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Disclaimer  

Dit document wordt u ter informatie aangeboden en vormt geen advies alsmede geen uitnodiging of 

aanbod tot het kopen of verkopen van effecten of andere financiële instrumenten. PGGM Strategic 

Advisory Services B.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van 

dit materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor druk- en zetfouten. PGGM Strategic 

Advisory Services B.V. behoudt zich het recht voor deze presentatie te wijzigen. 
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1.   Inleiding 

De hoofdpunten van het beleggingsbeleid en een onderbouwing van de belangrijkste veranderingen 

worden jaarlijks vastgelegd in het beleggingsplan. De strategische allocatie staat in dit plan centraal. 

Deze bevat alle portefeuilleonderdelen waarin wordt belegd, hoeveel erin wordt belegd en wat het 

verschil in allocatie is ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze notitie is bedoeld als naslagwerk. 

 

In deze notitie worden, aanvullend op het beleggingsplan, de belangrijkste kenmerken besproken 

van alle portefeuilleonderdelen waarin het pensioenfonds belegt. Het gaat daarbij niet alleen om de 

risico- en rendementsbronnen, maar ook om de keuze en inhoud van de benchmark en de 

rendementsverwachting. Tegelijkertijd probeert de notitie een antwoord te geven op de vraag hoe 

de allocatie tot stand komt.  

 

In hoofdstuk 2 wordt de strategische allocatie voor 2022 gepresenteerd, zoals die ook in het 

beleggingsplan is opgenomen. Dit is het startpunt voor de daaropvolgende hoofdstukken. In 

hoofdstuk 3 komt het beleid op hoofdlijnen aan bod. Welke afwegingen liggen ten grondslag aan de 

samenstelling van de strategische allocatie? Tot slot worden in hoofdstuk 4 de portefeuilleonderdelen 

één voor één besproken. 

 

Wanneer in het document verwachte rendementen worden gepresenteerd, zijn deze altijd na kosten. 
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2.   Strategische Allocatie 2022 

In het beleggingsplan wordt de strategische allocatie voor het komende jaar naar de verschillende 

portefeuilleonderdelen vastgelegd. Onderstaande figuur geeft het totaaloverzicht weer van 

portefeuilleonderdelen en allocatie. In de volgende hoofdstukken wordt elk van deze onderdelen 

afzonderlijk besproken. 

 

Figuur  1: Strategische Allocatie 2022 

 

Strategische allocatie 2022 2021 

     

Zakelijke waarden 44,6% 43,7% 

Aandelen ontwikkelde markten 18,7% 19,7% 

Aandelen opkomende markten 4,9% 5% 

Alternatieve aandelen 14% 14% 

Privaat vastgoed 7% 5% 

Grondstoffen 0% 4% 

Grondstoffen 0%          4% 

Krediet 21% 21% 

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten 11% 11% 

Hypotheken 5% 5% 

EMD LC 5% 5% 

Vastrentende waarden 34,4% 31,3% 

Staatsobligaties 33,4% 30,3% 

Kas 1% 1% 

Totaal 100% 100% 

Bron: Beleggingsplan SPSKN 2022 

  



6 
 

3.  Beleggingsbeleid op hoofdlijnen  

Dit hoofdstuk geeft een nadere toelichting op de samenstelling van portefeuilleonderdelen in de 

portefeuille. Paragraaf 3.1 beschrijft het denken in vier rendementsbronnen en drie 

implementatievormen. Paragraaf 3.2 beschrijft de vijf afwegingen voor het bestuur die een rol spelen 

bij de inrichting van de portefeuille en legt het inrichtingsproces uit aan de hand van vier stappen.  

  Vier rendementsbronnen en drie implementatievormen 

Het startpunt van het beleggingsbeleid vormt het denken in drie rendementsbronnen, vanuit ALM: 

 

Zakelijke waarden omvatten alle beleggingen waarvan de verwachting is dat ze op lange termijn 

beter renderen dan de ontwikkeling van de verplichtingen. Deze beleggingen zijn relatief risicovol, 

zowel op zichzelf staand als ten opzichte van de verplichtingen. Dit risico wordt gelopen om de 

ambitie te kunnen realiseren. Aandelen zijn de meest representatieve vertegenwoordiger van 

zakelijke waarden. Toevoeging van alternatieve strategieën en beleggingen in private markten heeft 

hier als doel extra rendement te genereren en de spreiding te vergroten waardoor het 

rendementsrisicoprofiel verbetert.  

