
kan worden geconcretiseerd en periodiek kan worden geëvalueerd. 

• Het aanstellen van een gekwalificeerde professionele vermogensbeheerder om het 
beheer te voeren over het vermogen van het pensioenfonds. 

• Het aanstellen van een gespecialiseerde, onafhankelijke risicomanager om (risk)controle 
activiteiten te verrichten voor de rente- en valutaoverlay, collateral management, 
compliance monitoring, scenario-evaluatie en overige (ad hoc) controles. Tevens 
ondersteunt de risicomanager bij de implementatie en bewaking van het 
beleggingsproces. 

• Het regelmatig evalueren van de resultaten van het gekozen beleid alsmede van de 
implementatie daarvan en het op basis hiervan bijsturen van het proces, het aanpassen 
van de vermogensbeheer- en informatiestructuur en het eventueel vervangen van de 
vermogensbeheerder. 

• Het integreren van milieu-, sociale en bestuurscriteria (ESG-criteria) bij het samenstellen 
van de beleggingsportefeuille(s) ter mitigatie van duurzaamheidsrisico’s op korte en 
lange termijn. Het pensioenfonds heeft hiertoe een Beleid Duurzaam Beleggen 
vastgesteld, waarin nader staat omschreven op welke wijze het pensioenfonds deze 
criteria meeweegt in beleggingsbeslissingen en portefeuillesamenstelling. 

 

Het pensioenfonds baseert de beslissingen mede op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een 12-
maands voortschrijdend gemiddelde dekkingsgraad die wordt gebaseerd op de 
rentetermijnstructuur zoals gedefinieerd door DNB (inclusief ultimate forward rate; UFR).  
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2.3 Beleggingsfilosofie 

Ten grondslag aan het beleggingsbeleid liggen de investment cases, het prudent person 
principe en de beleggingsbeginselen (“investment beliefs”): 
• Het pensioenfonds onderzoekt middels investment cases de toegevoegde van de 

beleggingscategorieën die het overweegt. Hier wordt stilgestaan bij de algemene 
kenmerken van de beleggingscategorie en hoe deze (kunnen) bijdragen aan het behalen 
van de doelstellingen van het pensioenfonds. 

• Het prudent person principe betreft richtlijnen voor ”goed huisvaderschap” over 
middelen van pensioenfondsen. Deze richtlijnen zijn opgenomen in bijlage A.  

• De beleggingsbeginsel en dienen als richtlijn bij het afwegen van de verschillende 
(beleids)keuzes.  

 
Voor het pensioenfonds is de uitvoering van het beleggingsbeleid verankerd in duidelijke 
procedures, taken en verantwoordelijkheden voor alle betrokken partijen (hoofdstuk 3) en 
in een robuust en transparant beleggingsproces (hoofdstuk 4).  
 
2.3.1. Investment beliefs  
Het pensioenfonds heeft onderstaande zeven investment beliefs vastgesteld. Het 
pensioenfonds evalueert en bespreekt de investment beliefs jaarlijks. 
 
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 
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.  
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3. Liquiditeit op portefeuilleniveau is belangrijk vanwege pensioenuitkeringen en 

liquiditeitsvereisten van 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.  
 
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. In kapitaalmarkten kan in meer of mindere mate gebruik gemaakt worden van 

inefficiënties, zodat het uitgangspunt passief (plus) beleggen is 
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: 0,56% per 
september 2021. 

• Voor beleggingen in privaat vastgoed en hypotheken geldt dat het niet mogelijk is 
om hier passief in te beleggen en derhalve alleen een actieve invulling mogelijk is. 
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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 langetermijnbelegger 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.  
 
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 door ontwikkelt.  
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 3  

Organisatie, verantwoordelijkheden en werkwijze 

3.1 Organisatie 

Teneinde de besluitvorming rond het beleggingsbeleid en de implementatie daarvan 
effectief en transparant te laten verlopen, geldt onderstaande organisatiestructuur. Hierin 
zijn zowel de interne als de externe partijen opgenomen. 

 
 
 
 
 
 

Certificerend accountant
PricewaterhouseCoopers

Certificerend actuaris
Triple A Risk Finance Certification

Adviserend actuaris
Willis Towers Watson

Juridisch advies
Houthoff

Balansrisicomanager
EY Actuarissen

Vermogensbeheer
PGGM Vermogensbeheer B.V.

Beleid & advisering
PGGM SAS B.V.

AZL Zwitserleven

Communicatiecommissie

Compliance officer Sleutelfunctiehouders

Administrateur Herverzekeraar Beleggingscommissie

Toezichthouders
DNB & AFM

Verantwoordingsorgaan

Visitatiecommissie
VCHolland

Bestuur / Directie
Klachten- en geschil lencommissie
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Bij de beleggingen van het pensioenfonds zijn met name de volgende fondsorganen en 
(externe) partijen betrokken: 
1. Bestuur; 
2. Beleggingscommissie; 
3. Sleutelfunctiehouders; 
4. Directeur pensioenfonds; 
5. Onafhankelijke risicomanager; en 
6. Vermogensbeheerder. 
 

Bijlage B bevat een overzicht van personen en instellingen die betrokken zijn bij het 
vermogensbeheer van het pensioenfonds. 
 
3.2 Verantwoordelijkheidsstructuur  

3.2.1. Bestuur 
Het bestuur is voor de uitvoering van het beleggingsbeleid met name verantwoordelijk 
voor: 
• Het vaststellen van de beleggingsdoelstellingen in relatie tot het premie- en 

toeslagbeleid. 
• Het goedkeuren van de gebruikte inputvariabelen van de ALM-studie en economische 

toekomstverwachtingen ten behoeve van de strategische beleggingsportefeuille. 
• Het goedkeuren van nieuwe beleggingsmandaten of wijzigingen daarin. 
• Het goedkeuren van het strategisch beleggings- en risicoraamwerk (onder meer de 

normallocaties, bandbreedtes en benchmarks), alsmede het vaststellen van de te 
gebruiken instrumenten en technieken. Dit alles binnen het (wettelijk) kader van het 
FTK. 

• Het goedkeuren van het Beleid Duurzaam Beleggen, waarin staat beschreven op welke 
wijze ESG-criteria dienen te worden geïntegreerd in de beleggingsportefeuille(s). 

• Het periodiek beoordelen of de strategische benchmark en de benchmarks voor de 
beleggingsmandaten passend zijn voor de beleggingsportefeuille en de onderliggende 
mandaten. 

• Het minimaal viermaal per jaar evalueren van (de uitvoering van) het beleggingsbeleid 
aan de hand van de notulen van de beleggingscommissievergadering en / of een 
specifieke presentatie / verslag. 

• Het na afloop van het boekjaar besluiten ten aanzien van decharge van de 
beleggingscommissie. 

• De benoeming van de leden van de beleggingscommissie. 
• Het steeds compleet ingevuld zijn van de beleggingscommissie en het toezien op een 

goed functioneren van deze commissie. 
• De benoeming van de vermogensbeheerder(s), op voordracht van (en in samenspraak 

met) de beleggingscommissie. 
• De benoeming van de onafhankelijke risicomanager, op voordracht van (en in 

samenspraak met) de beleggingscommissie. 
• De benoeming van de sleutelfunctionarissen. 
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• Het vaststellen van dit document en het accorderen van wijzigingen daarin. 
 
3.2.2. Beleggingscommissie 
Het bestuur delegeert zijn beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken op het gebied van 
vermogensbeheer. Het bestuur stelt daartoe een beleggingscommissie in. De 
beleggingscommissie draagt zorg voor het feitelijk (laten) beheren van het vermogen van 
het pensioenfonds door een externe vermogensbeheerder. Daartoe geeft de 
beleggingscommissie een nadere invulling aan en bewaakt het beleggingsbeleid binnen het 
kader (“beleggings- en risicoraamwerk”) dat door het bestuur is gegeven. Daarbij geldt dat 
wat volgens dit beleggingsbeleidsplan en het geldende raamwerk niet expliciet is 
toegestaan, voor uitvoering eerst goedkeuring van het bestuur vereist is. Goedgekeurde 
beleidsvoorstellen dienen (uiteindelijk) de vorm te hebben van een aanpassing van dit 
beleggingsbeleidsplan. 
 
De beleggingscommissie bestaat uit drie leden: de voorzitter (tevens voorzitter van het 
pensioenfonds), secretaris (tevens secretaris van het pensioenfonds) en een bestuurslid. De 
beleggingscommissie wordt ondersteunt door het pensioenbureau. De leden van de 
beleggingscommissie worden benoemd door en uit de bestuursleden van het 
pensioenfonds. Aspirant-leden kunnen op besluit van het bestuur worden toegevoegd aan 
de beleggingscommissie. De beleggingscommissie laat zich bij de uitvoering van de aan 
haar gedelegeerde bevoegdheden ondersteunen door een onafhankelijke risicomanager. 
 
De beleggingscommissie is met name verantwoordelijk voor en rapporteert aan het bestuur 
van het pensioenfonds ten aanzien van: 
• Het voorbereiden van de vaststelling van (en van wijzigingen in) het strategisch beleid 

(beleggings- en risicoraamwerk) door het bestuur met inachtneming van de relevante 
(beleggings)richtlijnen die door de toezichthouder zijn gesteld. 

• Het zorgdragen voor de implementatie van het beleid en het zodanig bewaken van de 
uitvoering van het vermogensbeheer, dat de beleggingen vallen binnen het kader zoals 
dat door het bestuur is vastgesteld (richtlijnen, herallocatie, etc.). 

• Het voorbereiden van het Beleid Duurzaam Beleggen en het toezien op de 
implementatie en uitvoering van het dit beleid. 

• Het erop toezien dat de strategische benchmark geschikt is om de beleggings-
doelstellingen van het pensioenfonds te realiseren. 

• Het op basis van die strategische benchmark definiëren van beleggingsmandaten en 
benchmarks voor te onderscheiden beleggingsmandaten en / of beleggingsfondsen. 

• Het beoordelen van (de consistentie van) het door de vermogensbeheerder gevoerde 
beleggingsbeleid, in het bijzonder ten aanzien van allocatie en selectie, in het licht van 
de marktontwikkelingen en de beleggingsbenadering van de vermogensbeheerder. 

• Het (zorgdragen voor het) vaststellen van de beleggingsresultaten van zowel het totaal 
van de beleggingen als van de deelportefeuilles ten opzichte van de vastgestelde 
benchmarks.  
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• Het erop toezien dat de beleggingscommissie zelf en dus ook het bestuur adequaat 
gerapporteerd krijgen over de ontwikkeling van de beleggingen. 

• Het (schriftelijk dan wel mondeling) rapporteren per kwartaal, of zoveel vaker als 
ontwikkelingen dit naar het oordeel van de voorzitter wenselijk maken, aan het bestuur 
over alle relevante zaken, in het bijzonder (de evaluatie van) de behaalde rendementen 
en de conclusies of maatregelen die daaruit voortvloeien, de initiatieven in het 
beleggingsbeleid die binnen het raamwerk zijn genomen en eventuele knelpunten die in 
de afgelopen periode bij de werkzaamheden van de commissie naar voren zijn 
gekomen. 

• Het namens het bestuur rapporteren (of laten rapporteren) aan DNB met betrekking tot 
de beleggingen op de daarvoor voorgeschreven wijze.  

• Het voorbereiden van de aanstelling van nieuwe externe dienstverleners op het gebied 
van beleggingen, waaronder de vermogensbeheerder(s) en de onafhankelijke 
risicomanager. De beleggingscommissie volgt hier zoveel als mogelijk, en proportioneel 
aan het product of de dienst die wordt gezocht, het Uitbestedingsproces. 

• Het voorbereiden van specifieke voorstellen aan het bestuur als dat daarom vraagt. 
• Het voorbereiden van voorstellen aan het bestuur tot wijzigingen van dit document. 
 
3.2.3. Sleutelfunctionarissen 
Het bestuur heeft in het kader van IORP II drie sleutelfuncties ingericht: de 
risicobeheerfunctie, de actuariële functie en de interne auditfunctie. Bij de inrichting van de 
sleutelfuncties heeft het bestuur rekening gehouden met de omvang en interne organisatie 
van het pensioenfonds, alsmede met de omvang, de aard, de schaal en de complexiteit van 
de werkzaamheden (proportionaliteit). Daarnaast heeft het bestuur onderscheid gemaakt 
tussen personen die houders van een sleutelfunctie zijn en personen die de sleutelfuncties 
vervullen. De sleutelfunctiehouder is één persoon en is eindverantwoordelijk voor de 
uitoefening van de taken en verantwoordelijkheden die vallen onder de sleutelfunctie. 
Daarnaast kunnen overige personen betrokken zijn bij het vervullen van een sleutelfunctie.  
 
De interne auditfunctie betreft het uitvoeren van (interne) audits binnen de bedrijfsvoering 
van het pensioenfonds, waaronder de (processen omtrent) vermogensbeheer. Hiertoe wordt 
onder andere gerekend het periodiek evalueren van de (interne) controlemechanismen. Dit 
heeft tot doel het borgen van een gezonde en prudente bedrijfsvoering. 
 
De risicobeheerfunctie beoordeelt, monitort en rapporteert over het risicobeheersysteem. 
Hiermee wordt beoogd dat het pensioenfonds een totaalbeeld heeft van de verschillende 
risico’s waaraan het wordt blootgesteld. Het betreft zowel financiële als niet-financiële 
risico’s. Naast deze controlerende rol heeft de functie ook een initiërende en adviserende rol 
bij het vormgeven van het risicobeheer. 
 
De actuariële functie is belast met actuariële activiteiten. De actuariële functie houdt zich 
derhalve niet direct bezig met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer. Echter, 
omdat het beleggingsbeleid van het pensioenfonds is afgestemd op de verplichtingen en de 
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verwachtingen omtrent de financiële situatie bij het pensioenfonds, kunnen de 
werkzaamheden van de actuariële functie indirect wel van invloed zijn op de 
vermogensbeheeractiviteiten van het pensioenfonds. 
 
3.2.4. Directeur pensioenfonds  
De directeur van het pensioenfonds wordt benoemd door het bestuur van het 
pensioenfonds. De directeur legt periodiek verantwoording af aan het bestuur en de 
beleggingscommissie van het pensioenfonds. De directeur van het pensioenfonds heeft met 
name de volgende taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden: 
• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid dat door het bestuur en door de 

beleggingscommissie van het pensioenfonds wordt vastgesteld. 
• De genoemde verantwoordelijkheid wordt eveneens uitgevoerd naar de betrokken 

partijen bij het pensioenfonds, zoals de toezichthouders (DNB en AFM) en de externe 
dienstverleners. 

• Verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleggingsbeleid zoals dat door de 
beleggingscommissie van het pensioenfonds wordt vastgesteld en voor de 
correspondentie en afhandeling van zaken met de vermogensbeheerder(s), de 
beleggingsadviseur(s) en de onafhankelijke risicomanager. 

• Verantwoordelijk voor het optimaliseren van de werkprocessen en de 
managementrapportages bij het pensioenfonds. 
 

3.2.5. De onafhankelijke risicomanager 
De werkzaamheden voor de onafhankelijke risicomanager zijn: 
• Monitoring van het risicobeleid en op afgesproken gebieden ook op het uitvoerend 

beleid van de vermogensbeheerder(s). Dit laatste is de controle op de naleving van de 
beleggingsrichtlijnen afgesproken in de vermogensbeheerovereenkomst. 

• Controle op de effectiviteit van de renteoverlay (waardering, hedge ratio, 
curvepositionering, attributie-analyse, etc.). 

• Controle op de effectiviteit van de valutaoverlay (waardering, exposures, hedge ratio, 
etc.). 

• Inzicht geven van de uitvoering van het collateral management. 
• Uitvoeren van (dekkingsgraad- / rente-) scenario-analyses. 
• Doorrekenen van toekomstscenario’s van de (beleids)dekkingsgraad op basis van 

verwachte rendementen en statistische kenmerken van de portefeuille. 
• Controle op ad hoc onderwerpen aangedragen door het pensioenfonds. 
• Het op basis van risicoperspectief uitwerken en toelichten van specifieke 

beleggingsthema’s middels notities voor de beleggingscommissie of het bestuur van het 
pensioenfonds. 

• De beleggingscommissie ondersteunen en countervailing power leveren op het gebied 
van risicomanagement ten opzichte van de vermogensbeheerder(s). 

• Het deelnemen aan de vergaderingen van de beleggingscommissie. 
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3.2.6. De onafhankelijke strategische beleggingsadviseur 
De werkzaamheden voor de onafhankelijke strategisch beleggingsadviseur zijn: 
• Monitoring van het strategisch beleid en op afgesproken gebieden ook op het 

uitvoerend beleid van de vermogensbeheerder(s). Dit laatste is de controle op de 
naleving van de beleggingsrichtlijnen afgesproken in de 
vermogensbeheerovereenkomst. 

• Controle op ad hoc onderwerpen aangedragen door het pensioenfonds. 
• Het uitwerken en toelichten van specifieke beleggingsthema’s middels notities voor de 

beleggingscommissie of het bestuur van het pensioenfonds. 
• De beleggingscommissie ondersteunen en countervailing power leveren op het gebied 

van beleggingsbeleid ten opzichte van de vermogensbeheerder(s). 
• Het meehelpen aan het actualiseren van dit beleggingsbeleidsplan en andere 

documenten over het beleggingsbeleid. 
• Het opstellen van de teksten ten behoeve van het jaarverslag. 
• Het erop toezien dat steeds sprake is van “best practice” onder andere door het actueel 

houden van dit document. 
 
3.2.7. Strategische advisering 
De strategische advisering voor het pensioenfonds bestaat uit financierings- & ALM-beleid, 
advies beleggingsbeleid, fiduciair advies en account- & service level management.. 
 
• Financierings- & ALM-beleid. 

Het pensioenfonds is hierdoor in staat om een toekomstbestendige financiële opzet te 
hanteren, waarbij weloverwogen beslissingen kunnen worden genomen ten aanzien 
van prijs en risico, gegeven de pensioenregeling en de samenstelling van het 
deelnemersbestand. Hieronder vallen de volgende dienstcomponenten: 
o Helder maken risicohouding van het bestuur. 
o Financieringsbeleid.  

Hieronder valt de advisering omtrent het beleggingsbeleid op hoofdlijnen, 
advisering omtrent de financiële opzet van het pensioenfonds, advisering over 
stelselwijzigingen (o.a. contractdiscussie) en advisering en ondersteuning bij 
(majeure) beleidswijzigingen. 

o Bijhouden actuele ontwikkelingen. 
Indien er actuele onderwerpen spelen worden die onder de aandacht van het 
bestuur gebracht.  

o ALM-toetsing van het beleggingsplan. 
Hieronder valt een jaarlijkse toets van het beleggingsplan door ALM. Hierbij wordt 
gekeken of de strategische beleggingsmix past binnen het door het bestuur in de 
ALM-studie vastgelegde beleggingsbeleid op hoofdlijnen. 
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• Advies Beleggingsbeleid 
Het pensioenfonds wordt geadviseerd over een langetermijnbeleggingsbeleid dat 
aansluit bij de ambitie en voldoende rendement oplevert om de ambitie van het 
pensioenfonds te realiseren. Hieronder vallen de volgende dienstcomponenten: 
o Economische verkenning. 

Dit betreft het beoordelen van de huidige en de toekomstige economische situatie 
en de gevolgen die dit heeft voor de verwachte rendementen op en risico’s van de 
verschillende beleggingscategorieën. In de analyse wordt ook betrokken: de 
omgeving, de mogelijke alternatieve regimes, de niet-financiële ontwikkelingen 
zoals demografie, de politiek en ESG-factoren. Hieronder valt ook het signaleren 
van excessen in waardering en macro-economische onevenwichtigheden. 

o Opstellen investment cases. 
De investment cases onderbouwen de toegevoegde waarde van de 
beleggingscategorieën. Hiertoe worden de definiërende kenmerken van de 
beleggingscategorie onderzocht, waaronder de verwachting omtrent rendement en 
risico, de complexiteit en de liquiditeit.  

o Adviseren van het pensioenfonds over het te voeren beleggingsbeleid en te 
alloceren risicobudget. Bij de uitvoering van deze dienst wordt: 
 Geadviseerd over het langetermijnbeleggingsbeleid. 
 Geadviseerd over de allocatie van het pensioenfonds, worden de belangrijkste 

risicofactoren besproken, welk risico is acceptabel en wat niet.  
 Een beleggingsplan opgesteld. 
 Geadviseerd over herbalancering, valutahedgebeleid, beleggingscategorieën, 

benchmarks, Beleid Duurzaam Beleggen en aanpassing van het beleggingsbeleid. 
o Evalueren van investment cases en het beleggingsbeleid van het pensioenfonds. 

Hieronder valt het evalueren van het beleggingsbeleid (is de beoogde toegevoegde 
waarde gerealiseerd?) en evalueren van de verschillende beleggingscategorieën op 
basis van de oorspronkelijke investment case en de behaalde resultaten. 

o Rapporteren. 
 

• Fiduciair Advies 
Hierdoor wordt het pensioenfonds in staat gesteld grip te krijgen op de implementatie 
van het beleggingsbeleid. Hieronder vallen de volgende diensten: 
o Adviseren over de implementatie van het beleggingsbeleid. 

Hieronder valt onder meer het opstellen van beleggingskaders en het controleren of 
de beleggingen passen binnen het beleid en investment beliefs van het 
pensioenfonds. 

o Evalueren en toetsen van de kwaliteit van de uitvoering. 
Dit betreft het monitoren en analyseren van de performance en het signaleren van 
en adviseren over majeure wijzigingen in de uitvoering. Daarnaast zal periodiek 
(eens per 3-5 jaar, of indien nodig vaker) een review worden uitgevoerd waarin een 
diepgaande evaluatie van de kwaliteit van de uitvoering met externe managers. 

o Rapporteren. 
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• Account & Service Level Management. 
Hieronder valt het gedurende de looptijd van de overeenkomsten proactief afstemmen 
en vastleggen van klantvraag en aanbod van diensten. Ook wordt verantwoording 
afgelegd over de dienstverlening en daarbij aangeven of is voldaan aan de gemaakte 
afspraken en verwachtingen. Hieronder vallen de volgende diensten: 
o Contractmanagement. 
o Relatiebeheer. 
o Service Level Management. 

 
3.2.8. Vermogensbeheer 
Voor de uitvoering van het vermogensbeheer overeenkomstig het beleggings- en 
risicoraamwerk en het daarbinnen gedefinieerde strategische beleid gebruikt het 
pensioenfonds vermogensbeheerders. Daartoe is een beheerstructuur ontworpen en het 
strategische beleid vertaald in mandaten voor de externe vermogensbeheerder(s). De 
mandaten worden met de vermogensbeheerder(s) contractueel vastgelegd en omvatten in 
ieder geval: 
• een omschrijving van de doelstelling van het mandaat; en 
• de richtlijnen en beperkingen die daarbij in acht worden genomen. 
 
De diensten van de vermogensbeheerder(s) betreffen beleggingen en risicomanagement.  
 

• Beleggingen:  
o Managerselectie, transacties op fonds- en discretionair portefeuilleniveau binnen de 

verstrekte mandaatbeschrijvingen en/of vastgestelde richtlijnen. 
Hieronder vallen onder meer het uitvoeren van: 
 Vermogensbeheer in de diverse beleggingsfondsen en discretionaire portefeuilles 

(inclusief valuta- en renteoverlay); 
 Het selecteren en monitoren van externe managers voor beleggingen in 

beleggingsfondsen en discretionaire portefeuilles op basis van het Selectie en 
Monitoring Framework; 

 Het verwerken van stortingen en onttrekkingen op de beleggingskas; 
 Het monitoren van marktontwikkelingen en het doen van voorstellen op het 

gebied van tussentijdse afwijkingen van het afgegeven mandaat. 
o Uitvoeren van het Beleid Duurzaam Beleggen. 
o Vaststellen en verwerken van periodieke herbalanceringsstromen. 
o Kasbeheer, uitvoeren valutahedgebeleid en securities lending op fonds- en 

discretionair portefeuilleniveau. 
o Voeren van beleggings- en financiële administratie op fonds-, discretionair 

portefeuille- en klantniveau. 
o Rapporteren op fonds-, discretionair portefeuille-, contract- en klantniveau. 

Hieronder vallen onder meer de volgende diensten: 
 Het afstemmen van informatievoorziening over het gevoerde beleid. 
 Het bewaken, analyseren en rapporteren over de uitvoering van de 

vermogensbeheertaken. 
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 Het bewaken dat de uitvoering conform de mandaatbeschrijvingen en 
portefeuillerichtlijnen van het pensioenfonds plaats vindt. 

 Toelichten van de absolute en relatieve performance en marktrisico’s van de 
portefeuille. 

 Het bewaken en analyseren van de totale kosten. 
 Het maandelijks opstellen van de rapportage van de beleggingsfondsen en 

discretionaire mandaten en treasury-rapportage voor het pensioenfonds. 
 Het eens per jaar opstellen van het jaarverslag. 

o Delen van relevante beleidskaders. 
o Opstellen mandaatbeschrijvingen. 

 
• Risicomanagement vermogensbeheer. 

Hieronder valt dat het pensioenfonds in staat is “in control” te zijn over de uitbestede 
beleggingsprocessen, door het juist en tijdig informeren van het pensioenfonds, 
waardoor het pensioenfonds zelfstandig een oordeel kan vormen over de kwaliteit van 
het beleid en de implementatie en de uitvoering van het beleid. De volgende diensten 
worden aangeboden: 
o Risicomanagement – financierings- & ALM-beleid en advies beleggingsbeleid. 

Dit betreft het beoordelen in hoeverre het beleggingsbeleid in lijn is met het 
geformaliseerde (risico)beleid van het pensioenfonds en met de uitkomst van de 
ALM-studie. 

o Risicomanagement – fiduciair advies. 
Dit betreft minimaal het beoordelen of de richtlijnen en mandaatbeschrijvingen 
compleet, effectief en eenduidig zijn opgesteld en consistent zijn met het 
beleggingsplan. 

o Risicomanagement – beleggingen. 
Dit betreft minimaal het opstellen, uitvoeren en analyseren van verschillende 
stresstesten en factoranalyses. Daarnaast worden de financiële risico’s geanalyseerd 
en wordt de uitvoering van beleggingen gecontroleerd of dit conform het geldend 
beleggingsplan en binnen de gestelde risicokaders, mandaatbeschrijvingen en 
portefeuillerichtlijnen plaatsvindt. 

o Risicomanagement – managerselectie & monitoring. 
o Operationeel risicomanagement voor de dienst Advies Financierings- & ALM-

beleid, Advies Beleggingsbeleid, Fiduciair Advies en Beleggingen en 
Risicomanagement. 

 

Meer gedetailleerde beschrijving van de diensten zijn opgenomen in de Service Level 
Agreement. 
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 4  

Beleggingsproces 

4.1 Overzicht 

Het beleggingsproces kan middels verschillende invalshoeken worden weergegeven. Een 
manier is hieronder weergegeven. Het proces is gebaseerd op beleid, uitvoering en controle. 
Het algeheel beleggingsproces op basis van de verschillende fasen is in onderstaande figuur 
weergegeven.  In het schema zijn drie cycli te onderscheiden: cyclus inclusief ALM-studie, 
jaarlijkse cyclus en maandelijkse cyclus. In het beleggingsproces worden verschillende 
partijen betrokken.  
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4.1.1. Cyclus inclusief ALM-studie 
• Dit betreft de uitgebreidste cyclus die minimaal één keer per drie jaar wordt doorlopen. 

De cyclus start met het bepalen of vaststellen van de missie, de visie, de doelstellingen, 
de investment beliefs, het doorlopen en de review van investment cases, de 
beleidsuitgangspunten, de risicohouding en de economische verwachtingen (inclusief 
rendementen en correlaties).  

• Vervolgens wordt de beleggingsportefeuille (en eventuele alternatieve 
beleggingsportefeuilles) doorgerekend en getoetst binnen de algehele (financiële) opzet 
van het pensioenfonds, waaronder pensioenverplichtingen (ALM-studie). 

• Op basis van (vooraf vastgestelde) maatstaven toetst het pensioenfonds hoe de 
(alternatieve) beleggingsportefeuille presteert ten opzichte van de doelstellingen en 
stuurt bij indien dat (naar verwachting) beter bijdraagt aan het bereiken van de 
doelstellingen. 

 
4.1.2. Jaarlijkse cyclus 
• Vanuit de ALM-studie wordt het strategisch kader vastgesteld. Indien geen ALM-

studie uitgevoerd wordt dan staat het strategisch kader al vast. Voor het pensioenfonds 
wordt wel een jaarlijkse update van de ALM-studie doorlopen ter voorbereiding van 
het beleggingsjaarplan. 

• Jaarlijks worden de economische verwachtingen en de verwachte rendementen van de 
beleggingscategorieën in de beleggingscommissie besproken ter ondersteuning van de 
besluitvorming gedurende het jaar en ter voorbereiding van het beleggingsjaarplan. 

• Aansluitend wordt het beleggingsjaarplan opgesteld. Hierin wordt voor de korte 
termijn het beleggingsbeleid onderbouwd en vastgelegd, dat past in het 
langetermijnbeleggingsbeleid. Daarnaast wordt in beleggingsjaarplan ook de 
activiteiten die in die periode zullen plaatsvinden beschreven. Het beleggingsjaarplan 
wordt ter goedkeuring voorgelegd aan het bestuur. 

• Indien een nieuw mandaat of nieuwe beheerder moet worden geselecteerd dan vindt er 
een incidentele uitbreiding plaats. Voor dit deel is een selectiebeleid en selectieproces 
uitgewerkt. Dit is beschreven in hoofdstuk 6. Indien een nieuwe beleggingscategorie 
wordt toegevoegd of dat er een materiële wijziging plaatsvindt in het strategisch beleid, 
dan kunnen de volgende acties worden uitgevoerd: toets aan de investment beliefs, 
toegevoegde waarde bepalen, investment case opstellen, kostenimpact en 
liquiditeitsimpact vaststellen, VEV-impact doorrekenen, impact herstelplan bekijken, 
een ALM-analyse uitvoeren, beleggingskader vaststellen en procesdocument maken. 

 
4.1.3. Maandelijkse cyclus 
• Het beleggingsmandaat en beleggingsrichtlijnen voor de beleggingscategorie worden 

vastgelegd in de beheermandaten met de vermogensbeheerder(s).  
• De vermogensbeheerder(s) leggen verantwoording af over het gevoerde beleid door op 

maand-, kwartaal- of jaarbasis rapportages te sturen naar het pensioenfonds. De 
beleggingscommissie bespreekt deze rapportages in de vergaderingen.  
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• De beleggingscommissie monitort de ontwikkelingen en bij afwijkingen of 
bijzonderheden wordt contact opgenomen met de vermogensbeheerder(s). De 
beleggingscommissie informeert en legt periodiek verantwoording af aan het bestuur 
over het beleggingsbeleid. 

• Periodiek evalueert de beleggingscommissie op basis van de ontvangen informatie van 
de beheerders de dienstverlening. Deze evaluatie kan op maandbasis, op kwartaalbasis 
of op jaarbasis plaatsvinden afhankelijk van het onderwerp. Op maand- of 
kwartaalbasis1 wordt de ontwikkeling van het vermogen (allocatie) en de performance 
geëvalueerd. Op jaarbasis zal een algehele evaluatie plaatsvinden van de 
vermogensbeheerder(s) gebaseerd op meerdere factoren. Hiervoor wordt een 
evaluatieformulier gebruikt. De evaluatie wordt teruggekoppeld aan het bestuur. De 
evaluatie van de vermogensbeheerder(s) is in hoofdstuk 6 uitgewerkt. 

• Onderdeel van de monitor- en evaluatiefunctie is het risicomanagement van het 
pensioenfonds maar ook of de beheerder zijn risicobudget conform mandaat invult. 
 

4.2 ALM-proces 

Het pensioenfonds laat om de drie jaar een ALM-studie uitvoeren. Jaarlijks wordt de ALM-
studie geactualiseerd. In onderstaande figuur is de ALM-studie opgenomen in de 
beleggingscyclus van het pensioenfonds.  
 
De ALM-studie omvat niet alleen de toetsing van het beleggingsbeleid, maar ook het 
toeslagbeleid, de financiering en de pensioenregeling zijn onderdeel van het onderzoek. 
Door dit brede aspect is de ALM-studie een verantwoordelijkheid van het bestuur, waarin 
de beleggingscommissie op het gebied van het beleggingsbeleid ondersteunt. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Afhankelijk van de rapportagefrequentie van de betreffende vermogensbeheerder(s). 
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De volgende stappen worden in het ALM-proces doorlopen: 
• Het bestuur geeft formeel goedkeuring om het ALM-proces op te starten. 
• De beleggingscommissie bewaakt de planning voor de uitvoering van de ALM-studie en 

wanneer de resultaten worden gepresenteerd. 
• Het ALM-traject wordt in een procesdocument vastgelegd. In dit procesdocument zijn 

beschrijvingen opgenomen van de evaluatie van de inputparameters, de scope van de 
ALM-studie, de bevindingen van de ALM-specialist, de bevindingen en conclusies van 
het bestuur en de vervolgacties die daaruit voortvloeien. Een en ander in chronologische 
volgorde van het ALM-traject. 

• De beleggingscommissie overlegt in de voorbereiding welke aspecten worden 
meegenomen in de ALM-studie. Een niet limitatieve opsomming is: 
o Toetsen van het huidig beleggingsbeleid onder verschillende economische 

scenario’s. 
o Toetsen van alternatieve beleggingsmixen, waarbij de huidige beleggings-

categorieën worden betrokken maar ook geschikte andere beleggingscategorieën die 
niet in de huidige beleggingsportefeuille zitten. In deze toetsing worden ook 
verschillende economische scenario’s betrokken. 

o Toetsen van het huidige renteafdekkingsbeleid en alternatieve uitgangspunten, 
onder verschillende economische scenario’s. 

o Toetsen van het huidige valuta-afdekkingsbeleid en alternatieve uitgangspunten, 
onder verschillende economische scenario’s. 

o Toetsen van het huidige beleggingsbeleid (en eventueel alternatief beleid) in 
verschillende duurzaamheids- en klimaatscenario’s. 

• Specifieke onderzoeken die op ALM-gebied kunnen worden uitgevoerd. 
• De beleggingscommissie overlegt vooraf welke risicomaatstaven en pensioenuitkomsten 

van de diverse doorrekeningen het belangrijkste zijn om conclusies te trekken 
(risicohouding betrekken). 

• De beleggingscommissie bepaalt vooraf de onder- en bovengrenzen van de 
risicomaatstaven en pensioenuitkomsten. Zodoende kan worden bepaald welke 
beleggingsmixen geschikt zijn. 

• Voorafgaand aan de ALM-studie wordt met de ALM-specialist een intake document 
besproken, waarin de uitgangspunten, de aandachtsgebieden, de economische 
basisscenario’s, de deterministische scenario’s, de duurzaamheidsscenario’s, de 
inputvariabelen, de ontwikkeling van de rentecurve, de beleggingsmixen, de alternatieve 
mixen en de beoordelingsmaatstaven worden besproken. 

• De verwachte beleggingsrendementen en de economische uitgangspunten worden door 
de beleggingscommissie besproken met de vermogensbeheerder(s). De evaluatie en de 
conclusie hiervan worden vastgelegd in het procesdocument. 

• De bevindingen van de ALM-specialist worden door de beleggingscommissie en het 
bestuur besproken en samen met de eigen bevindingen wordt een conclusie getrokken. 
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Op basis van deze conclusie worden vervolgstappen gemaakt. Deze worden als 
actiepunten gehanteerd. 

• De bevindingen en de acties voortvloeiend uit de ALM-studie worden opgenomen in het 
Beleggingsplan. Het jaarplan wordt aan het bestuur voorgelegd. 

• Indien strategische wijzigingen worden doorgevoerd zal het Beleggingsbeleidsplan 
worden aangepast en ter goedkeuring worden voorgelegd aan het bestuur. 

 
4.3 Vaststelling beleggings- en risicoraamwerk 

Op grond van zijn uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het rendements- en risicoprofiel 
van het pensioenfonds, stelt het bestuur het kader vast waarbinnen het vermogen wordt 
beheerd. Dit beleggings- en risicoraamwerk komt tot stand op basis van een ALM-studie, 
waarbij het beleggingsbeleid wordt bepaald in samenhang met het pensioen-, premie- en 
toeslagbeleid en de verplichtingenstructuur. Dit raamwerk bepaalt: 
• De strategische normen en bandbreedtes alsmede de benchmarks voor de mandaten. 
• De beleggingscategorieën waarin mag worden belegd. 
• Welke instrumenten en/of technieken gebruikt mogen worden binnen te stellen 

risicoparameters, evenals de mate waarin het renterisico, met betrekking tot de 
pensioenverplichtingen, zal worden teruggebracht. 

• De richtlijnen voor de overlaymandaten. 
 

Het beleggings- en risicoraamwerk wordt aangepast telkens als fundamentele 
ontwikkelingen in de markten, wetgeving en/of de door sociale partners vastgestelde 
risicohouding daartoe aanleiding geven naar het oordeel van het bestuur. Het bestuur 
wordt daarbij geadviseerd door de beleggingscommissie. Daar waar (markt)ontwikkelingen 
hiertoe aanleiding geven wordt een ALM-studie uitgevoerd. De ALM-studie wordt elk jaar 
geactualiseerd en een keer per drie jaar volledig uitgevoerd. Hoewel het bestuur voor één 
en ander geheel zelf het initiatief kan nemen, wordt het voorstel inzake het beleggings- en 
risicoraamwerk voorbereid door de beleggingscommissie. De beleggingscommissie wint 
advies in bij de onafhankelijke risicomanager en de vermogensbeheerder(s). 
 