  

Krediet levert voornamelijk spreiding en stabiliteit in de portefeuille, waardoor het totale risico daalt. 

De kredietopslagen leveren een bijdrage aan de ambitie, ook al is die minder groot dan bij zakelijke 

waarden.   

 

Vastrentende waarden hebben voornamelijk als doel de marktwaardebewegingen van een deel 

van de nominale verplichtingen te volgen. Hierdoor resulteert een grotere stabiliteit van de 

dekkingsgraad. 

 

Daarna volgt de invulling in drie implementatievormen: 

 

1. Een invulling conform de brede liquide marktindex  

2. Een invulling met een alternatieve strategie in publieke markten 

3. Een invulling met beleggingen in private markten 

 

In de strategische portefeuilleconstructie wordt het beleggingsbeleid verder ingekleurd door 

allocaties aan specifieke, onderliggende portefeuilleonderdelen vast te stellen. Daarbij is het doel het 

rendementsrisicoprofiel van de portefeuille doorlopend te verbeteren, waarbij een hoger en stabieler 

rendement kan worden gerealiseerd. PGGM zoekt hierbij naar bronnen die spreiding kunnen bieden 

en/of resulteren in een hoger rendement.  

 

 Vijf stappen naar een portefeuille-inrichting  

Deze paragraaf geeft inzicht in het beleid van SPSKN door de beleidskeuzes te beschrijven en de 

afwegingen die daarbij een rol spelen. Dit doen we door als startpunt een beleid te nemen met 100% 

matching van de nominale verplichtingen en dan stapsgewijs beleidskeuzes te doorlopen waaruit het 

huidige beleid is opgebouwd. In het onderstaande doen we dit aan de hand van een aantal keuzes 

op hoog niveau: de beleidskeuzes voor rendementsbronnen en implementatievormen. We 

onderscheiden hierbij de volgende stappen:  
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Figuur 2: Inrichting van de portefeuille in 5 stappen 

 

Toelichting: 

 

Stap 1.  Toevoeging van andere rendementsbronnen naast vastrentende waarden (krediet en 

zakelijke waarden) wat resulteert in een gediversifieerde liquide markten 

implementatie; 

Stap 2.  Toevoegen van individuele categorieën binnen de rendementsbronnen, voor 

rendement en/of diversificatie. 

Stap 3.  Toevoeging van Alternatieve Strategieën. 

Stap 4.  Toevoeging van Private Markten. 

Stap 5.  Incorporatie van duurzaamheid in portefeuilles: positieve impact en verkleinen CO2-

voetafdruk.  

 

Beweging van links naar rechts 

Onderstaande figuur toont gestileerd grofweg de beweging die we hierboven tot en met stap 4 

maken: een verhuizing van links naar rechts betekent meer rendement (echter met afnemende 

meeropbrengsten) tegen een hogere complexiteit en hogere kosten (in toenemende mate). Deze 

afwegingen op basis van de vijf pijlers maken we voor elk portefeuilleonderdeel.  
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Figuur 3: Inrichting portefeuille

 

De laatste stap is het sturen van de portefeuille om bij te dragen aan een duurzame toekomst. Van 

oudsher vinden met name initiatieven plaats op het gebied van uitsluiting van bedrijven in 

controversiële sectoren, dialoog met bedrijven en marktpartijen (engagement) en uitoefening van 

stemrecht. Er zijn daarnaast twee concrete aanvullende duurzaamheidsdoelen gesteld:  

1. Verminder de negatieve CO2-voetafdruk van de portefeuille.  

2. Draag bij aan een betere wereld door te beleggen in positieve impact beleggingen. 

Deze doelen leiden voor verschillende portefeuilleonderdelen tot een aangepaste implementatie.  Als 

hoofdlijn wordt de reductie van de CO2 voetafdruk vooral via aandelen gerealiseerd, en het vergroten 

van de positieve impact via private markten. 
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4.   Beschrijving per beleggingscategorie  

 Inleiding en overzicht van de beleggingscategorieën  

 

Figuur  4: Overzichtstabel van de beleggingscategorieën waarin SPSKN belegt en hun belangrijkste karakteristieken 

 

 Beleggingscategorie  Allocatie  Ambitie  Complexiteit  Kosten 
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Zakelijke waarden 45%

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

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

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

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

Krediet 21%

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

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

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

Vastrentende waarden 34%

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

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

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

 * De verwachte rendementen zijn gebaseerd op het SPSKN basis scenario. De kosten op totaalniveau zijn een gewogen gemiddelde van alle categorieën en inclusief geschatte transactiekosten. 