4.4 Besluitvorming 

• De beleggingsbeginselen, de risicohouding, de resultaten van de ALM-studie en de van 
toepassing zijnde wetgeving bepalen het strategisch beleggingskader waarbinnen het 
pensioenfonds kan opereren. 

• Het bestuur van het pensioenfonds delegeert, binnen het geformuleerd kader, een aantal 
beleggingsactiviteiten aan de beleggingscommissie. 

• In de beleggingscommissie worden de beleggingsvoorstellen en het uitgevoerd beleid 
door de vermogensbeheerder besproken. 

• Indien beslissingen of handelingen plaatsvinden buiten het geformuleerd kader voor de 
beleggingscommissie adviseert de beleggingscommissie en dient het bestuur 
goedkeuring te verlenen. 
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• Indien het beleggings- en risicoraamwerk op een bepaald gebied niet of onvoldoende 
zou zijn uitgewerkt dan geeft de beleggingscommissie een advies aan het bestuur en 
neemt het bestuur een beslissing. 
 

4.5 Uitvoering 

• De beleggingscommissie opereert binnen het afgesproken strategisch beleggingskader 
en adviseert het bestuur. 

• Indien beslissingen genomen moeten worden die buiten het formeel kader liggen van de 
beleggingscommissie dan adviseert de beleggingscommissie en beslist het bestuur. Bij 
positief besluit kan de uitvoering door het bestuur gedelegeerd worden aan de 
beleggingscommissie. 

• De vermogensbeheerders hebben binnen de vastgelegde richtlijnen in de 
beheerovereenkomst autonomie. De beheerders hebben behalve de strategische normen 
ook bandbreedtes, benchmarks en mandaatrestricties als richtlijn ontvangen. 

• Overschrijden van de bandbreedte is mogelijk door marktbewegingen. De 
vermogensbeheerder zal bij overschrijding door herallocatie ervoor zorgen dat de 
weging richting de strategische normen worden gebracht. Het beleid hierin is 
vastgelegd in het Beleid Herbalanceren. 

 
4.6 Controle 

• De vermogensbeheerder(s) en de onafhankelijke risicomanager zorgen respectievelijk 
voor een periodieke beleggingsrapportage en een periodieke risicorapportage. 

• Op basis van deze rapportages kunnen de beleggingscommissie en het bestuur de 
beleggingen monitoren, evalueren en controleren. 

• De beleggingsrapportage bevat de verrichte transacties, de posities en de resultaten van 
de beleggingen. 

• De risicorapportage bevat minimaal de compliance monitoring op strategisch niveau, 
diverse controles, de effectiviteitstoetsen en de scenarioanalyses van verschillende 
beleggingsrisico’s. 

• De vermogensbeheerder(s) leggen elke beleggingscommissievergadering 
verantwoording af over het gevoerde (actieve) beleid en over de resultaten van de 
beleggingsfondsen en -mandaten. 

• De vermogensbeheerder(s) worden door de beleggingscommissie jaarlijks geëvalueerd 
op verschillende factoren; onder meer op het resultaat van het gevoerde beleid en op de 
afgesproken Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s). Het bestuur wordt jaarlijks over de 
uitkomsten geïnformeerd. 

• De onafhankelijke risicomanager wordt door de beleggingscommissie jaarlijks 
geëvalueerd op een aantal indicatoren; onder meer de afgesproken KPI’s. 
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5 

Risicodefinitie en risicobeheerprocedure 

5.1 Algemeen 

Het risico- en rendementsprofiel van de gehele beleggingsportefeuille dient te zijn 
afgestemd op de verplichtingenstructuur en de pensioenaanspraken. 
 
Om het risicobeheer ook inzichtelijk te maken is het belangrijk om de risicohouding vast te 
leggen en te monitoren middels: 
• Het verloop en de ontwikkeling van de (beleids)dekkingsgraad; 
• Het verloop en de ontwikkeling van de voorziening pensioenverplichtingen; 
• Het verloop en de ontwikkeling van de wegingen van de beleggingscategorieën; 
• De rentehedge (verloop, curvepositionering, tegenpartijrisico, collateral, etc.); 
• De valutahedges (verloop, collateral etc.); en 
• Overige beleggingsrisico’s: rente-, valuta-, krediet-, koers-, markt-, liquiditeits-, actief en 

operationeel risico. 
 
In afwijking van artikel 16 Besluit FTK, mag op grond van artikel 36 Besluit FTK, een 
pensioenfonds in reservetekort eenmalig het risicoprofiel (gemeten naar strategisch VEV) 
vergroten middels een wijziging in het strategisch beleggingsbeleid. Voorwaarde is dat een 
pensioenfonds ten tijde van die aanpassing over het minimaal vereist eigen vermogen 
beschikt. Het pensioenfonds heeft in de actuariële en bedrijfstechnische nota aangegeven 
dat indien het nodig is gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheid tot een eenmalige 
reset van het risicoprofiel van de beleggingen. Het bestuur besluit over het toepassen van 
deze eenmalige mogelijkheid. 
 
In paragraaf 5.2 wordt de risicohouding behandeld en in paragraaf 5.3 de risico-evaluatie. 
In paragraaf 5.4 worden de verschillende (financiële) risico’s waarmee het pensioenfonds 
geconfronteerd kan worden, beschreven. Het beleid dat voor het mitigeren van het risico 
geldt, wordt hierbij kort beschreven. 
 
5.2 Risicohouding 

Om voldoende vermogen op te bouwen om alle toekomstige pensioenen, inclusief de 
ambitie, te kunnen uitkeren is het onvermijdelijk dat er beleggingsrisico’s worden genomen. 
Het pensioenfonds neemt hierbij niet meer risico dan nodig is. Bij de beoordeling van 
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beleggingsrisico’s integreert het pensioenfonds ook ESG-factoren. Dit is omschreven in 
paragraaf 8.1.2.  
 
De risicohouding voor de korte termijn wordt gemeten met het vereist eigen vermogen en 
de risicohouding voor de lange termijn wordt gemeten met behulp van de haalbaarheids-
toets. De vastlegging van beide risicohoudingen vindt plaats in de actuariële en 
bedrijfstechnische nota. 
 
5.2.1 Risicohouding korte termijn 
Het pensioenfonds dient vermogensbuffers aan te houden (Vereist Eigen Vermogen) om 
eventuele tegenvallende beleggingsresultaten op te vangen. De vereiste vermogensbuffer 
wordt uitgedrukt als percentage van de pensioenverplichtingen en is afhankelijk van de 
beleggingsrisico’s die worden genomen. Als het pensioenfonds meer beleggingsrisico’s 
neemt, moet het hogere buffers aanhouden en vice versa.  
De risicohouding voor de korte termijn wordt gemeten met het vereist eigen vermogen. Het 
bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om een bandbreedte rondom het strategisch 
vereist eigen vermogen in te stellen van + 3 procentpunt en – 3 procentpunt. 
 
5.2.2 Risicohouding lange termijn 
Jaarlijks wordt middels de haalbaarheidstoets de financiële opzet van het pensioenfonds 
geëvalueerd en wordt bekeken of het verwachte pensioenresultaat voldoet aan de gestelde 
normen. 
 
Het pensioenfonds heeft de ondergrens voor het pensioenresultaat gesteld op 90%. De 
maximale afwijking van het pensioenresultaat in een slechtweerscenario ten opzichte van 
het verwachte pensioenresultaat is 40%. Blijkt uit de haalbaarheidstoets dat het verwachte 
pensioenresultaat niet voldoet aan deze norm, dan moet dit worden gecommuniceerd met 
de achterban en de sociale partners en leidt dit er mogelijk toe dat het pensioencontract 
wordt herzien. 
 
Pensioenresultaat, reële dekkingsgraad en korten van nominale aanspraken worden hierna 
toegelicht. 
 
• Pensioenresultaat 

Op basis van de verwachte toeslagen wordt het gerealiseerde pensioen als percentage 
weergegeven van een pensioen waarin de volledige toeslagambitie is verwerkt. Een 
pensioenresultaat van 100% geeft aan dat in het betreffende scenario, de toeslagambitie 
is gerealiseerd. Deze risicomaat geeft aan in hoeverre de ambitie wordt gehaald. Bij de 
ALM-studie wordt beoordeeld wat het verwachte verloop is van het pensioenresultaat 
(mediaan) en van het pensioenresultaat bij een slechtweerscenario (uitkomst waarbij 
2,5% van de scenario’s tot een lager pensioenresultaat leidt). 
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• Reële dekkingsgraad 
De reële dekkingsgraad geeft aan in hoeverre de financiële positie van het 
pensioenfonds toereikend is om in de toekomst de aanspraken te indexeren met 
prijsinflatie. De reële dekkingsgraad is 100% wanneer de prijsinflatie “risicoloos” kan 
worden ingekocht. Deze maatstaf geeft aan in hoeverre risico’s worden doorgeschoven 
naar toekomstige generaties. Een reële dekkingsgraad lager dan 100% geeft aan dat 
nieuwe toetreders instappen in een pensioenfonds waarin de ambitie niet volledig 
risicoloos is gefinancierd. In de ALM-studie wordt gekeken naar de mediaan van de 
reële dekkingsgraad en naar de reële dekkingsgraad bij een slechtweerscenario (2,5%-
percentiel). 

 
• Korting van nominale aanspraken 

Deze maatstaf geeft aan hoe groot de kans is dat het pensioenfonds een korting van de 
pensioenaanspraken moet doorvoeren. Dit kan voortkomen uit een eventueel 
herstelplan bij reservetekort of de 5-jaars eis ten aanzien van het minimaal vereist eigen 
vermogen. Het aantal scenario’s waarin het pensioenfonds minimaal in 1 van de 10 jaar 
een nominale korting doorvoert, wordt gedeeld door het totale aantal scenario’s. Naast 
de kans op korten is ook de gemiddelde hoogte van de korting van belang, in het geval 
dat er gekort moet worden. 

 
5.3 Risico-evaluatie 

Het bestuur van het pensioenfonds hanteert bij de opstelling en de evaluatie van het 
beleggings-, toeslag- en premiebeleid met name de volgende financiële grootheden: 
risicohouding, pensioenresultaat, reële dekkingsgraad en korting van nominale aanspraken. 
Deze grootheden worden in de ALM-studie geëvalueerd en aan de hand hiervan wordt het 
beleid opgesteld. 
 
In het FTK is opgenomen dat pensioenfondsen een langetermijnrisicohouding vaststellen en 
deze jaarlijks toetsen in de haalbaarheidstoets. In 2015 heeft het pensioenfonds in overleg 
met het Verantwoordingsorgaan en de Sociale Partners de langetermijnrisicohouding 
vastgesteld in de aanvangshaalbaarheidstoets. Het pensioenfonds heeft daarbij de 
ondergrenzen bepaald voor het verwacht pensioenresultaat op fondsniveau en de 
maximale afwijking in een slechtweerscenario ten opzichte van de verwachting. In 2021 
heeft het pensioenfonds wederom de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd. De conclusie 
van de haalbaarheidstoets is dat het pensioenfonds niet voldoet aan de eigen risicohouding 
omdat het verwacht pensioenresultaat vanuit de actuele dekkingsgraadbuiten de gestelde 
grenzen ligt. Het bestuur heeft besloten om vooralsnog te accepteren dat het pensioenfonds 
niet voldoet aan de gestelde eisen. Dit besluit is mede gebaseerd op het feit dat het de eerste 
keer is dat deze situatie van toepassing is, én op de positieve ontwikkeling van de financiële 
positie van het pensioenfonds gedurende 2021. Dit standpunt wordt gedeeld door de 
sociale partners. 
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De resultaten van de haalbaarheidstoets 2021 zijn in onderstaande tabel weergegeven. 
 
 Uitkomsten 2021 Risicohouding 
Verwacht pensioenresultaat vanuit dekkingsgraad 
behorend bij vereist eigen vermogen. 

N.v.t. 90% 

Verwacht pensioenresultaat vanuit actuele 
dekkingsgraad. 

85% 90% 

Slecht weer pensioenresultaat vanuit actuele 
dekkingsgraad. 

59% 54% 

Afwijking slecht weer pensioenresultaat ten 
opzichte van verwacht pensioenresultaat vanuit 
actuele dekkingsgraad. 

31% 40% 

 
5.4 Risicobeleid 

Op basis van doelstellingen, risicohouding, financiële situatie, verplichtingenstructuur, 
pensioen-, premie- en toeslagbeleid van het pensioenfonds is het risicobeleid bepaald. In 
samenhang met de ALM-studie en haalbaarheidstoets is het beleggings- en risicoraamwerk 
vastgesteld, waarin het beleggingsbeleid kan worden uitgevoerd. 
 

Het beleggings- en risicoraamwerk is uitgewerkt in: 
• Strategische normen en daarbij horende bandbreedtes. 
• Beleid Herbalanceren. 
• Risicobeheersende maatregelen. 
• Beleid voor financiële en beleggingsrisico’s. 
 
5.4.1. Strategische normen 
Op het hoogste niveau is een strategisch kader vastgesteld. Hierin zijn de strategische 
normen en bandbreedtes vastgelegd voor de beleggingscategorieën en de overlaymandaten. 
Ter beheersing van risico’s alsmede om de beleggingsdiscipline van het pensioenfonds te 
enten op de gedachte dat er op de financiële markten sprake is van een “gemiddelde 
herstellende onderstroom”, is aan de strategische verdeling een bandbreedte gesteld.  
De omvang van de bandbreedtes voor de beleggingscategorieën zijn zo vastgesteld dat elke 
(stuurbare) beleggingscategorie een vergelijkbare kans op overschrijden van zijn 
bandbreedte heeft. Hierdoor heeft elke beleggingscategorie in risicotermen vergelijkbare 
afwijkingen ten opzichte van de vaste strategische allocaties. 
Het behoort tot de verantwoordelijkheden van de beleggingscommissie om deze 
koersbewegingen ten minste op maandbasis te monitoren (of zoveel vaker als de 
ontwikkeling van de beleggingen, van de financiële markten of andere omstandigheden dat 
vereisen). Zie hoofdstuk 8 voor de ingestelde strategische normen en desbetreffende 
bandbreedtes voor de verschillende beleggingsmandaten.  
 
 
5.4.2. Beleid Herbalanceren 
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Het pensioenfonds streeft ernaar om de wegingen van de beleggingscategorieën in de 
portefeuille binnen de daartoe gestelde bandbreedtes te houden. Door marktbewegingen 
kunnen de wegingen echter buiten de bandbreedte komen. Het pensioenfonds heeft 
hiervoor een Beleid Herbalanceren vastgesteld. Hierin is een omschrijving van de 
herbalanceringsmethodiek opgenomen. Het herbalanceringsproces bevat verschillende 
stappen die op basis van vooraf vastgestelde rekenregels door de beheerder worden 
uitgevoerd.  
 
Herbalancering vindt primair plaats om het feitelijke risicoprofiel (de “feitelijke allocatie”) 
van de portefeuille voldoende in lijn te houden met het strategisch gewenste risicoprofiel 
(de ”doelallocatie”). De vermogensbeheerder zal systematisch (periodiek en stelselmatig) 
beschouwen of aan de voorwaarden voor herbalancering wordt voldaan. Indien dit het 
geval is, zal de vermogensbeheerder de feitelijke allocatie van de beleggingscategorieën in 
de richting van hun doelallocatie te sturen. De herbalanceringsmethodiek waarmee dit 
gebeurt, is grotendeels mechanisch (automatisch volgens een methodiek) maar wordt met 
verstand uitgevoerd. 
 
De belangrijkste onderdelen van de opdracht tot herbalancering en de doelstellingen van 
het pensioenfonds daarachter zijn: 
• Systematische en mechanische uitvoering: Dit mitigeert het risico op gedragsvalkuilen. 

De methodiek stuurt allocaties automatisch bij wanneer een bandbreedte op 
totaalniveau is overschreden. Bij overschrijding van de bandbreedte worden allocaties 
met slechts een deel van de afwijking teruggestuurd. 

• Drempel: Het wachten met herbalanceren tot de afwijking van strategische normen een 
bepaalde drempel heeft overschreden, leidt tot een hoger verwacht rendement (na 
kosten) en een lager risico dan standaard maandelijks terug naar het doelgewicht 
herbalanceren. 

• Stapgrootte: Het deel van de afwijking waarmee wordt teruggestuurd naar het 
doelgewicht. Herbalanceren met een stapgrootte in plaats van helemaal tot aan het 
doelgewicht reduceert transactiekosten en leidt automatisch tot het spreiden van 
transacties door de tijd. 

• Verstandig herbalanceren: Beperkte ruimte bestaat voor de vermogensbeheerder om 
met verstand van de mechanische herbalancering af te wijken en op zoek te gaan naar 
efficiëntie in het allocatiebeheer. Dit reduceert transactiekosten, omzet en operationeel 
risico. Deze ruimte voor de vermogensbeheerder wordt in dit mandaat afgebakend. 

 
Ten behoeve van de herbalancering wordt gekeken naar de “totale afwijking” van de 
portefeuille. De totale afwijking baseert zich op de afwijkingen van de feitelijke gewichten 
van de beleggingscategorieën ten opzichte van de doelgewichten van deze categorieën.  
 
 
De beleidsmatige bandbreedte voor de herbalancering zijn als volgt: 
< 3% totale afwijking: geen herbalancering nodig 
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3 - 4% totale afwijking: herbalanceren toegestaan 
> 4% totale afwijking: herbalanceren verplicht 
 
Ten behoeve van de mechanische uitvoering wordt in principe de volgende grenswaarde 
gehanteerd: 
< 3.5% totale afwijking: niet herbalanceren, tenzij er aanleiding is om dit wel te doen. 
> 3.5% totale afwijking: herbalanceren, tenzij er aanleiding is om dit niet te doen. 
 
Per herbalancering wordt voor een omvang tussen 1/8e en 1/4e van de totale afwijking, op 
maandbasis, geheralloceerd. Ten behoeve van de mechanische uitvoering wordt in principe 
per herbalancering de volgende stapgrootte uitgevoerd: 1/5e van de totale afwijking, op 
maandbasis. Deze stapgrootte zal vaak de totale afwijking niet binnen de bandbreedte 
brengen. 
 
Randvoorwaarde bij de herbalancering is dat de kasallocatie en beschikbare 
liquiditeitsbronnen (blijven) voldoen aan de vereisten daaromtrent. 
 
5.4.3. Risicobeheersende maatregelen 
Het bestuur heeft aanvullende risicobeheersende maatregelen genomen: 
• Periodiek beoordelen van de investment beliefs versus de beleggingsportefeuille. 
• Het instellen van een strategische benchmark op totaalniveau en benchmarks op 

categorieniveau. 
• Het spreiden van het vermogen over diverse beleggingscategorieën welke zo veel als 

mogelijk onafhankelijk van elkaar op variërende economische en marktomstandigheden 
reageren. 

• Het opstellen en doornemen van investment cases van beleggingscategorieën en het 
vaststellen van beleggingskaders per beleggingscategorie. 

• Het zorgvuldig beheersen van het risiconiveau binnen afzonderlijke beleggings-
categorieën door het vermijden van overconcentratie en door geen extreme posities ten 
opzichte van marktgemiddelden in te nemen. 

• Het hanteren van een uitgewerkt selectie- en evaluatieproces (zie hoofdstuk 6). 
• Beleid op het gebied van renterisico, valutarisico, krediet-/tegenpartijrisico, koersrisico, 

liquiditeitsrisico, actiefbeheerrisico, duurzaamheidsrisico’s en operationeel risico. 
• Het afdekken van risicoposities (waaronder rente en valuta) gebeurt met behulp van 

afgeleide beleggingsinstrumenten, waaronder renteswaps, valutaswap en 
valutatermijncontracten (“FX forwards”). Het gebruik van andere afgeleide 
beleggingsinstrumenten, zoals opties of swaptions, worden slechts ingezet bij het 
overlay management indien het bestuur hiervoor toestemming geeft. 

• Monitoren van macro-economische factoren waaronder inflatie, deflatie en stagflatie. 
Deze worden ook betrokken in de ALM-studie. 

• Nadruk leggen op behoud van het vermogen en stabiele groei en minder op kortere 
termijn vermogenswinsten.  
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• Het bestuderen van: de Standaard 3402 rapportage, de jaarverslagen van de 
beleggingsfondsen en de service level rapportage. 

• Bestudering van de periodieke reviews van de fiduciaire adviseur. 
• Deelnemen in en voorbereiden van de stukken van de participantenvergaderingen van 

de beleggingsfondsen. 
• Jaarlijks uitnodigen van de beheerders van de beleggingsfondsen om verslag uit te 

brengen aan de leden van de beleggingscommissie, waardoor direct contact is met de 
uitvoerders van de mandaten.  

 
5.4.4. Financiële beleggingsrisico’s 
In deze paragraaf worden de verschillende financiële beleggingsrisico’s behandeld (A t/m 
H). Per risico worden de volgende onderwerpen behandeld: een beschrijving, het beleid en 
de van toepassing zijnde richtlijn(en). 
 
A. Renterisico 
 

Renterisico is de ongewenste verandering van het saldo van de marktwaardewijziging van 
de vastrentende waarden en van de marktwaardewijziging van de voorziening 
pensioenverplichtingen. De ongewenste verandering is het gevolg van een verandering in 
de marktrente bij een ontoereikende afstemming van de matchingportefeuille en de 
voorziening pensioenverplichtingen in termen van rentegevoeligheid (DV01: 
waardeverandering als gevolg van een parallelle schok op de rentecurve van 1 basispunt). 
Vanuit het toezicht door DNB valt het renterisico onder het matchingrisico. 
 

Beleid 
Het pensioenfonds heeft besloten om de rentegevoeligheid van de beleggingen voor een 
bepaald percentage af te stemmen op de rentegevoeligheid van de verplichtingen. De 
strategische norm is dynamisch ingesteld en afhankelijk van de 20-jaars swaprente. Verdere 
uitwerking van het beleid is opgenomen in onderstaande richtlijnen. 
 
Om deze doelstelling te realiseren heeft het pensioenfonds een matchingportefeuille. Het 
rentebeleid is door het pensioenfonds vastgesteld en de uitvoering van het beleid is 
uitbesteed aan de vermogensbeheerder. De controle is primair ingesteld bij de 
vermogensbeheerder en de onafhankelijke risicomanager. Het mandaat voor de 
renteoverlay met de vermogensbeheerder is vastgelegd in het mandaat 
“Uitvoeringsmandaat rente-overlay”. Het rentebeleid wordt in de ALM-studie betrokken.  
 

In het standaardmodel voor het VEV is het renterisico opgenomen in het onderdeel S1. 
 

Richtlijnen 
Het beleid wordt als volgt samengevat: 
• Het renterisico dat wordt afgedekt is het renterisico van de nominale voorziening 

pensioenverplichtingen.  
• Het renterisico wordt gemeten met de rentehedge ratio die uitgerekend wordt middels 

de rentegevoeligheid van de kasstromen van de matchingportefeuille versus de 
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rentegevoeligheid van de kasstromen van de voorziening pensioenverplichtingen. De 
rentegevoeligheid wordt uitgedrukt in DV01. 

• De matchingportefeuille bestaat uit de volgende mandaten:  
o Staatsobligaties (discretionair). 
o Derivaten- en swapportefeuille (discretionair). 

• Voor het netto contant maken van de kasstromen van de nominale voorziening 
pensioenverplichtingen wordt de actuele rentetermijnstructuur zonder UFR 
gehanteerd. 

• Voor de nominale rentehedge wordt de volgende dynamische staffel gehanteerd. De 
hoogte van de rentehedge is afhankelijk van de 20-jaars swaprente. In onderstaande 
tabel is een onderscheid gemaakt voor een oplopende rente en voor een aflopende 
rente. Hierdoor is de rentehedge bij een dalende rente hoger dan bij een stijgende rente. 
De motivatie om een andere staffel te hanteren voor een dalende rente is 
waardenbehoud in een neergaande rentemarkt. 
 

 
 

• De rentehedge wordt één maal per jaar aangepast in stappen van 5 procentpunten. De 
rentehedge werkt daarbij met triggerniveaus. 

• De hedge ratio is nimmer hoger dan 100% van de nominale voorziening 
pensioenverplichtingen, tenzij een deel van de toeslagen nominaal is afgedekt. 

• De renteafdekking is opgebouwd door de kasstromen te groeperen in zes 
looptijdverdelingen (buckets): 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar, 30 jaar, 40 jaar en 50 jaar. Hierdoor 
wordt inzicht gekregen in de curvepositionering van de rentehedge.  

• Per looptijdsegment wordt na de maandelijkse herbalancering een bandbreedte van -2% 
tot +2% gehanteerd ten opzichte van het renterisico van de totale kasstromen van de 
verplichtingen. 

• Met scenarioanalyses (diverse rentebewegingen) worden de stabiliteit van de hedge 
ratio en de beleidsdekkingsgraad geëvalueerd. 

• Ten behoeve van renterisicoreductie is het toegestaan om te beleggen in derivaten 
vanwege de lange looptijd van de verplichtingen en de beperkte beschikbaarheid van 
langlopende staatsobligaties. De ingezette rentederivaten betreffen renteswaps. Indien 
andere derivaten gebruikt worden voor de renteoverlay zal het bestuur hier 
goedkeuring aan moeten geven. 

• De kasstromen van de voorziening pensioenverplichtingen worden contant gemaakt 
tegen de euro 6-maands swapcurve. De renteswaps worden contant gemaakt tegen de 
€STR-curve. 

 

Oplopend
20-jaars swaprente <2% 2%-3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% >6%
Rentehedge 40% 40% 45% 50% 55% 60%

Aflopend
20-jaars swaprente <2% 2%-3% 3%-4% 4%-5% 5%-6% >6%
Rentehedge 40% 45% 50% 55% 60% 60%
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De onafhankelijke risicomanager controleert maandelijks de rentehedge onder meer op 
basis van de opgestelde mandaatrichtlijnen voor de vermogensbeheerder en aanvullend op 
een ex-post attributie-analyse, curvepositionering en scenario-analyse. Gecontroleerd wordt 
onder meer of het rentebeleid heeft gedaan wat bedoeld is en of de rente-afdekking stabiel 
is.  
 
B. Valutarisico /-beleid 
Door koersfluctuaties van vreemde valuta’s ten opzichte van de euro (de basisvaluta) 
ontstaat er een valutarisico in de beleggingsportefeuille. Vanuit het toezicht door DNB valt 
het valutarisico onder het matchingrisico. 
 
Beleid 
Het uitgangspunt van het pensioenfonds is om het valutarisico volledig af te dekken voor 
de beleggingen in vreemde valuta van de ontwikkelde markten. Het vrijgekomen 
risicobudget kan worden gebruikt bij andere onderdelen van het beleggingsbeleid. De 
motivaties voor het volledig afdekken zijn, dat: 
• De verplichtingen van het pensioenfonds in euro’s luiden; 
• Het nemen van valutarisico voor ontwikkelde landen op lange termijn niet wordt 

beloond; 
• De vreemde valuta-exposures voor ontwikkelde landen een bijproduct van beleggingen 

zijn, waarvan de samenstelling niet bewust is gekozen; 
• De macro-economische grootheid valuta moeilijk te voorspellen is (investment belief).  
 
Valuta’s worden niet beschouwd als een afzonderlijke beleggingscategorie. Naakte open 
valutaderivatenposities (posities die niet volledig gekoppeld zijn aan een onderliggende 
beleggingen) zijn niet toegestaan, tenzij valutaposities uitdrukkelijk in het 
beleggingsmandaat van de vermogensbeheerder geaccordeerd zijn. De intentie van het 
pensioenfonds is om bij de valuta-overlay geen actieve valutaposities in te nemen. De 
valuta-hedges worden maandelijks teruggebracht richting de strategische norm. De 
beheerder dekt de valuta’s af middels een 3-maands forwardcontract en na afloop wordt 
weer een nieuwe 3-maands periode afgesloten (doorrollen van de posities). Daar de 
afdekking op maandbasis plaatsvindt zal na één maand een 2-maands forwardcontract 
worden afgesloten (voor de mutaties in de marktwaarden van de lokale valuta’s) en een 
maand later voor een 1-maands forwardcontract, zodat voor de periode van 3 maanden alle 
forward contracten op één termijn aflopen, om vervolgens weer een nieuwe doorrol te 
maken. Een 3-maands contract wordt als basis gekozen omdat deze termijn efficiënt blijkt te 
zijn op basis van de meeste liquiditeit en de laagste kosten. Bij de uitvoering van de 
valutahedge door de beheerder kunnen beperkte actieve valutaposities worden ingenomen 
binnen de geldende tracking error begrenzing. Indien een passieve overschrijding van de 
richtlijnen plaatsvindt (door marktbeweging) wordt gehandeld conform de afspraken die 
zijn vastgelegd met de beheerder.  
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Uit het oogpunt van risicoreductie, kosten en volatiliteit is een beleidsstandpunt bepaald 
met betrekking tot het afdekken van valutarisico’s. Het pensioenfonds heeft besloten om 
beleggingen die luiden in vreemde valuta van ontwikkelde markten voor 100% af te 
dekken, omdat dit leidt tot een lager vereist eigen vermogen en een stabieler 
portefeuillerendement oplevert. De beleggingen die luiden in vreemde valuta’s van 
opkomende markten worden niet afgedekt, vanwege de complexiteit. Soms is het ook 
onmogelijk of te duur om deze valuta’s af te dekken. 
 
Richtlijnen 
De valuta-afdekking wordt door de vermogensbeheerder uitgevoerd. Er zijn afspraken 
vastgelegd ten aanzien van valuta, methoden, frequentie en rapportage. Hieronder vallen 
onder meer de volgende afspraken: 
• De basisvaluta van het pensioenfonds is de euro. 
• Het vreemde valutarisico wordt afgedekt door de exposure naar de vreemde valuta in 

de verschillende portefeuilles te aggregeren. 
• De strategische valuta afdekking voor de beleggingen in vreemde valuta van volwassen 

markten bedraagt 100%. Dit betreft de volgende valuta’s: AUD, CAD, CHF, DKK, GBP, 
HKD, ILS, JPY, KRW, NOK, NZD, SEK, SGD, USD. 

• De valuta-afdekking vindt plaats op basis van de marktwaarde van de exposure in de 
mandaten en niet op basis van de benchmarkexposure. 

• Op de laatste handelsdag van de maand wordt de valuta-afdekking, indien nodig, 
bijgestuurd op basis van de portefeuillestanden van de handelsdag daaraan 
voorafgaand. 

• De vermogensbeheerder past de valuta-hedges maandelijks aan naar de strategische 
normpercentages. 

• Op de tweede werkdag van de maand wordt gekeken of de valutahedge binnen de 
bandbreedte valt van -2%/+2% van de strategische norm. Indien de valutahedge buiten 
de marge is, volgt een aanpassing. 

• Voor de rest van de maand is geen bandbreedte rond de strategische norm ingesteld.  
Intramaand kunnen over- en onderwegingen ontstaan, onder andere door 
marktbewegingen of door transacties. Tussentijds kan de hedge worden aangepast als 
er grote transacties intra maand worden verricht. 

• De volgende beleggingscategorieën vallen onder het valutabeheer: 
o Klassiek ontwikkelde markten. 
o Alternatieve aandelenstrategieën. 
o Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten. 
De categorie opkomende markten (aandelen en obligaties) valt niet onder het 
valutabeleid en het valutarisico in deze beleggingen wordt dus niet afgedekt. 

• De toegestane instrumenten zijn FX spot, FX forwards, FX swaps, non-deliverable 
forwards, cross currency basisswaps, FX futures en Kas. De maximale looptijd van de 
instrumenten bedraagt 2 jaar. 

• Ter borging van voldoende liquiditeit voor het kas- en valutabeheer, houdt het 
pensioenfonds een structurele kasallocatie aan. 
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Tegenpartijrisico 
Het tegenpartijrisico dat bij de uitoefening van de valuta-afdekking ontstaat wordt 
gemitigeerd door: 
• Een spreiding aan te houden in de tegenpartijen van de valutatransacties. 
• Het pensioenfonds heeft een eigen broker- en tegenpartijbeleid en tegenpartijlimieten 

vastgesteld welke gevolgd wordt door de beheerder. Onderpand wordt per tegenpartij 
en op dagbasis uitgewisseld voor de positieve of de negatieve marktwaarde van de 
valutaderivaten. Voor onderpand komen uitsluitend kasgeld en bepaalde obligaties in 
aanmerking. De beheerder verzorgt het onderpandbeheer. 
 

Valuta-identificatie 
De valuta-afdekking wordt uitgevoerd door de vermogensbeheerder middels een 
discretionair overlaymandaat. De exposures naar vreemde valuta in de verschillende 
portefeuilles worden geaggregeerd en met het desbetreffende afdekkingspercentage 
afgedekt. Op de laatste handelsdag van de maand wordt de afdekking bepaald, op basis 
van de portefeuillestanden van de voorlaatste handelsdag. 
De bepaling van de omvang van de valuta-afdekking gebeurt op basis van de 
marktexposure van de actuele waarde in vreemde valuta genoteerde effecten in de 
beleggingsmandaten en niet op basis van de benchmarkgewichten. Voor de identificatie 
van de valuta-exposure van een effect wordt de methodiek van de beheerder gevolgd. Dit is 
door de beheerder vastgelegd in het document “Valuta exposure definitie”. 
 
Uitvoering 
• De uitvoering van de valuta-afdekking is zo in het beleggingsproces opgenomen dat de 

impact op de liquiditeiten bij de valuta-afrekening wordt opgenomen in het 
herbalanceringsproces voor het pensioenfonds.  

• In de uitvoering van de valuta-afdekking wordt doorgaans gekozen voor een hedge 
periode van drie maanden. Dit betekent dat elke drie maanden de gehele hedge 
doorgezet (doorgerold) wordt. De termijn van drie maanden is het meest efficiënt in 
termen van transactiekosten. Elke maand wordt bepaald wat de hoogte van de valuta-
hedge is. Als de hedge na één maand wordt bijgesteld dan wordt een contract voor twee 
maanden aangegaan. De maand erop zal de eventuele aanpassing van de hedge middels 
een contract van één maand doorgevoerd worden.  

• In de uitvoering en in het beleid wordt bij gekoppelde valuta’s2 (currency pegs) geen 
gebruik gemaakt van proxy hedges en worden altijd de werkelijke valuta’s afgedekt. In 
sommige situaties kan vanuit het oogpunt van kosten wel een indirecte afdekking plaats 
vinden.  

• De uitvoering is met de vermogensbeheerder vastgelegd in het “Mandaat vreemde 
valuta overlay”. 
 

 
2 Gekoppelde valuta’s zijn valuta’s die gekoppeld zijn aan een andere valuta, zoals de USD. Gekoppelde valuta’s zijn onder meer 

HKD, SGD, DKK en CHF. 
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Monitoring,  evaluatie & governance 
De valuta-afdekking wordt maandelijks gerapporteerd door de beheerder en de 
onafhankelijke risicomanager. De beleggingscommissie ontvangt deze rapportage en 
monitort de afdekking, de marktwaarden en de liquiditeitsimpact van de valuta-afdekking. 
In de beleggingscommissie wordt de meest recente rapportage behandeld. De 
risicomanager maakt per ultimo jaar een jaaroverzicht op van de valutaverdeling op 
portefeuilleniveau en op beleggingscategorieniveau voor en na afdekking. De rapportages 
worden in de beleggingscommissievergaderingen besproken. Samen met de beheerder 
worden de interpretatie en consequenties besproken. 
Elke drie tot vijf jaar wordt de investment case valutahedge geschreven, waarin het 
afdekbeleid wordt geëvalueerd. Jaarlijks wordt het valutahedgebeleid door PGGM 
beschreven in het beleggingsplan. Bij het bepalen of evalueren van de gewenste hedge 
ratio’s worden de volgende variabelen betrokken: wisselkoersverwachtingen, 
renteverschillen, transactiekosten, basisswapspread, volatiliteit, verlies in stress-scenario’s, 
correlatie, liquiditeit en impact op Vereist Eigen Vermogen.  Het valutabeleid wordt ook 
geëvalueerd in de periodieke ALM-studie. Hierin wordt het valutabeleid en een aantal 
scenario’s hierop meegenomen. De beleggingscommissie en het bestuur nemen de 
resultaten hiervan mee in het formuleren van het valutabeleid. Het bestuur ontvangt de 
adviezen van de beleggingscommissie. Het bestuur neemt besluiten en stelt het beleid vast. 
Het 2e-lijns risicomanagement, die op dagelijkse basis de uitvoering conform het mandaat 
waarborgt, gebeurt door de vermogensbeheerder. De uitvoering van het valutahedgebeleid 
wordt elke drie tot vijf jaar geëvalueerd. 
 
In het standaardmodel voor het VEV is het valutarisico opgenomen in het onderdeel S3. 
 
C. Krediet- en  tegenpartijrisico 

Kredietrisico is het risico dat de obligatie in kredietrating wordt verlaagd en een verhoogde 
risicostatus krijgt. Tegenpartijrisico is het risico dat de tegenpartij waarmee wordt 
gehandeld niet, niet tijdig of niet volledig aan zijn verplichtingen kan voldoen. Vanuit het 
toezicht door DNB valt het krediet- en tegenpartijrisico onder het marktrisico.  