10 
 

Dit hoofdstuk bespreekt één voor één de portefeuilleonderdelen uit de strategische benchmark. De 

beschrijving is voor alle portefeuilleonderdelen hetzelfde opgebouwd. Het begint met een korte 

samenvatting van de rol in de portefeuille en de afwegingen bij de allocatie. Vervolgens wordt de 

beleggingscategorie nader beschreven aan de hand van vijf paragrafen. Het gaat daarbij om: 

 

• Een beschrijving van de beleggingscategorie. Wat zijn de rendementsbronnen en wat zijn 

de belangrijkste bijbehorende risico’s? Hoe gedragen beleggingen zich ten opzichte van andere 

beleggingen? 

 

• Een overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers. Hoe scoort de 

behandelde beleggingscategorie op de pijlers: Ambitie, Begrijpelijkheid & Beheersbaarheid, 

Duurzaamheid en Kosten?  

o Het verwacht rendement is op basis van het SPSKN basis scenario uit de ETV 2021 

o Onder kosten worden in de tabel de beheerskosten (basis fee + performance fee) 

weergegeven. Tevens worden de transactiekosten per categorie weergegeven, 

inclusief marktimpact. 

 

• Hoe is het rendement en risico opgebouwd? Voor elke categorie worden de belangrijkste 

afwegingen op gebied van rendement en risico weergegeven. 

 

• De keuze voor en inhoud van de benchmark. Voor een aantal beleggingen is de 

samenstelling van de benchmark een goede indicatie voor de samenstelling van de portefeuille. 

Voor anderen is dit veel minder of helemaal niet het geval. Daar waar de benchmark complex is 

of lijkt, wordt deze verder uitgelegd. 

 

• Uitvoering. Om sturing te geven aan implementatie en uitvoeringsrisico`s te begrenzen, zijn 

aparte portefeuillerichtlijnen opgesteld. Deze zijn vastgelegd in de mandaten voor de uitvoering. 

Voor een aantal liquide portefeuilleonderdelen zijn richtlijnen in de vorm van een zogenaamde 

‘tracking error’ overeengekomen. Een tracking error is een risicomaatstaf die weergeeft hoe groot 

de kans is dat het rendement afwijkt van de benchmark. De tracking error is gelijk aan de 

standaarddeviatie van deze afwijkingen. Een hoge tracking error betekent veel kans op een 

rendement ver onder of boven (!) de benchmark. Een lage tracking error betekent dat het 

rendement dichtbij de benchmark blijft. Als ruwe vuistregel geldt dat een tracking error onder 

de 1% wijst op een passieve uitvoering, en boven de 1% naar een actieve uitvoering. In deze 

notitie worden verschillende maten van vrijheid in de uitvoering (afwijking van de benchmark) 

onderscheiden: 

o Passief plus: De beleggingsopdracht heeft als doel het repliceren van het 

benchmarkrendement binnen een strikt risicobudget (lage tracking error). Er mag 

minimaal afgeweken worden van de benchmark om in te spelen op bepaalde inefficiënties 

in de benchmark.  

o Beperkt actief: De uitvoeringsorganisatie heeft beperkte ruimte om af te wijken van de 

benchmark. Belangrijkste reden hiervoor is meestal om kosten te beperken en/of in te 

spelen op inefficiënties in de benchmark.  

o Actief: Bij een actief mandaat geldt geen tracking error restrictie en het is vaak 

toegestaan om buiten de benchmark te beleggen.  
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o Actief non-benchmark: voor de meeste illiquide portefeuilleonderdelen wordt de 

benchmark alleen gebruikt voor de performance vergelijking. In de uitvoering wordt de 

benchmark nauwelijks gebruikt.   

 

De volgende paragrafen beschrijven één voor één de portefeuilleonderdelen. 

  Zakelijke Waarden 

 

Zakelijke waarden is een verzamelnaam voor beleggingscategorieën die nominaal geen 

waardevastheid bieden. Zij worden ook wel risicodragende beleggingen genoemd. Hieronder vallen 

aandelen en privaat vastgoed. Deze categorie wordt over het algemeen gekenmerkt door een hoog 

rendement, maar ook een hoog risico in vergelijking met andere beleggingscategorieën. De 

eenvoudige liquide marktindex die voor het bouwblok zakelijke waarden wordt gehanteerd is de FTSE 

All World index. 