 
Beleid 
Het pensioenfonds heeft een broker- en tegenpartijbeleid opgesteld. Dit beleid heeft tot doel 
om transparantie te waarborgen en zorg te dragen voor een zo hoog mogelijke toegevoegde 
waarde van brokers en tegenpartijen voor het pensioenfonds, rekening houdend met een zo 
best mogelijke uitvoering van financiële transacties tegen acceptabele risico’s en binnen de 
wettelijke bepalingen. 
 
Het krediet- en tegenpartijrisico worden in de portefeuille van het pensioenfonds beperkt 
door een goede spreiding van de beleggingsportefeuille en indien mogelijk het verkrijgen 
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van zekerheden van de tegenpartijen bij bijvoorbeeld het afsluiten van rentederivaten 
(onderpand). In de obligatiemandaten van de vermogensbeheerder is vastgelegd in welk 
soort (senioriteit) schuldpapier belegd mag worden. Het beleggingsuniversum wordt 
tevens afgebakend met de toegestane kredietratings en geografische beperkingen.  
 

Krediet- en tegenpartijrisico is ook bij securities lending van toepassing. Securities lending 
is het uitlenen van effecten van het pensioenfonds aan derden waarbij een vergoeding en 
onderpand wordt ontvangen. Het pensioenfonds krijgt bij securities lending exposure op de 
tegenpartij of intermediaire van securities lending.  Aan de activiteit securities lending is 
een risico verbonden. Het pensioenfonds heeft een Beleid Securities Lending vastgesteld.  
 
Indien de activiteit securities lending is opgenomen als onderdeel van het beleggingsbeleid 
van de externe beheerder, heeft het pensioenfonds het volgende beleid vastgesteld: 
1. Bij de selectie van een beleggingsfonds of discretionair mandaat wordt (indien 

aanwezig) de activiteit securities lending meegenomen in de (selectie)beoordeling. Dat 
zal op dit punt leiden tot een lagere score ten opzichte van een vergelijkbaar alternatief 
beleggingsfonds zonder securities lending, indien die aanwezig is in de short list. 

2. Securities lending is alleen bij beleggingsfondsen toegestaan als er ook een prudent 
onderpandbeheer wordt uitgevoerd. Prudent onderpandbeheer betekent onder meer 
dat: 

a. Een team dagelijks de kredietwaardigheid van de tegenpartijen monitort en 
beoordeelt ten opzichte van de vastgestelde richtlijnen om te handelen met een 
tegenpartij. 

b. Dagelijks onderpand uitgewisseld wordt. 
c. Onderpand (voor het uitlenen van de effecten) wordt ontvangen in obligaties met 

een investment grade kredietrating (AAA t/m BBB) of cash.  
d. Overwaarde van het onderpand ten opzichte van de uitgeleende effecten wordt 

ontvangen. De mate van onderpand is afhankelijk van het soort uitgeleende effect 
en van de kredietrating. 

3. De waarde van de uitgeleende effecten op enig moment niet meer bedraagt dan 25% van 
de waarde van de beleggingen van het beleggingsfonds. Indien meer dan 25% wordt 
uitgeleend wordt dit voorgelegd aan de beleggingscommissie. De beleggingscommissie 
zal dan mede aan de hand van de huidige omstandigheden (economische situatie, 
onderpand etc.) bepalen of het risico aanvaardbaar wordt geacht. Indien de 
beleggingscommissie het risico aanvaardbaar acht, zal dit punt worden voorgelegd aan 
het bestuur. 

4. De opbrengsten van securities lending moeten minimaal voor 60% ten gunste komen 
voor de participanten van het beleggingsfonds. 

5. Periodiek (jaarlijks) wordt securities lending geëvalueerd. Dat betekent dat wordt 
bekeken of securities lending plaats vindt in de beleggingsfondsen. Indien securities 
lending plaatsvindt dan worden punten 3, 4 en 5 betrokken in de evaluatie en worden 
de volgende risico’s betrokken in de evaluatie: koersrisico, kredietrisico, 
tegenpartijrisico, liquiditeitsrisico, operationeel risico en juridisch risico. 
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6. Indien aan één of meerdere richtlijnen niet wordt voldaan dan zal de 
beleggingscommissie zich beraden wat er moet gebeuren en een advies uitbrengen aan 
het bestuur. 

Een aantal beleggingsfondsen waarin het pensioenfonds belegt, heeft securities lending 
opgenomen in het beleggingsbeleid. Maandelijks wordt de mate van securities lending 
gevolgd en periodiek wordt een evaluatie van het Beleid Securities Lending uitgevoerd. In 
de evaluatie worden bovenstaande maatregelen doorgenomen en zal er een gesprek met de 
beheerder plaatsvinden over het gevoerde beleid van securities lending. De uitkomsten van 
deze evaluatie worden in een vergadering van de beleggingscommissie besproken. 

 
In het standaardmodel voor het VEV is het kredietrisico opgenomen in het onderdeel S5 en 
het concentratierisico (spreiding) in het onderdeel S8. 
 

Richtlijnen 
• Goede spreiding van de beleggingsportefeuille van categorieën, maar ook binnen de 

categorieën/ beleggingsfondsen. 
• Bij de obligatiemandaten afspraken in welk soort schuldpapier mag worden belegd en 

afbakening van de toegestane kredietratings en geografische beperkingen. 
• Securities lending, indien mogelijk, zoveel mogelijk uitsluiten.  
 

Bij het afsluiten van derivaten voor de renteoverlay en valutaoverlay wordt het 
tegenpartijrisico beperkt doordat: 
• Alleen transacties afgesloten worden met kredietwaardige tegenpartijen. 
• Voldoende spreiding is aangebracht in de tegenpartijen. 
• Specifieke ISDA/CSA3 contracten voor het pensioenfonds zijn opgesteld. 
• Collateral management voor de derivaten op dagbasis is ingesteld en wordt bewaakt. 

 
D.  Koersrisico 
Koersrisico betreft de koersschommelingen van de beleggingen. Als indicator geldt de 
volatiliteit (standaarddeviatie) van het mandaat.  
 

Beleid 
Koersrisico (ook vaak marktrisico genoemd) treedt op bij alle beleggingscategorieën. Het 
koersrisico wordt in de portefeuille van het pensioenfonds beperkt door strategische 
spreiding over beleggingscategorieën, regio’s en sectoren. Ter beheersing van risico’s 
alsmede om de beleggingsdiscipline van het pensioenfonds structuur te geven zijn 
bandbreedtes met betrekking tot de strategische normen vastgesteld. De beleggings-
commissie evalueert de afwijking ten opzichte van de strategische verdeling maandelijks of 
vaker indien de financiële markten of andere omstandigheden dat vereisen. 
 

 
3 ISDA-contracten. In dit contract worden alle afspraken vastgelegd tussen de bank en pensioenfonds inzake de 
afwikkeling van de rentederivaten. 
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In het standaardmodel voor het VEV is het marktrisico van zakelijke waarden (aandelen en 
vastgoed) opgenomen in het onderdeel S2. Voor vastrentende waarden is het marktrisico 
opgenomen in S1 als afgeleide van het renterisico. 
 

Richtlijnen 
• In het beleggingsraamwerk zijn normen en bandbreedtes opgenomen voor de 

beleggingscategorieën; en 
• In de beleggingsfondsen zijn normen en bandbreedtes voor regio’s en sectoren 

opgenomen. 
 
E. Liquiditeitsrisico 
Onder liquiditeitsrisico wordt verstaan het risico dat het pensioenfonds op een bepaald 
tijdstip (nu of in de toekomst) niet over de benodigde liquide middelen kan beschikken 
en/of een positie niet tegen een redelijke prijs kan worden verkocht om aan zijn korte 
termijn betalingsverplichtingen te kunnen voldoen Deze betalingsverplichtingen bestaan uit 
drie onderdelen: 
• Netto pensioenuitkeringen en overige betalingen; 
• Betalingsverplichtingen uit beleggingsactiviteiten, inclusief administratiekosten en 

vergoedingen voor beheerders; 
• Verplichtingen die ontstaan door het gebruik van derivaten. 
 
Vanuit het toezicht door DNB valt het liquiditeitsrisico onder marktrisico. 
 

Beleid 
Het liquiditeitsrisico kan voorkomen bij beleggingen die niet dagelijks verhandeld kunnen 
worden, bij securities lending en bij een rente- en valutaschok en daaruit voortvloeiende 
verplichtingen van de derivaten.  
Om het liquiditeitsrisico te beperken wordt: 
• Een liquiditeitsbeleid vastgesteld en uitgevoerd. Het liquiditeitsbeleid dient om het 

liquiditeitsrisico te beheersen en waar nodig te mitigeren.  Onderdeel hiervan is het 
aanhouden van een strategische kasallocatie voor liquiditeitsdoeleinden. 

• Een liquiditeitsprognose opgemaakt door de directeur van het pensioenfonds. 
• Een substantieel deel van de beleggingsportefeuille in liquide beleggingen 

ondergebracht, dit betekent dat binnen één of enkele dagen de beleggingen kunnen 
worden verkocht. 

• Bij nieuwe mandaten de impact op de algehele liquiditeitspositie, alsmede de 
verhandelbaarheid van de beleggingen in ogenschouw genomen als onderdeel van de 
selectieprocedure. 

• Maandelijks door de beheerder verschillende stress-scenario’s uitgewerkt om de 
liquiditeitsbuffer te bepalen in verschillende omstandigheden en met verschillende 
rentehedge percentages. 
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Indien securities lending bij de vermogensbeheerder van toepassing is, wordt speciale 
aandacht besteed aan verhandelbaarheid van het ontvangen onderpand, het collateral 
management en het tegenpartijrisico. Meer informatie over securities lending is opgenomen 
onder kredietrisico van deze paragraaf.  
 

In het standaardmodel voor het VEV wordt het liquiditeitsrisico opgenomen in onderdeel 
S7. 
 
F.  Actiefbeheerrisico 
 

Het actiefbeheerrisico is het verschil in rendement tussen de portefeuille en de benchmark 
dat op grond van de strategische beleggingsmix zou mogen worden verwacht.  
 

Beleid 
Het pensioenfonds heeft de voorkeur voor passief of semi passief beheerde mandaten.  
In het standaardmodel voor het VEV is het actiefbeheerrisico opgenomen in S10. 
 

Richtlijnen 
Indien actief risico in de beleggingsportefeuille aanwezig is wordt ter beheersing van het 
actiefbeheerrisico, spreiding ingenomen in de posities, worden beleggingsrichtlijnen 
opgesteld en wordt het risicobudget (tracking error) en informatie ratio van beheerders van 
actieve mandaten nauwgezet gevolgd. 
 
G.  Duurzaamheidsrisico 
 

Het duurzaamheidsrisico is het risico dat de waarde van de beleggingen van het 
pensioenfonds vermindert omdat instanties waarin wordt belegd achterblijven op het 
gebied van milieu-, sociale of bestuursaspecten. Dit achterblijven kan er namelijk toe leiden 
dat vanuit maatschappelijke wens en/of vanuit wet- en regelgeving de waarde van 
beleggingen in deze instanties significant afneemt. 
 

Beleid 
Het pensioenfonds heeft een Beleid Duurzaam Beleggen vastgesteld waarin staat 
beschreven op welke wijze in de diverse beleggingscategorieën rekening wordt gehouden 
met duurzaamheidsrisico’s. 
 

Richtlijnen 
Het Beleid Duurzaam Beleggen is nader uitgewerkt in Paragraaf 8.2. 
 
H.  Operationeel risico 
Het operationeel risico is het risico dat de continuïteit van de uitvoering van het 
beleggingsbeleid van het pensioenfonds in gevaar komt.  
 

Beleid 
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Het pensioenfonds heeft dit risico beperkt door de beleggingen bij professionele 
vermogensbeheerders onder te brengen die allen een goedgekeurde Standaard 3402 type II 
verklaring hebben. De verschillende mandaten kunnen, indien wenselijk, eenvoudig en op 
korte termijn overgebracht worden naar andere vermogensbeheerders. Tevens wordt het 
pensioenfonds ondersteund door een onafhankelijke risicomanager. Jaarlijks wordt de 
Standaard 3402 verklaring van de vermogensbeheerders geëvalueerd en vinden 
evaluatiegesprekken met de beheerders van de afzonderlijke mandaten plaats, waar ook de 
ontwikkelingen van de vermogensbeheerders worden besproken. De adviserend en 
certificerend actuaris en de externe accountant controleren en beoordelen op hun gebied 
jaarlijks de (financiële en pensioen-)administratie, de procedures en de maatregelen ter 
beheersing en ter voorkoming van de risico’s. Van de controlewerkzaamheden brengen ze 
een verslag uit aan het bestuur.  
 

In het standaardmodel voor het VEV is het operationeel risico opgenomen in het onderdeel 
S9. 
 

Richtlijnen 
• Evalueren van Standaard 3402 verklaring en service level agreement afspraken. 
• Evaluatie van de beleggingsrichtlijnen van de verschillende beleggingsmandaten. 
• Bestudering van de jaarverslagen van de beleggingsfondsen. 
• Deelname aan participantenvergaderingen. 
• Uitnodigen vermogensbeheerders om verantwoording over de resultaten af te leggen in 

de beleggingscommissievergadering. 
• Uitvoeren van periodieke reviews door de fiduciaire adviseur. 
• De evaluatie van de vermogensbeheerder door de actuaris en de accountant betrekken 

in het evaluatieproces van de beleggingscommissie betreffende de vermogensbeheerder. 
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 6  

Uitbestedingsproces 

Het bestuur hanteert de volgende beleidscyclus voor uitbesteding: 
1. Uitbestedingsbeleid. 
2. Selectiebeleid. 
3. Governance. 
4. Monitoring. 
5. Beloningsbeleid. 
6. Evaluatiebeleid. 

Nadat het bestuur besloten heeft om een bepaalde activiteit uit te besteden, maakt het 
bestuur aan de hand van de selectiecriteria een keuze voor een dienstverlener. Vervolgens 
wordt periodiek de dienstverlener gemonitord en geëvalueerd. Daarbij wordt onder andere 
getoetst of de selectiecriteria nog steeds van toepassing zijn en in welke mate daar door de 
dienstverlener aan wordt voldaan. In de hierboven vermelde opsomming is ook de 
governance van de uitbesteding opgenomen. Dit onderwerp is zowel in het selectiebeleid 
als in het evaluatiebeleid verwerkt. Bovenstaande fasen worden hierna behandeld. 
 
6.1 Uitbestedingsbeleid 

Het bestuur heeft onder behoud van zijn verantwoordelijkheden een aantal 
werkzaamheden structureel uitbesteed. De uitbesteding van werkzaamheden aan een derde 
partij heeft tot gevolg dat het bestuur geen directe gezagsverhouding heeft met de personen 
die bij de derde partij feitelijk en dagelijks zijn belast met de uitvoering van die 
werkzaamheden. Het bestuur erkent dat aan de uitbesteding het risico is verbonden van 
discontinuïteit van de dienstverlening. Hiervoor heeft het pensioenfonds onder meer een 
operationeel risicobeleid ingesteld. Bij alle uitbestedingsactiviteiten conformeert het 
pensioenfonds zich volledig aan de regelgeving van DNB op het gebied van uitbesteding. 
Het pensioenfonds beschikt voor iedere extern uit te voeren activiteit over een 
overeenkomst van uitbesteding. 
 
Bij het structureel uitbesteden van werkzaamheden worden de daaraan verbonden risico’s 
en de problemen die kunnen ontstaan in kaart gebracht. Vervolgens worden procedures en 
maatregelen vastgesteld die deze problemen kunnen voorkomen. Bij nieuwe of gewijzigde 
uitbesteding wordt in de offerteaanvraag geïnformeerd naar de waarborgen (boetes, exit 
bepalingen, verklaringen etc.) die mogelijk zijn ter voorkoming van problemen. Het bestuur 
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bepaalt vervolgens of de risico’s en waarborgen in een redelijke verhouding tot elkaar staan 
alvorens zij definitief besluit tot de uitbesteding van de werkzaamheden aan een specifieke 
uitvoerder. Offertes worden bij voorkeur aangevraagd bij Standaard 3402 gecertificeerde 
uitvoerders. Als dit laatste niet haalbaar is moeten (potentiële) uitvoerders in ieder geval 
beschikken over: 
• Interne procedures die de juistheid en tijdigheid van de werkzaamheden waarborgen. 
• Richtlijnen die vertrouwelijke omgang met de gegevens van het pensioenfonds 

garanderen. 
• Richtlijnen die de integriteit van de werknemers van de uitvoerder waarborgen. 
 
Op het gebied van beleggingsbeleid heeft het pensioenfonds besloten om alle activiteiten 
die betrekking hebben op het beheren van beleggingen, uit te besteden. Dit besluit is 
gebaseerd op het feit dat deze activiteiten specialisme en professionele kennis vereisen. Het 
bestuur heeft tevens besloten om het vermogensbeheer integraal aan één partij uit te 
besteden. Dit besluit is gebaseerd op eenvoud, transparantie en lagere kosten. De 
monitoring van de financiële risico’s is uitbesteed aan een onafhankelijke risicomanager 
(compliance monitoring op strategisch niveau, rente- en valutaoverlay, collateral 
management, tegenpartijrisico etc.).  
 

De uitvoerder wordt geselecteerd op basis van het vastgestelde selectiebeleid. De uitbestede 
activiteiten worden gemonitord middels rapportages en (evaluatie-) gesprekken door de 
beleggingscommissie. De evaluatie van de diensten vindt periodiek plaats op basis van een 
evaluatieformulier en wordt besproken met de beleggingscommissie en het bestuur.  
 
In het contract tussen de externe partij en het pensioenfonds worden de afspraken die 
gemaakt zijn over de uitbesteding, vastgelegd en deze sluiten aan op het beleid van het 
pensioenfonds. De volgende activiteiten zijn uitbesteed (in de tweede kolom is de 
uitvoerder vermeld):  
 

• Vermogensbeheer, incl. overlay strategieën PGGM en SAREF 
• Beleggingsadministratie    PGGM 
• Performance meting     PGGM 
• Bewaarneming      BNY Mellon, Citibank en BNP Paribas 

Securities Services 
• Registratie van derivaten    DTCC (EMIR) 
• Risicomanagement     PGGM en EY 

6.2 Selectiebeleid 

Voor zover er een vacature in de beheerstructuur is (ontstaan), zet de beleggingscommissie 
in opdracht van het bestuur een selectieproces in gang, ondersteund door de risicomanager. 
 
Indien de vacature de invulling van een of meerdere beleggingscategorieën van de 
beleggingsportefeuille betreft zal het pensioenfonds in eerste instantie de selectie door 
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PGGM Vermogensbeheer laten uitvoeren op basis van het PGGM Selection & Monitoring 
Framework. Indien de vacature een andere activiteit omhelst, volgt het pensioenfonds het 
eigen selectiebeleid. Dat proces is hierna uitgewerkt. 
 