 

4.2.1 Aandelen Klassiek 

Beschrijving van de beleggingscategorie 

Als belegger in aandelen verschaft het pensioenfonds eigen vermogen aan beursgenoteerde 

ondernemingen wereldwijd. Het verwachte rendement is goed te beargumenteren en te observeren 

en bestaat uit koersstijgingen en dividenduitkeringen. Beursgenoteerde aandelen zijn betrokken bij 

een groot deel van de economie en vertegenwoordigen hiermee een groot economisch belang.  De 

beleggingen zijn breed gespreid over regio’s, sectoren en individuele ondernemingen.  

 

Binnen aandelen belegt het pensioenfonds in de wereldwijde, breed gespreide FTSE All World index. 

Deze index bevat ongeveer 3000 ondernemingen. Het gewicht van elk van deze ondernemingen 

binnen de index is gebaseerd op de vrij verhandelbare marktwaarde van de ondernemingen. Op basis 

van het beleid verantwoord beleggen wordt een beperkt aantal ondernemingen uit het universum 

verwijderd. Beleggen volgens de FTSE indices biedt een effectieve en efficiënte manier om in 

aandelen te beleggen. De implementatiekosten zijn laag. 
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Overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers 

 

Aandelen Klassiek 

Criterium Score Toelichting 

      

Ambitie     

Rendement 3,2% Het verwacht rendement van Aandelen klassiek is 3,2%. Dit is een combinatie van 
het verwacht rendement van ontwikkelde markten (3,0%) en opkomende markten 
(4,1%). De bijdrage van het rendement op portefeuilleniveau vergeleken met een 
eenvoudige marktinvulling is licht positief, met name door de allocatie naar 
opkomende markten. De besparing van het verlies in stress op portefeuilleniveau is 
licht negatief versus een eenvoudige invulling. Ook hier is de allocatie naar 
opkomende markten de hoofdreden. 

      

Duurzaamheid     

ESG Risico  l Aandelen kent een breed gespreide allocatie naar sectoren binnen ontwikkelde 
markten en opkomende markten. Dit betekent dat er sprake is van een gemiddeld 
ESG-risico in ontwikkelde markten en een bovengemiddeld ESG-risico in opkomende 
markten. 

Positieve Impact l Geen binnen een passieve implementatie. 

      

Begrijpelijkheid en Beheersbaarheid 

Begrijpelijkheid  l Aandelen als beleggingscategorie is goed uitlegbaar. Het is de simpele liquide, 
marktconforme invulling van een brede aandelenportefeuille. Kanttekening daarbij 
is dat het geen 'goedgekende beleggingen' zijn. Het heeft een heldere rol in 
portefeuille en er is vertrouwen in de toegevoegde waarde. 

Beheersbaarheid  l De categorie is goed beheersbaar doordat het operationeel en uitvoeringsrisico 
beperkt zijn en verantwoording geen problemen geeft. De publieke markt borgt 
‘alignment of interest’, keerzijde is dat er maar beperkt de mogelijkheid is voor 
invloed op de bedrijfsvoering. 

   

Beheerskosten (exclusief transactiekosten)  

midden 11 De beheerskosten van Aandelen zijn met 8-13 basispunten significant lager dan de 
meeste overige categorieën. De kosten van opkomende markten zijn enigszins 
hoger dan voor ontwikkelde markten. 

(bandbreedte) (8-13) 

   

Transactiekosten 

midden 4 De transactiekosten voor Aandelen zijn vanwege de passieve implementatievorm 
zeer laag. De transactiekosten zijn iets hoger voor opkomende markten vergeleken 
met ontwikkelde markten, maar de impact op de uiteindelijke kosten is beperkt. 

(bandbreedte) (3-5) 

 

Hoe is het rendement en risico opgebouwd? 

Het verwachte rendement op Aandelen bestaat uit een vergoeding voor het verschaffen van kapitaal, 

de risicovrije rente, en een premie daarbovenop voor het risico dat een belegger loopt – de 

aandelenrisicopremie. Een belangrijk risico voor een aandelenbelegger zijn tegenvallende 

bedrijfswinsten – die vaak worden veroorzaakt door een verslechtering van de conjunctuur – hetgeen 

zich vertaalt in dalende koersen. Koersdalingen kunnen ook veroorzaakt worden door een algehele 

afname van de risicobereidheid onder beleggers of door lagere verwachtingen over de toekomstige 

bedrijfswinsten. De multiple (koers/winstverhouding) neemt in dat geval af. 