De omvang van het selectieproces van het pensioenfonds kan telkens mede bepaald zijn 
door de aard en omvang van het mandaat. De beleggingscommissie stelt in elk geval het 
proces op, de selectiecriteria op en de wegingen van deze criteria, waaraan de kandidaat-
beheerders dienen te voldoen en waarop zal worden beoordeeld. Dit wordt ter goedkeuring 
aan het bestuur voorgelegd.  
 
Het selectietraject kent de volgende fasen: 
• Voorbereiding: Het traject begint met een inventarisatie van eisen en 

wensen van het pensioenfonds en een inventarisatie 
van kandidaat-uitvoerders die de vacature kunnen 
invullen (“longlist”). 

• Request for information (RFI): Kandidaat-uitvoerders kunnen worden gevraagd om 
informatie aan te leveren op basis van een vragenlijst. 
Hieruit kan een “shortlist” worden vastgesteld. 

• Request for proposal (RFP): De kandidaat-uitvoerders op de shortlist wordt 
verzocht een offerte uit te brengen voor het invullen van 
de vacature bij het pensioenfonds. De beoordeling van 
de ontvangen informatie geschiedt aan de hand van de 
beoordelings- en screeningsprocedure die in deze 
paragraaf is uitgewerkt. 

• Onderhandeling: Uit de ontvangen offertes selecteert het pensioenfonds 
één kandidaat-uitvoerder waarmee de onderhandeling 
over de contractvoorwaarden wordt opgestart. Hierbij 
worden afspraken gemaakt over, onder andere, de 
vergoeding, wederzijdse verwachtingen, 
mandaatrichtlijnen en een Service Level Agreement 
(SLA). 

• Vastlegging: De overeenkomst met de kandidaat-uitvoerder wordt 
ondertekend. Het pensioenfonds kan zich ter finale 
beoordeling van de contractvoorwaarden laten bijstaan 
door een juridisch adviseur. 

 
 

De beleggingscommissie selecteert in opdracht van het bestuur meerdere professionele 
kandidaat-uitvoerders voor de shortlist. De selectie van een uitvoerder vindt plaats middels 
een van tevoren uitgewerkt selectieproces. De selectiecriteria en de daarbij behorende 
wegingen worden afgestemd op het soort dienst of product dat uitbesteed wordt. 
Vervolgens wordt een RFI en/of RFP  verstuurd naar de kandidaat-uitvoerders. Na 
bestudering en evaluatie van de ontvangen aanbiedingen wordt per selectiecriterium een 
score toegekend. Twee of drie kandidaat-uitvoerders met de hoogste totaalscores worden 
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uitgenodigd om een presentatie te geven aan de beleggingscommissie. De 
beleggingscommissie zal vervolgens een kandidaat-uitvoerder voordragen aan het bestuur 
en de keuze motiveren. De selectiecriteria hebben betrekking op de beleggingsorganisatie, 
het beleggingsproces en de beleggingsproducten. Hierna volgt een niet limitatieve lijst van 
selectiecriteria, die worden gebruikt voor het selectieproces. Voor de besluitvorming door 
het bestuur wordt een besluitvormingsdocument gemaakt waarin het proces, de besluiten, 
de motiveringen en het advies worden vastgelegd voor het bestuur. Het bestuur neemt het 
besluit welke uitvoerder wordt gekozen.  
 
Na benoeming wordt de keuze opgenomen in dit document onder de lijst van feitelijk 
betrokken partijen. Tevens worden de belangrijkste criteria uit het selectietraject 
opgenomen als evaluatiecriteria in het evaluatieformulier met de uitvoerder. 
 
A: Vermogensbeheerder 
• Vergunning voor het verlenen van de diensten (onder toezicht van De Nederlandsche 

Bank en de Autoriteit Financiële Markten). 
• Kennis van relevante Nederlandse wet- en regelgeving. 
• Governance aspecten (personeelsbeleid, financiële gezonde toestand en goede 

administratie en interne organisatie). 
• Verloop, kwaliteit en ervaring personeel (gedragscode, integriteitsbeleid, 

beloningsbeleid, etc.). 
• Cliëntenspreiding (aantal, soort en omvang klanten). 
• Cliënten servicing en dienstverlening (kwaliteit, continuïteit, aandacht, etc.). 
• Rapportage (tijdigheid, correctheid, volledigheid, toevoegingen, integrale rapportage). 
• Culturele fit met pensioenfonds en belanghebbenden. 
 

B: Beleggingsproces 
• Beleggingsproces (Standaard 3402 verklaring, compliance statement, SLA en SLR). 

Het pensioenfonds heeft inzicht op de interne beheersingsmaatregelen en controles op 
de kritische bedrijfsprocessen en de waarborging van integere bedrijfsvoering. 

• Risicomanagement (financiële en niet-financiële risico’s). 
• Research capaciteiten. 
• Beleid en track record op het gebeid van duurzaam beleggen. 
 

C: Beleggingsproduct(en) 
• Match met dienst of product waarvoor vacature bestaat. 
• Portefeuilleconstructie. 
• Mandaatrestricties. 
• Track record (performance 3 en 5-jr) en risk ratio’s (tracking error, informatie ratio). 
• Omvang van het beleggingsfonds of vergelijkbare mandaten bij beheerder. 
• Hoogte en opbouw van de kosten (beheervergoeding, transactiekosten, overige kosten, 

total expense ratio). 
• Rapportage (kwaliteit, frequentie, compleet). 
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Voor nieuwe beleggingscategorieën dient het pensioenfonds voorafgaand aan het 
selectietraject nog een aantal stappen te doorlopen en zal aan een aantal voorwaarden 
moeten worden voldaan. Tussen haakjes staat de uitvoerder van de actie (BC = 
Beleggingscommissie, B = Bestuur). 
 
1. Verkenning van de beleggingscategorie: vaststellen belangrijkste criteria, voor- en 

nadelen, aannames en verwachtingen etc. (BC) 
2. Voldoet de categorie aan de opgestelde beleggingsbeginselen? (BC) 
3. Kennis delen met bestuur en beslissen of de selectie wordt voortgezet. (B) 
4. Is voldoende kennis aanwezig bij de leden van het pensioenfonds van de nieuwe 

categorie? (BC) 
5. Passend binnen de bestaande governance en beheersingsstructuur van het 

pensioenfonds? (BC) 
6. Passend binnen de VEV-vereisten? (BC) 
7. De beleggingscategorie (laten) uitwerken in een investment case en bespreken in de 

beleggingscommissie en in het bestuur. (BC en B) 
8. Overwegen of een ALM-studie uitgevoerd moet worden ter ondersteuning voor het 

nieuwe beleggingsbeleid. (BC en B) 
9. Evalueren van de resultaten van de ALM-studie. (BC) 
10. Besluitvormingsdocument – fase I: go/no-go. (BC voorbereiding, B besluit) 
11. Indien een “go”, dan opstarten van het selectietraject. (BC) 
12. Toets met betrekking tot verwerken van data. (BC) 
13. Bewuste keuze maken voor de benchmark voor de categorie. (BC) 
14. Besluitvormingsdocument – fase II: afwegingen en verantwoording. (BC voorbereiding, 

B besluit) 
15. Besluitvorming door bestuur. (B) 
16. Contractvorming en opstellen van KPI’s en Service Level Agreement (SLA). (BC 

voorbereiding, B besluit) 
17. Aanpassen van strategische documenten en rapportage. (BC voorbereiding) 
18. Integratie in beheerstructuur. (BC) 

6.3 Governance  

Bij het uitbestedingsbeleid dient ook de governance goed te worden ingeregeld. De 
governance omvat: 
• Het vaststellen van de taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van het 

pensioenfonds en elke externe partij. 
• De toetsingen op deskundigheid, geschiktheid en beloningsbeleid. 
• Het correct opmaken van het uitbestedingscontract. 
• Het opstellen en het vastleggen van een service level agreement. 

De taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de uitvoerder en het 
pensioenfonds moeten helder worden omschreven en schriftelijk worden vastgelegd. De 
taken, de bevoegdheden en de verantwoordelijkheden van de contractpartijen zullen elkaar 
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daarbij niet overlappen. Het bestuur blijft te allen tijde eindverantwoordelijk voor alle 
werkzaamheden van het pensioenfonds en dus ook voor de uitbestede werkzaamheden. 
 

Voor de evaluatie van de uitvoerder moet het pensioenfonds over voldoende 
countervailing power beschikken. Dit betekent dat het pensioenfonds de regie houdt en de 
werkzaamheden op adequate wijze kan beoordelen en tijdig kan bijsturen. Het 
pensioenfonds kan zich hierbij laten ondersteunen door externe deskundigen.  
 

In het Besluit FTK pensioenfondsen is opgenomen dat het pensioenfonds een beheerst 
beloningsbeleid moet hebben. Dit geldt ook voor externe partijen van het pensioenfonds. In 
art. 21a van het Besluit FTK pensioenfondsen is opgenomen dat: “het beleid inzake de 
beloningen niet aanmoedigt tot het nemen van meer risico dan voor het pensioenfonds 
aanvaardbaar is”. Dit houdt in dat het pensioenfonds op de hoogte moet zijn van het 
beloningsbeleid en prestatiebeloningen van de uitvoerders. In de evaluatie van de 
uitvoerder zal dit aspect jaarlijks worden onderzocht. 
 

Het uitbestedingscontract moet aan een aantal voorwaarden voldoen. In het contract staan 
de aard, de omvang, de beschrijving en de mandaatrichtlijnen van de uitbestede 
werkzaamheden. Ook bevat het contract de rechten en de verplichtingen van het bestuur en 
van de uitvoerder. De criteria die deel uitmaken van het uitbestedings- en selectiebeleid 
zullen in contractafspraken met de uitvoerder in het uitbestedingscontract worden 
opgenomen. Aanvullend op het contract kan een service level agreement worden 
opgemaakt waarin de detailwerkafspraken worden vastgelegd. In de service level 
agreement worden met name prestatie-eisen van de te leveren diensten opgenomen en 
afgezet tegen een norm: KPI’s. Zo zijn de prestatie-eisen ook controleerbaar. 
 
6.4 Monitoring  

Het pensioenfonds voert op verschillende manieren controles uit op de werkzaamheden die 
zijn uitbesteed. Voor de monitoring en controle worden rapportages over de service level 
agreement en beleggings- en riskrapportages gebruikt. Het pensioenfonds ontvangt 
hiervoor periodiek informatie over de verrichte dienstverlening en informatie over de 
afgesproken prestatie-indicatoren. Voor de betrouwbaarheid, de tijdigheid en volledigheid 
van de totstandkoming van de beleggingsrapportage dient een auditorverklaring te worden 
verkregen: accountantsverklaring en Standaard 3402 type II verklaring.  
Naast hard controls (formele richtlijnen) is er ook aandacht voor soft controls. De soft 
controls worden met name aangegaan door de dialoog met de tegenpartij, waarin de 
beleving en de verwachtingen worden besproken. 
De adviserend en de certificerend actuaris en de externe accountant controleren en 
beoordelen op hun gebied jaarlijks de (financiële en pensioen-)administratie, de procedures 
en de maatregelen ter beheersing en ter voorkoming van risico’s. Van de 
controlewerkzaamheden brengen ze verslag uit aan het bestuur en de bevindingen worden 
meegenomen in de evaluatie. 
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6.5 Beloningsbeleid 

Het beloningsbeleid in deze paragraaf heeft betrekking op a) de beloning van de 
vermogensbeheerder en b) de beloning van de werknemers van de vermogensbeheerders. 
 
Beloning vermogensbeheerder 
Het pensioenfonds heeft met de vermogensbeheerders voor de beleggingsmandaten 
beheervergoedingen afgesproken. Het beleid voor deze beheervergoedingen kan als volgt 
worden gespecificeerd. De beheervergoeding: 
- Dient passend te zijn bij de beleggingsopdracht en de geleverde diensten. 
- Dient het langetermijnperspectief in acht te nemen en niet de kortetermijnwinsten. 
- Dient een perverse prikkel en buitensporige compensatie te bestrijden. 
- Dient te voldoen aan een eenvoudige berekeningsmethodiek.  
- Dient uitsluitend te worden berekend over het geïnvesteerd kapitaal en niet over het 

gecommitteerd kapitaal4. 
- Dient schriftelijk te zijn vastgelegd. 
- Dient periodiek te worden beoordeeld of deze marktconform is. 
- Dient periodiek te worden beoordeeld of deze in lijn is met de doelstellingen van het 

pensioenfonds. Waarbij geldt dat voor een passief beheerd mandaat een 
prestatieafhankelijke vergoeding, in beginsel, niet passend is.  

- Voor een actief beheerd mandaat is een prestatieafhankelijke vergoeding mogelijk, mits 
deze goed is afgebakend. Het opnemen van een “high watermark5”, “hurdle rate6” en 
een maximum percentage zijn mogelijkheden om de vergoeding in belang van het 
pensioenfonds te brengen. 

- Voor een actief beheerd mandaat die een prestatieafhankelijke vergoeding heeft ten 
opzichte van de benchmark dient de benchmark passend te zijn en de vergoeding 
eenvoudig na te rekenen zijn door het pensioenfonds. 

- De vermogensbeheerder zal ook checken dat het beloningsbeleid van door haar ten 
behoeve van het pensioenfonds geselecteerde (beheerders van) beleggingsfondsen een 
bij het mandaat passend beloningsbeleid hebben. 

Beloningsbeleid werknemers van vermogensbeheerders 
In onderstaande richtlijnen worden een aantal basisprincipes toegepast om ervoor te zorgen 
dat de omvang en de structuur van het beloningsbeleid van derden zijn afgestemd op een 
langetermijnwaardecreatie voor het pensioenfonds. 

 
4 Gecommitteerd kapitaal is het afgesproken plafond van de kapitaalinvesteringen die het pensioenfonds onderbrengt bij 

de vermogensbeheerder en kan hoger zijn dan het reeds geïnvesteerd kapitaal. 

5 High watermark: prestatie gerelateerde vergoeding wordt alleen toegekend indien eerdere mindere prestaties zijn 
ingelopen. Bij performance gerelateerde vergoeding wordt hierbij afgesproken dat de underperformances ten opzichte 
van de benchmark cumulatief of in de laatste drie jaar eerst weggewerkt moeten zijn voordat een performance gerelateerde 
vergoeding weer wordt uitbetaald door het pensioenfonds. Deze is bedoeld voor de bescherming van het lange termijn 
belang van het pensioenfonds. 

6 Bij een Hurdle rate krijgt de beheerder pas een vergoeding als een vooraf vastgesteld rendement wordt gehaald. 
Bijvoorbeeld benchmark rendement met een opslag. 
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 Het beloningsbeleid van de beheerders voor de medewerkers wordt jaarlijks door het 
pensioenfonds opgevraagd en geëvalueerd. Bij deze evaluatie worden de basisprincipes 
betrokken. 

 Bij deze evaluatie worden specifieke functies van de beheerder die belangrijk zijn voor 
uitvoering van het mandaat in kaart gebracht (b.v. accountmanager fonds, 
portefeuillemanager vermogensbeheerder, riskmanager, compliance officer en directie). 

 In het selectietraject van een nieuw contract of mandaat is het beloningsbeleid van de 
uitbestedingspartner één van de beoordelingscriteria. 

 Bij de opdracht aan de uitbestedingspartner worden de beloningscomponenten van de 
medewerkers betrokken. Ondersteunt de beloningscomponenten aan de medewerkers 
het belang van het pensioenfonds?  

 Voor een goede en concurrerende beloningsstructuur van de vermogensbeheerder voor 
het personeel is het belangrijk dat de componenten en de beloningsstructuur periodiek 
worden geijkt met de sector.  

 De hoogte en omvang van de beloningscomponenten moeten afhankelijk zijn van de 
ervaring, de kwaliteit en de verantwoordelijkheid van de medewerkers. 

 Het vaste salaris zijn betalingen voor het bereiken van wat wordt verwacht. Variabele 
vergoedingen aan medewerkers is toegestaan indien zij uitdagende (financiële dan wel 
niet-financiële) resultaten op lange termijn behalen of overtreffen. 

 Een variabele vergoeding, naast een vaste vergoeding, voor een medewerker die 
grotendeels gebaseerd is op één specifiek onderdeel dient vermeden te worden. Bij een 
alleen op performance gebaseerde variabele beloning kan dit bijvoorbeeld leiden tot het 
nemen van grotere risico’s en dat ligt meestal niet in lijn met de belangen (van de 
deelnemers) van het pensioenfonds. 

6.6 Evaluatiebeleid 

De laatste stappen in het uitbestedingsbeleid zijn het evalueren en het bijsturen van de 
uitbestede werkzaamheden. Het pensioenfonds heeft de evaluatie vastgelegd in een 
periodiek proces. De evaluatie van de beleggingsmandaten vindt op maandbasis en op 
jaarbasis plaats en indien nodig ad hoc. Op maandbasis wordt het rendement en de 
allocatie beoordeeld. Op jaarbasis vindt ook de evaluatie plaats van de vermogensbeheerder 
via een evaluatieformulier. In dit evaluatieformulier komen de verschillende activiteiten 
van de externe partij aan bod, de belangrijkste selectiecriteria en KPI’s. Voor het 
vermogensbeheer worden onder meer geëvalueerd: performance op portefeuilleniveau en 
van de verschillende mandaten op korte en lange termijn (3 jaar), risicofactoren, tracking 
error, informatie ratio, proces, beloningsbeleid, servicing etc. Bij de evaluatie wordt ook 
rekening gehouden met de bevindingen van de actuaris en de accountant. Middels 
wegingen en scores van de verschillende onderdelen ontstaat een totaalscore. Op het 
formulier worden verder het oordeel en de afspraken of verbeterpunten vastgelegd. In de 
evaluatie wordt nagegaan of de uitbestedingsrelatie nog aan de eisen voldoet en bijdraagt 
aan het behalen van de doelen van het pensioenfonds.  
 



   
 

  
52 

Op basis van de door haar uitgevoerde evaluatie van de beleggingsresultaten, zowel van 
het totaal van de beleggingen als van de deelportefeuilles en KPI’s, beziet de 
beleggingscommissie of een herziening nodig is van: 
• De beleggingsstrategie. 
• De beheerstructuur. 
• De verleende mandaten. 

 
Een serieuze evaluatie houdt in dat het bijstellen of zelfs beëindigen van de relatie een 
mogelijke uitkomst is. 
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7 

Informatiebeheer 

Teneinde de beleggingen van het pensioenfonds naar behoren te beheren, heeft de 
beleggingscommissie een structuur waarbinnen de beleggingsinformatie (op aanvraag) 
beschikbaar is. Bovendien dient het pensioenfonds de informatiestromen dusdanig te 
hebben ingeregeld dat tijdig, correct en volledig kan worden gerapporteerd aan 
toezichthouder(s). 
 