 

Belangrijkste inzichten 

De onderstaande figuren geven een overzicht van de benchmarkverdeling voor zowel de ontwikkelde 

(DM - links) als opkomende (EM - rechts) markten per ultimo 1e kwartaal 2021. 

 

  



13 
 

Figuur 5  

 

 

 

Benchmark 

Aandelen belegt zowel in ontwikkelde markten als opkomende markten. De benchmarks hiervoor zijn 

respectievelijk: 

 

- FTSE Developed (ESG customized and net of tax)  

- FTSE Emerging (ESG customized and net of tax) 

 

Uitleg bij termen in benchmarknaam 

 

• ESG customized 

Dit betreft de aanpassingen voor het duurzaamheidsbeleid dat wordt gevoerd, namelijk de 

uitsluitingen, niet-insluitingen en de CO2-reductie strategie.  

 

• Net of Tax 

Dit heeft betrekking op een correctie voor niet terugvorderbare dividendbelasting.  

 

Uitvoering 

 

Categorie Passief plus Beperkt actief Actief Actief non-benchmark 

Ontwikkelde markten X 

 

  

Opkomende markten X X   

 

De beleggingsopdracht bestaat uit het repliceren van het benchmarkrendement binnen een strikt 

risicobudget. De externe vermogensbeheerders beheren een breed gespreide portefeuille van 

beursgenoteerde aandelen. De beleggingsfilosofie is het kostenefficiënt repliceren van het 
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rendement van de benchmark binnen een strikt risicobudget waarbij een afweging wordt gemaakt 

tussen kosten en risico.  

Dit is gebaseerd op de volgende overtuigingen: 

1) Kosten zijn een belangrijke determinant in relatie tot het lange termijn aandelenrendement; 

2) Vanwege de "rules-based" samenstelling van de benchmark zijn er mogelijkheden om met een 

effectieve implementatie micro-inefficiënties uit te nutten. Hierbij valt te denken aan deelname aan 

IPO's, fusies en overnames, beursintroducties het oogsten van dividenden op de meest effectieve 

wijze en slimmer omgaan met aanpassingen in de benchmark binnen passief plus. 

 

Eenvoud is het uitgangspunt en eventuele toenemende complexiteit moet goed uitlegbaar zijn in 

termen van rendement en/of risico. 

 

4.2.2 Alternatieve aandelenstrategieën 

Beschrijving van de beleggingscategorie 

Bij de Alternatieve aandelenstrategieën wordt net als bij Aandelen belegd in beursgenoteerde 

ondernemingen. Groot verschil is echter dat bij de Alternatieve aandelenstrategieën bewust van de 

brede marktindex (de FTSE-benchmark) wordt afgeweken op basis van vooraf vastgelegde criteria. 

De kern van de Alternatieve aandelenstrategieën is dat zij zo op een systematische manier inspelen 

op inefficiënties van klassieke marktindices. Het doel van deze afwijkingen is om het gemiddelde 

rendement en de stabiliteit van de aandelenportefeuille over een economische cyclus te verhogen. 

 

Specifiek wordt ingezet op vier van de best onderbouwde mogelijkheden waarmee een lange termijn 

belegger het portefeuillerendement en –risico kan verbeteren. Waarde, Grootte, Laag Risico en 

Kwaliteit. De factor Momentum wordt zoveel mogelijk neutraal gehouden. Hieronder volgt een korte 

omschrijving van elk van de factoren: 

 

• Waarde. Waarde aandelen zijn aandelen waarvan de prijs relatief laag is in relatie tot de 

fundamentele waarde van de onderneming. Op langere horizon blijkt het rendement van Waarde 

aandelen hoger dan van ondernemingen met een relatief hoge prijs. 

• Grootte. De factor grootte heeft betrekking op het extra rendement van kleinere bedrijven 

(gemeten naar marktkapitalisatie) vergeleken met grotere bedrijven. 

• Laag Risico. Laag risico aandelen zijn aandelen met een laag risico zoals gemeten door 

statistische risicomaatstaven zoals volatiliteit en marktbeta. De anomalie beschrijft dat laag risico 

aandelen een relatief gunstige rendementsrisicoverhouding hebben ten opzichte van hoog risico 

aandelen. 