7.1 Doel beleidsinformatie 

Met behulp van deze beleidsinformatie dient de beleggingscommissie binnen een redelijke 
periode in elk geval de volgende vragen te kunnen beantwoorden: 
• Zijn de beleggingen in overeenstemming met de strategische benchmark en de 

richtlijnen voor de vermogensbeheerder? 
• Hoe verhouden deze resultaten zich tot doelstellingen die door de strategische 

benchmarks zijn gesteld? 
• Waardoor zijn de verschillen in resultaat veroorzaakt en zijn deze verschillen in lijn met 

de verwachtingen?  
• Wat zijn de financiële resultaten van het pensioenfonds en welk risiconiveau is er in 

feite genomen? 
• Hoe verhoudt het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille zich ten opzichte van het 

ingestelde risicoprofiel? 
 
7.2 Richtlijnen rapportage 

Met het oog hierop geeft de beleggingscommissie richtlijnen aan de vermogensbeheerder 
dusdanig dat, zowel op het niveau van de gehele portefeuille als op dat van delen, wordt 
gerapporteerd over: 
• De absolute en relatieve rendementen van de totale beleggingen en van de sub-

beleggingscategorieën versus de benchmarkrendementen. 
• De hoogte in percentages van de rentehedge en valutahedges. 
• De uitsplitsing van de behaalde (deel-)rendementen over allocatie en selectie.  
• De uitgevoerde transacties in de verslagperiode. 
• Vermogensverdeling over de voor het beleid onderkende beleggingscategorieën 

vergeleken met de strategische norm. 
• Inzicht in de geografische en valutaire verdeling van de aandelen. 
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• Inzicht in de verdeling van de vastrentende waarden naar valuta, land, duration en 
debiteurenklasse. 

• Inzicht in de tracking error, informatie ratio en volatiliteit van de portefeuilles 
vergeleken met de benchmark. 
 

Rapportage vindt plaats over de marktwaarde van de beleggingen van zowel de totale 
beleggingsportefeuille als van de afzonderlijke beleggingscategorieën.  
 
7.3 Rendement berekening 

De behaalde rendementen worden berekend op basis van de systematiek van “Time-
Weighted Rate of Return” conform de (minimum) standaarden, zoals die zijn uitgevaardigd 
door CFA Institute® in de GIPS®. Bij voorkeur wordt voor de berekening van het rendement 
van de totale portefeuille de bijdrage van alle beleggingscategorieën en het effect van 
stortingen en onttrekkingen aan de beleggingsportefeuille op dagbasis in de berekening 
opgenomen. De benchmarkrendementen per categorie worden berekend door middel van 
het sommeren van de producten van normallocatie en benchmarkrendement per 
subcategorie dan wel per beleggingscategorie. Bij de berekening van 
benchmarkrendementen dient tevens rekening gehouden te worden met een “rebalancing” 
elke maand. Benchmarkrendementen worden altijd op “total return basis” berekend. 
De vermogensbeheerder levert de cijfermatige rapportage van de beleggingen aan uiterlijk 
15 werkdagen na maandultimo aan het pensioenfonds en de onafhankelijke risicomanager 
voor verdere verwerking. 
 
7.4 Kwaliteit rapportage en notities 

Periodiek vindt er een beoordeling plaats door de beleggingscommissie van de kwaliteit 
van de rapportages en notities van externe partijen, waarbij de juistheid, volledigheid, 
consistentie en tijdigheid van de informatie getoetst worden. 
 
De beleggingscommissie ziet erop toe dat de kwartaalrapportage als voorgeschreven door 
DNB in de “Aanwijzingen Kwartaalrapportages Beleggingen Pensioenfondsen”, tijdig en in 
de voorgeschreven vorm zal worden voorgelegd. De vermogensbeheerder en de 
administrateur verzorgen deze rapportage.   
 
Voor een integrale beoordeling van de behaalde resultaten van het pensioenfonds, maakt de 
beleggingscommissie gebruik van diverse rapporten.  
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In onderstaande tabel is het overzicht van de belangrijkste rapportages opgenomen. 
 
Rapporten Frequentie Geleverd door 
Client invested capital Maand PGGM 
Overzicht belegd vermogen Maand PGGM 
Fondsrapportages Maand PGGM 
Kwartaalrapportage SAREF Hypothekenfonds Kwartaal SAREF/PGGM 
Peridieke herbalancering verslag Maand PGGM 
Beleggingsrapportage (samenvatting) Kwartaal PGGM 
Omgevingsmonitor Kwartaal PGGM 
Klant verslag ABRI bijeenkomst Kwartaal PGGM 
Service Level Rapport (KPI's en incidenten Kwartaal PGGM 
Service Level Rapport (KPI's) Kwartaal EY 
Update hertelplan Jaar PGGM 
Update haalbaarheidstoets Jaar PGGM 
Risicohouding bestuur Jaar PGGM 
Jaarlijkse update ALM van het beleggingsplan Jaar PGGM 
Economische Toekomst Verwachtingen Jaar PGGM 
Waarin belegt het pensioenfonds? Jaar PGGM 
Investment case Jaar PGGM 
Strategisch toegevoegde waarde rapportage Jaar PGGM 
Beleggingsplan Jaar PGGM 
TOCO rapportage Jaar PGGM 
Fiduciaire Managerrapportage Jaar PGGM 
Standaard 3402 en 3000 verklaring/rapport Jaar PGGM 
Jaarverslagen beleggingsfondsen en Verantwoord 
Beleggen Jaar PGGM 

ALM studie elke 3 jaar PGGM 
Notities en speciale onderwerpen Ad-hoc PGGM 
Review rapporten Ad-hoc PGGM 
Investment cases Ad-hoc PGGM 
Risico Analyse Monitor Maand EY 
Notities Ad-hoc EY 
QuickScan  Maand AZL 
RiskMap Kwartaal AZL 
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7.5 Waarderingsmethodiek pensioenfonds 
De totale beleggingsportefeuille wordt strikt conform de objectieve criteria van de 
International Accounting Standards Boards (IASB) gewaardeerd. Er wordt met een fair 
value hiërarchie gewerkt. Deze hiërarchie betekent dat bij de bepaling van de fair value een 
voorgeschreven rangorde van methoden dient te worden gevolgd. De rangorde bestaat uit 
de volgende vier niveaus: 
• Level 1: waardering op basis van genoteerde marktprijzen 
• Level 2: waardering op basis van onafhankelijke taxatie. 
• Level 3: waardering op basis van netto contante-waarde berekening. 
• Level 4: waardering niet op basis van waarneembare beursnotering, maar op basis van 

een andere geschikte methode (extern gevalideerde modellen, overeengekomen 
uitgangspunten en jaarverslagen). 

 
De hiërarchie houdt in dat een level 2 respectievelijk level 3 en 4 waardering pas aan de 
orde is als aan de level 1 respectievelijk level 2 en 3 voorwaarden niet kan worden voldaan. 
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8 

Beleggingsstrategie en beheerstructuur 

In het kader van de doelstellingen voor het pensioenfonds, alsmede op grond van de ten 
behoeve van het pensioenfonds verrichte ALM-studie, is tot nader order de volgende 
strategie gedefinieerd. Deze strategie wordt uitgedrukt in termen van percentages van de 
marktwaarde van de totale beleggingsportefeuille op elk moment. 
 
8.1 Algemene overwegingen 

8.1.1 Bijstelling beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid kan op voorstel van de beleggingscommissie en na goedkeuring door 
het bestuur worden aangepast, indien daartoe aanleiding bestaat. Een wijziging kan 
worden veroorzaakt door: 
• Het beschikbaar risicobudget. 
• Een nieuwe ALM-studie. Minimaal eens in de drie jaar zal een ALM-studie worden 

uitgevoerd en het gevoerde beleid door het pensioenfonds worden getoetst. Aan de 
hand van de uitkomsten zal onder meer worden beoordeeld of de risico’s zich nog 
binnen aanvaardbare grenzen bevinden en de sturingsmiddelen nog voldoende kracht 
hebben om de doelstellingen te realiseren. Indien de uitkomsten van de ALM-studie 
daartoe aanleiding geven kan het bestuur besluiten om het beleid aan te passen.  

• Een fundamentele verandering in het door het pensioenfonds gehanteerde 
pensioenreglement. 

• Een wijziging in de samenstelling en omvang van het deelnemersbestand. 
• Een verandering van het wereldbeeld. Een belangrijke herziening van de verwachte 

lange termijn rendement- en risico-eigenschappen van één of meerdere 
beleggingscategorieën, afhankelijk van economische, politieke en/of institutionele 
factoren. Dit betreft bijvoorbeeld bijzondere marktsituaties die acuut ingrijpen wenselijk 
maken. 

• Een wijziging van het wettelijk kader. Veranderingen in de wet- en regelgeving kunnen 
een belangrijke bron zijn om het beleggingsbeleid aan te passen. 

• Tekortkomingen van dit beleid die zichtbaar worden bij de implementatie van het beleid 
of door aanpassingen die door de vermogensbeheerder worden voorgesteld. 

 
In een dergelijke situatie zal de beleggingscommissie bijeenkomen en zich beraden, 
bijgestaan door de vermogensbeheerder en de onafhankelijke risicomanager. Bijzondere 
aandacht gaat daarbij uit naar de continuering of (tijdelijke) opschorting van herallocatie 
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van de beleggingsportefeuille en / of nieuw te beleggen middelen. De beleggingscommissie 
zal zich daarbij vooral laten leiden tot eventuele heroverweging van 
langetermijnassumpties voor het beleggingsbeleid door eventueel een nieuwe ALM-studie, 
de financiële positie van het pensioenfonds en de robuustheid en efficiëntie van de werking 
van financiële markten. De beleggingscommissie zal zich in deze situatie minder laten 
leiden door het formuleren van een tactische visie op de economie en financiële markten. 
Indien een actie / transactie hieruit voortvloeit, dient deze goedgekeurd te worden door het 
bestuur van het pensioenfonds en overlegd te worden met de vermogensbeheerder van het 
pensioenfonds. Afhankelijk van de aanpassing(en) moet het beheermandaat met de 
vermogensbeheerder worden aangepast. 
 
8.1.2. Derivaten 
Het beleggen in derivaten is in beperkte mate toegestaan voor zover deze bijdragen aan een 
vermindering van het beleggingsrisico en/of een doeltreffend portefeuillebeheer mogelijk 
maken. Indien de inzet van derivaten wenselijk is, zijn de dan geldende 
marktomstandigheden bepalend voor de keuze welke derivaten worden ingezet. In de 
mandaten van de vermogensbeheerder wordt, indien van toepassing, het gebruik van 
derivaten beschreven. Voor de valuta- en renteoverlay worden transparante derivaten 
gebruikt. Voor de valutaoverlay worden valutatermijncontracten en valutaswaps gebruikt. 
Voor de renteoverlay worden renteswaps gebruikt. Indien andere derivaten worden 
gebruikt voor de rente- en valutaoverlay zal het bestuur hier goedkeuring aan moeten 
geven. 
 
8.2 Beleid Duurzaam Beleggen 

Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) is belangrijk voor het pensioenfonds. Het 
pensioenfonds heeft daarom een Beleid Duurzaam Beleggen uitgewerkt. Uitgangspunt 
hierbij is dat een goed renderende portefeuille en positieve impact op de omgeving hand in 
hand gaan. Hierin staan de uitgangspunten opgenomen voor de wijze waarop het fonds 
haar maatschappelijke doelstellingen integreert met het streven naar een efficiënte en 
kostenbewuste beleggingsmix. 
 
Het uitgangspunt is in de langetermijnvisie aan te sluiten bij de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, SDG’s) van de Verenigde Naties..  
 
De nadruk ligt daarbij op zeven SDG’s die passen onder de focusgebieden Mens & 
Gezondheid, en Klimaat. In het beleid wordt onderscheid gemaakt tussen een 
‘Verantwoorde basis’ en een ‘Duurzame wereld’. In de Verantwoorde basis stelt het 
pensioenfonds zeker dat de hele portefeuille voldoet aan de minimum 
duurzaamheidseisen. Daarom worden eisen gesteld aan ondernemingen waaraan 
vermogen wordt toevertrouwd. Deze eisen kunnen zowel betrekking hebben op het gedrag 
van ondernemingen als op de producten die zij maken.  
 



   
 

  
59 

In de Duurzame wereld wordt de negatieve impact van beleggingen verder verkleind en de 
positieve impact vergroot door anders te beleggen (verschuiven van kapitaal naar 
duurzamere ondernemingen) en door duurzaamheid binnen ondernemingen te stimuleren 
door betrokken aandeelhouderschap (stemmen, engagement). 
Voor de uitvoering van de beschreven strategieën en het behalen van de bijbehorende  
doelstellingen kunnen onderstaande instrumenten worden ingezet: 
• Uitsluiten 

Voor uitsluitingen geldt dat niet wordt belegd in ondernemingen die niet passen in de 
Verantwoorde Basis vanwege het product dat ze produceren. In het geval van 
ondernemingen zijn er twee redenen voor uitsluiting. Zo kan sprake zijn van een 
wettelijke verplichting om een bedrijf uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer het bedrijf 
controversiële wapens produceert. Daarnaast zijn ook de criteria die het pensioenfonds 
zelf aanvullend stelt aan producten reden om bedrijven uit te sluiten. Zo wordt niet 
belegd in tabak. Recent zijn hier bedrijven actief in de kolen- of teerzandindustrie aan 
toegevoegd. Het gedrag van ondernemingen en landen kunnen ook een aanleiding zijn 
om - al dan niet tijdelijk - niet in bedrijven en staatsobligaties van landen te beleggen. 
Denk hierbij aan een schending van de OESO-richtlijnen of landen die zijn onderworpen 
aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de EU.   

• Kapitaal sturen 
Waar uitsluitingen en andere redenen om niet in een bedrijf te beleggen sterk gekoppeld 
zijn aan de Verantwoorde basis en daarmee een sterk normatief karakter hebben, gaat 
het hier juist om de sturing van kapitaal om daarmee de doelstellingen in de Duurzame 
wereld te halen.  Een voorbeeld hiervan is impact beleggen, het pensioenfonds probeert 
zoveel mogelijk van het vermogen te beleggen in ondernemingen die middels hun 
producten en/of diensten bijdragen aan de SDG’s. Dit wordt bereikt door in brede zin in 
beleggingscategorieën het aandeel SDG’s te verhogen. Een ander voorbeeld is de CO2-
reductiestrategie. Bij deze strategie worden de wegingen van CO2-intensieve bedrijven 
in de benchmark aangepast, waarbij bedrijven die een relatief lage CO2-uitstoot kennen 
een hogere weging krijgen ten laste van bedrijven met een relatief grote uitstoot. 

• ESG-integratie  
Het pensioenfonds is ervan overtuigd dat duurzaamheidsfactoren materieel van invloed 
zijn op het risico-rendementsprofiel van de beleggingen. Het pensioenfonds ambieert 
een hoger rendement en/of lager risico te realiseren door ESG-factoren mee te wegen in 
beleggingsbeslissingen. ESG-integratie is ook het instrument dat het pensioenfonds zal 
gebruiken om één van de doelen van de klimaatstrategie te bereiken, namelijk het 
inzichtelijk maken en waar nodig mitigeren van klimaatrisico’s. 

• Betrokken aandeelhouderschap 
Het pensioenfonds is als aandeelhouder betrokken bij de bedrijven waarin wordt 
belegd, niet alleen om bedrijven beter te laten renderen, maar ook om ze aan te sporen 
verder te verduurzamen. Dit kan via engagement, maar bijvoorbeeld ook via het 
stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het voeren van juridische procedures. 
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Verder onderschrijft het pensioenfonds de uitgangspunten van het IMVB-convenant (brede 
spoor). Dit convenant is opgesteld tussen pensioenfondsen, vakbonden en overheid ter 
bevordering van de samenwerking op het gebied van MVB. Hiermee dragen de 
beleggingen van het fonds bij aan (het naleven van) de OESO-richtlijn voor multinationals 
en de Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. 
Daarmee wordt tevens een bijdrage geleverd aan de doelstelling van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. 
 
8.2.1. Sustainable Finance Disclosure Regulation 
Op 10 maart 2021 is de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiële dienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) in 
werking getreden. De SFDR brengt enkele regels voor financiële dienstverleners met zich 
mee inzake informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. Deze regels 
gelden ook voor pensioenfondsen. 
 
Het pensioenfonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin 
van artikel 4 van de SFDR en de secundaire wetgeving. Ondanks dat het pensioenfonds wel 
een Beleid Duurzaam Beleggen heeft vastgesteld, acht het pensioenfonds het niet 
opportuun om hierover te rapporteren. Deze keuze is gemaakt omdat enerzijds nog veel 
onduidelijkheid bestaat over de rapportageverplichtingen en anderzijds omdat het 
pensioenfonds zelf niet over het instrumentarium beschikt om deze rapportage volledig 
zelfstandig uit te kunnen voeren. 
 
Verder heeft het pensioenfonds geen medewerkers in dienst en er is dus ook geen sprake 
van integratie van ESG-risico's in het beloningsbeleid van medewerkers van het 
pensioenfonds. 
 
De vermogensbeheerders integreren – waar relevant – duurzaamheidsrisico’s in de fondsen 
en/of mandaten waarin het pensioenfonds belegt. De vermogensbeheerders voorzien het 
pensioenfonds van (precontractuele) informatie over de wijze waarop 
duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd. De deelnemers 
kunnen deze informatie op hoofdlijnen terugvinden op de website van het pensioenfonds.  
 
8.3 Strategische mix 

Om de geformuleerde beleggingsdoelstelling bij een acceptabel risiconiveau te bereiken, 
wordt onder andere een strategische mix vastgesteld voor de verdeling van het vermogen. 
Voor de vaststelling van de strategische mix dient dit te worden afgestemd op de opbouw 
van het deelnemersbestand en de op de aard en looptijd van de pensioenverplichtingen.  
 
Het pensioenfonds hanteert voor de beleggingen een groepering in drie 
rendementsbronnen: zakelijke waarden, krediet en vastrentende waarden, waarbij iedere 
rendementsbron een aantal beleggingscategorieën bevat. De presentatie in drie 
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rendementsbronnen geeft samen met de afdekking van de risico’s via de verschillende 
overlays het volgende beeld. 
 
Allocatie 
Zakelijke waarden 
Aandelen ontwikkelde markten 
Aandelen opkomende markten 
Alternatieve aandelen 
Privaat vastgoed 

Krediet 
Bedrijfsobligaties 
Emerging market debt local 
currency 
Nederlandse woninghypotheken 

Vastrentend 
Staatsobligaties 
Indexobligaties 
Kas 

Overlay 
Nominale rentehedge Valutahedge 

 
Mede op basis van de ALM-studie is de huidige strategische beleggingsmix bepaald. De 
waarde van de rente-overlay valt onder de beleggingscategorie vastrentende waarden. De 
waarde van de valuta-overlay wordt niet aan een categorie toegerekend.  
 
De strategische benchmark, met normwegingen en gehanteerde bandbreedtes, is 
onderstaand weergeven.  
 
Voor de rente-afdekking geldt een dynamische rentehedge. Deze is beschreven bij de 
richtlijnen van het rentebeleid onder renterisico (paragraaf 5.4.4.A). 
 
Voor de valuta-afdekking wordt voor de valuta’s van de ontwikkelde markten een 
strategische norm van 100% aangehouden (paragraaf 5.4.4.B). 
 

 
 

Stichting Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland
Strategische Benchmark

Norm Min. Max.
Return portefeuille

Zakelijke waarden 44.6%
Aandelen 37.6%

Aandelen klassiek ontwikkelde markten 18.7% 17.7% 19.7% FTSE Developed Index (ESG-customised and net of tax)
Aandelen klassiek opkomende markten 4.9% 4.2% 5.6% FTSE Emerging Index (ESG-customised and net of tax)
Alternatieve aandelenstrategieën 14.0% 13.3% 14.7% FTSE Developed Comprehensive Factor Index (customized)

Vastgoed 7.0%
Privaat vastgoed 7.0% 6.0% 8.0% Europa: INREV Core Index 33% + 

Azië: ANREV Index (ex Australië) 27% + 
Verenigde Staten: NFI-ODCE Index 38% + 
Australië: ANREV Australië Core Index 2%

Krediet 21.0%

Bedijfsobligaties ontwikkelde markten
11.0% 10.2% 11.8%

Barclays Euro Aggregate Corporates Index (ex Tobacco, 25% 
cap Financials)

Emerging Markets Debt Local Currency 5.0% 4.6% 5.4% JP Morgan GBI EM Global Diversified (customized)

Hypotheken 5.0% 4.5% 5.5%
Barclays Euro Aggregate Corporates Index (ex Tobacco, 25% 
cap Financials) + 50 basispunten

Matching portefeuille
Vastrentende waarden 34.4%

Staatsobligaties 33.4% 32.1% 34.7% Barclays Euro Treasury  (customised landen/looptijden)

Renteoverlay 0.0% Benchmark discretionare renteoverlay
Kas 1.0% 0.0% 2.0% €STR

Totaal Return en Matching portefeuille 100.0%
Valuta overlay 100% afdekking DM valuta's, 0% voor EM valuta's

Totaal beleggingen 100.0%

Bandbreedte
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8.4 Beleggingscategorieën 

Om de doelstelling te realiseren, voert het pensioenfonds een gecombineerd beleid, waarbij 
enerzijds een deel van de portefeuille is ingericht om de risico’s ten opzichte van de 
verplichtingen te beperken (matchingportefeuille) en anderzijds een deel van de 
portefeuille is ingericht om het voor risico gecorrigeerd rendement van de 
beleggingsportefeuille te optimaliseren (returnportefeuille). Ter verdere invulling van de 
beide portefeuilles van het pensioenfonds is het beleggingsuniversum in categorieën 
verdeeld die, gelet op de huidige fase in de ontwikkeling, relevant worden gevonden. De 
merites van het beleggen in de onderkende beleggingscategorieën zijn overwogen. 
 
Returnportefeuille 
De returnportefeuille bestaat uit aandelen, obligaties en vastgoed. De verschillende 
beleggingscategorieën worden hierna behandeld. 
 

• Aandelen klassiek ontwikkelde markten 
Deze categorie wordt ingevuld met PGGM Developed Markets Equity PF Fund. De 
belangrijkste kenmerken voor dit mandaat zijn: 
o Doelstelling:  Aantrekkelijk lange termijn risico/rendementsprofiel door  

  posities in te nemen op de wereldwijde ontwikkelde  
  aandelenmarkten. 

o Benchmark: FTSE Developed Index (ESG-customised and net of tax) 
o Beheer: Passief, efficiënte replicatie. 
o Risico’s: Koers-, krediet-, landen-, valuta- en  politiekrisico. 
o Valuta’s: Valutarisico wordt niet afgedekt in het beleggingsfonds. 
o Instrumenten: Aandelen, equity linked notes, ETF’s, liquiditeitenfonds, futures, 
  Depository receipts, (reverse) repo’s. 
o Tracking Error: Ex-ante Tracking Error limiet 1% ten opzichte van benchmark. 
o Short selling: Verkoop van effecten, die niet in portefeuille zijn, is niet  

 toegestaan. 
o Securities lending: Toegestaan. 

 
• Aandelen opkomende markten. 

Deze categorie wordt ingevuld met PGGM Emerging Markets Equity PF Fund. De 
belangrijkste kenmerken voor dit mandaat zijn:  
o Doelstelling: Aantrekkelijk lange termijn risico/rendementsprofiel te behalen  

 door exposure te bieden aan wereldwijde opkomende  
     aandelenmarkten.   

o Benchmark:  FTSE Emerging Index (ESG-customised and net of tax) 
o Beheer: Passief, beperkte afwijking mogelijk op basis van risico en kosten 
o Risico’s: Koers-, krediet-, landen-, liquiditeits-, politiek- en valutarisico. 
o Valuta: Valutarisico’s worden niet afgedekt. 
o Instrumenten: Aandelen, equity linked notes, ETF’s, liquiditeitenfonds, futures, 
  Depository receipts, (reverse) repo’s. 
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o Tracking Error: Ex-ante Tracking Error limiet 3% ten opzichte van benchmark. 
o Short selling: Verkoop van effecten, die niet in portefeuille zijn, is niet  

 toegestaan. 
o Securities lending: Toegestaan. 

 
• Alternatieve aandelenstrategieën 

Deze categorie wordt ingevuld door twee beleggingsfondsen: PGGM Developed 
Alternative Markets Equity PF Fund I en PGGM Developed Alternative Markets Equity 
PF Fund II.  
 
De belangrijkste kenmerken voor PGGM Developed Alternative Markets Equity PF 
Fund I zijn: 
o Doelstelling:  Een aantrekkelijk lange termijn risico/rendement-profiel te  

 bereiken door posities in te nemen op de wereldwijde  
 ontwikkelde aandelenmarkten gebaseerd op alternatieve  
 aandelenstrategieën die inspelen op diverse marktanomalieën.  
 Over een gehele marktcyclus (meer dan vijf jaar) is de  
 doelstelling om na kosten 0,5% meer rendement te behalen dan  
 de Benchmark bij een 10% lager (neerwaarts) risico. 

o Benchmark: FTSE Developed Comprehensive Factor Index (customized) 
o Beheer: Passief beheer, efficiënte replica. 
o Risico’s: Koers-, krediet-, landen-, politiek- en valutarisico 
o Valuta’s: Valutarisico’s wordt niet afgedekt. 
o Instrumenten: Aandelen, equity futures, equity linked notes, ETF’s, (reverse)  

 repos. 
o Tracking Error: Ex-ante Tracking Error limiet 1% ten opzichte van benchmark. 
o Short selling: Toegestaan tot maximum van 2%. 
o Securities lending: Toegestaan. 

 
De belangrijkste kenmerken voor PGGM Developed Alternative Markets Equity PF 
Fund II zijn: 
o Doelstelling:  Een aantrekkelijk lange termijn risico/rendement-profiel te  

 bereiken door posities in te nemen op de wereldwijde  
 ontwikkelde aandelenmarkten gebaseerd op alternatieve  
 aandelenstrategieën die inspelen op diverse marktanomalieën.  
 Over een gehele marktcyclus (meer dan vijf jaar) is de  
 doelstelling om na kosten 0,5% meer rendement te behalen dan  
 de Benchmark bij een 10% lager (neerwaarts) risico. 

o Benchmark: FTSE Developed Comprehensive Factor Index (customized) 
o Risico’s: Koersrisico, kredietrisico, landenrisico, valutarisico,  

 liquiditeitsrisico en politiek risico. 
o Valuta’s: Valutarisico’s wordt niet afgedekt. 
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o Instrumenten: Beursgenoteerde aandelen, financiële instrumenten ontvangen  
  uit corporate actions, kas en geldmarktinstrumenten,  
  valutatermijncontracten, restricted list van aandelen futures,  
  ETF’s, repo’s. 

o Short selling: Toegestaan op futures tot maximum van 2%. 
o Securities lending: Toegestaan. 

  
• Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten 

Deze categorie wordt ingevuld met PGGM Credits Fund. De belangrijkste kenmerken 
voor dit mandaat zijn: 
o Doelstelling:  Aantrekkelijk lange termijn risico/rendementsprofiel te bereiken,  

  in het bijzonder door posities in EUR investment grade  
 bedrijfsobligaties. 

o Benchmark: Barclays Euro Aggregate Corporates Index (ex Tobacco,  
  25% cap Financials) 

o Beheer: Bèta-plus strategie. 
o Risico’s: Rente-, krediet-, landen- en liquiditeits- en concentratierisico. 
o Valuta: Alle beleggingen luiden in euro’s. 
o Instrumenten: Euro obligaties die deel uitmaken van de benchmark  

 Schatz, Bobl en Bund futures ter sturing van duration (max 10%)  
  Off balance obligaties 

o Tracking Error: Ex-ante Tracking Error maximum van 2,0% met een verwacht  
  Tracking Error over een marktcyclus tussen 0,5% en 1,0% 

o Short selling: Niet toegestaan. 
o Securities lending: Toegestaan. 
 

• Staatsobligaties opkomende markten 
Deze categorie wordt ingevuld met PGGM Emerging Markets Debt Local Currency 
Fund. De belangrijkste kenmerken voor dit mandaat zijn: 
o Doelstelling:  De beleggingsopdracht van het Fonds bestaat uit het invullen  

van beleggingsexposure naar staatsobligaties uit opkomende 
markten in lokale valuta. De doelstelling van het Fonds is het op 
middellange termijn zo dicht mogelijk benaderen van het 
benchmarkrendement na aftrek van gemaakte kosten 
(kostenefficiëntie).  

o Benchmark: JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index (customized). De 
  aanpassing betreft dat rekening wordt gehouden met  
  ingehouden bronbelastingen die niet terugvorderbaar zijn voor  
 het pensioenfonds. 

o Beheer: Passief-plus beheer. 
o Risico’s: Rente-, krediet-, landen-, liquiditeits-, inflatie- en valutarisico. 
o Valuta: Valutarisico’s worden niet afgedekt. 
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o Instrumenten: Staatsobligaties, staatsgegarandeerde obligaties,  
  credit linked notes, total return swaps. 

o Tracking Error:  Voor passieve mandaten, harde richtlijn 0,5% t.o.v. benchmark. 
  Voor actieve mandaten richtlijn van 1,0% tot 2,5%. 

o Short selling: Alleen ten aanzien van derivaten toegestaan. 
o Securities lending: Toegestaan. 

 
• Privaat Vastgoed 

Deze categorie wordt ingevuld met het PGGM Private Real Estate Fund. De 
belangrijkste kenmerken voor dit mandaat zijn: 
o Doelstelling:  Het behalen van superieure resultaten en waarde toe te voegen  

door: het samenstellen van regionale portefeuilles gebaseerd op 
het core vastgoed, verminderen van risico door diversificatie, 
toezicht houden op de beleggingen door (pro)actief 
management, beste transacties door schaalgrootte, innovatie en 
ESG-beleid integreren. 

o Benchmark: Samengestelde benchmark:  
  Amerika: NFI-ODCE Index 38% +  
 Europa: INREV Core Index 33% +  
 Azië: ANREV Index (ex Australië) 27% +  
  Australië: ANREV Australië Core Index 2% 

o Risico’s:  Kredietrisico, landenrisico, renterisico, valutarisico. 
o Beheer: Actief beheer 
o Valuta:  Valutarisico is niet afgedekt. 
o Instrumenten:  Fonds investeringen in niet-beursgenoteerd vastgoed,  

  co-investeringen, joint ventures, club deals, Property Linked  
  Notes. 

o Landen: Maximaal 20% in Emerging Markets landen. 
  Maximaal 20% in een individueel land van Developed Markets  
  landen, met uitzondering van de VS waarvoor een maximum  
 van 40% geldt. 

o Sectoren:  Kantoren:  >10% en < 20% 
 Winkels:  > 20% en < 30% 
 Woningen: > 20% en < 30% 
 Logistiek: > 25% en < 35% 
 Overig: < 10%. 

o Risicostijl:  Core: > 75% 
 Value Add + Opportunistic: < 25% 
Loan to Value: gestreefd naar een gemiddelde waarde van 40%.  

o Short selling:  Niet van toepassing 
o Securities lending: Niet van toepassing 

 
• Hypotheken 
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Deze categorie wordt ingevuld met het SAREF PVF Particuliere Hypothekenfonds. De 
belangrijkste kenmerken voor dit mandaat zijn: 
o Doelstelling: Inkomsten op de lange termijn realiseren door te beleggen in 

Nederlandse hypothecaire geldleningen ten behoeve van 
uitsluitend in Nederland gelegen onderpanden (woningen voor 
eigen gebruik). Het Fonds streeft ernaar om een hoger 
rendement te realiseren ten opzichte van de benchmark, na 
aftrek van kosten en na correctie voor de prijs van de risico’s die 
worden gelopen door te beleggen in hypotheken. 

o Benchmark: Barclays Euro Aggregate Corporates Index (ex Tobacco,   
 25% cap Financials) + 50 basispunten 

o Risico’s: Krediet-, liquiditeits-, concentratie- en renterisico. 
o Beheer: Actief beheer 
o Valuta: Alle beleggingen luiden in euro’s 
o Instrumenten: Nederlandse hypothecaire leningen met als onderpand  

 woningen voor eigen gebruik. 
o Short selling: Niet van toepassing 
o Securities lending: Niet van toepassing 

 

• Valutaoverlay 
Deze categorie is uitgewerkt in paragraaf 5.4.4.B. 

 
Matchingportefeuille 
De matchingportefeuille bestaat uit de staatsobligaties en renteoverlay. Deze worden hierna 
behandeld. 
 

• Staatsobligaties 
De invulling van deze categorie vindt plaats in een discretionair mandaat bij PGGM. 

De belangrijkste kenmerken voor dit mandaat zijn: 
o Doelstelling:  Aantrekkelijk lange termijn risico/rendementsprofiel met een  

  laag landenrisico en hoge liquiditeit met staatsobligaties. 
o Benchmark: Barclays Euro Treasury (customised landen/looptijden) 
o Beheer: Passief, beperkte afwijking mogelijk op basis van risico en kosten 
o Valuta: Alle beleggingen luiden in euro. 
o Risico’s: Renterisico (duration), curverisico en krediet-/landenrisico. 
o Instrumenten: Euro staatsobligaties van landen uit de benchmark, Obligaties  

uitgeven door de de Europese Unie, Green bonds uitgegeven 
door Supranational Sub-sovereign en Agency sector,  Euro rente 
futures, Euro obligatie futures en geldmarktinstrumenten. 

o Tracking Error: Ex-ante Tracking Error limiet 1% ten opzichte van benchmark. 
o Green bonds Maximum van 10% en minimale kredietwaardigheid van AA-  

en EU obligaties: (AA minus).  
o Short selling: Niet toegestaan voor obligaties, wel voor futures. 
o Securities lending: Toegestaan. 
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• Renteoverlay 
Deze categorie wordt ingevuld middels een discretionair renteoverlay mandaat.  
o De gebruikte financiële instrumenten zijn receiver- en payer-renteswaps.  
o Meer informatie is opgenomen in paragraaf 5.4.4.A.  
o Het collateral management wordt op dagbasis uitgevoerd. 
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Bijlage A: Prudent person principe 
 
De uitvoering van het beleggingsbeleid van het pensioenfonds dient te worden voldaan aan 
het prudent person principe. De regels hiervoor zijn nader uitgewerkt in de Pensioenwet 
art. 135 en het Besluit FTK Pensioenfondsen art. 13a.  
 

De belangrijkste punten voor toepassing van het prudent person beginsel zijn in het kort: 
1. De waarden worden belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioen-

gerechtigden (PW); 
2. Beleggingen in een bijdragende onderneming (sponsor) worden beperkt tot maximaal 

5% van de totale beleggingswaarde van het pensioenfonds (PW); 
3. De beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering (PW); 
4. Een pensioenfonds vermeldt in zijn jaarverslag hoe in het beleggingsbeleid rekening 

wordt gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen (PW); 
5. De veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en rendement van de beleggingsportefeuille als 

geheel worden gewaarborgd; 
6. Het beleggingsbeleid sluit aan op de aard en duur van de toekomstige 

pensioenuitkeringen; 
7. Beleggingen op niet-gereglementeerde financiële markten worden tot een prudent 

niveau beperkt; 
8. Derivaten zijn toegestaan voor zover deze bijdragen aan een vermindering van het 

risicoprofiel of een doeltreffend portefeuillebeheer vergemakkelijken; 
9. Beleggingen worden gediversifieerd, zodat een bovenmatige afhankelijkheid van  of 

vertrouwen in bepaalde waarden, of een bepaalde emittent of waarden of groep va 
ondernemingen wordt vermeden (geldt niet voor staatsobligaties); 

10. Het strategisch beleggingsbeleid (lange termijn) past bij de doelstelling en 
beleidsuitgangspunten, waaronder de risicohouding van het fonds en is gebaseerd op 
gedegen onderzoek; 

11. Het strategisch beleggingsbeleid bevat een beschrijving van de 
beleggingsdoelstellingen, de samenstelling van de beoogde beleggingsportefeuille en 
de mate waarin van deze beleggingsportefeuille kan worden afgeweken; 

12. Het beleggingsplan is een vertaling van het strategisch beleggingsbeleid voor de korte 
termijn. Het beleggingsplan bevat concrete en gedetailleerde richtniveaus en 
bandbreedtes per beleggingscategorie; 

13. Het fonds onderbouwt dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan 
passen binnen de prudent person regel; 

14. Het fonds stelt een beleggingscyclus vast. 
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Bijlage B. Betrokken personen en instellingen 
 

Bestuur 
• S. Stoffer, voorzitter   
• J.A. van Gestel, secretaris  
• P.R. van Dijk    
• M. van den Heuvel 
• E. Vervoort  
• P. Fleurkens  
 
Beleggingscommissie 
• S. Stoffer, voorzitter 
• J.A. van Gestel, secretaris 
• P.R. van Dijk  
 
Sleutelfunctiehouders 
• P. Fleurkens, internal audit 
• P. Heesterbeek, actuarieel 
• H. de Geus, verbonden aan Willis Towers Watson, risicobeheer 
 
Pensioenbureau 
• M.A. Kiewiet, directeur pensioenfonds 
• E. van Dasselaar 
 
Vermogensbeheerder: PGGM 
 

• M. Nuijten 
• M. Arkesteijn 
 
Onafhankelijke Risico Manager: EY  
• R. Maas 
 
Onafhankelijke Strategische beleggingsadviseur: EY  
• J. Van Vlimmeren 
 
Accountant: PricewaterhouseCoopers 
• H. van der Rijst 
 
Adviserend Actuaris: Willis Towers Watson   
• G. Liefers 
 
Certificerend Actuaris: Triple A Risk Finance Certification 
• P. Heesterbeek 
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