• Kwaliteit. Doel van de factor is het extra rendement van kwalitatief hoogwaardige 

ondernemingen te vangen. Er is geen eenduidige definitie, maar typisch wordt kwaliteit 

gedefinieerd in termen van niveau en/of stabiliteit van winstgevendheid en de mate van leverage 

van een onderneming. 

• Momentum. Momentum aandelen zijn aandelen met een sterke recente performance (typisch 

over de laatste 3 tot 12 maanden). Het momentum effect is het effect dat aandelenprijzen een 

trendmatig gedrag vertonen: goed presterende aandelen blijven goed presteren, slecht 

presterende blijven slecht presteren. 

 

Blootstelling naar de factoren wordt via een zogeheten geïntegreerde aanpak bewerkstelligd, in 

tegenstelling tot een aanpak waarbij losse factorportefeuilles (één voor iedere factor) worden 

samengesteld en deze vervolgens samen te voegen. Een geïntegreerde aanpak leidt op totaalniveau 
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van de Alternatieve aandelenportefeuille tot een betere blootstelling aan de factoren en reduceert 

transactiekosten. Dit leidt naar verwachting tot een betere rendementsrisicoverhouding. De 

Alternatieve aandelenstrategieën worden toegepast op ontwikkelde markten (FTSE Developed). 

 

Overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers 

Alternatieve aandelenstrategieën 

Criterium Score Toelichting 

      

Ambitie     

Rendement  3,6% De bijdrage aan het rendement op portefeuilleniveau vergeleken met een eenvoudige 
invulling is positief. De besparing van het verlies in stress versus een eenvoudige 
invulling is eveneens positief. 

      

Duurzaamheid     

ESG Risico 
l  

Alternatieve aandelenstrategieën kennen een breed gespreide allocatie naar sectoren 
binnen ontwikkelde markten. Dit betekent dat er sprake is van een beperkt ESG-risico.  

Positieve Impact 
l  Geen binnen een passieve implementatie. 

      

Begrijpelijkheid en Beheersbaarheid 

Begrijpelijkheid 
l  

De begrijpelijkheid is lager dan voor Aandelen doordat de modelmatige 
aandelenselectie lastiger uitlegbaar is dan een belegging in de marktindex. 
Alternatieve aandelenstrategieën vragen daarbij grotere omzet dan beleggen conform 
marktkapitalisatie indices. Alternatieve aandelenstrategieën kunnen, bijvoorbeeld in 
sterk opgaande markten, achter blijven bij de brede marktindex. Het 
rendementsverschil ten opzichte van de marktkapitalisatie index kan in extreme 
scenario’s fors oplopen en langdurig stand houden. Dit vraagt een goed begrip en 
convictie van het bestuur om de „benchmark‟ en „peergroup‟ druk te weerstaan en 
de strategie in stand te houden. De rol in de portefeuille is helder: een invulling van 

aandelenbeleggingen met een hoger rendement en een lager absoluut risico. 
Academisch onderzoek en de eigen ervaring geven vertrouwen in de toegevoegde 
waarde. 

Beheersbaarheid 
l  

De beheersbaarheid is minder door een verhoogd operationeel risico, uitdagingen in 
de verantwoording en een verhoogd uitvoeringsrisico: er is een grote afhankelijkheid 
van modellen en expertise van de uitvoerder. 

      

Beheerskosten (exclusief transactiekosten)  

midden 9 De beheerskosten van Alternatieve aandelenstrategieën liggen iets lager dan die voor 
Aandelen omdat er geen performance fee is opgenomen. (bandbreedte) - 

 

Transactiekosten  

midden 20 Vergeleken met Aandelen worden meer transactiekosten gemaakt omdat aandelen 
vaker worden verkocht en bijgekocht om de gewenste factorblootstellingen te 
behouden. (bandbreedte) - 

 

Hoe is het rendement en risico opgebouwd? 

Voor de Alternatieve aandelenstrategieën is de verwachting dat over een economische cyclus waarde 

wordt toegevoegd ten opzichte van de marktindex voor ontwikkelde markten en het risico wordt 

gereduceerd. Het lagere risico leidt met name tot beperking van het verlies bij ‘stress’; dus relatieve 

verbetering op momenten dat het pensioenfonds dat goed kan gebruiken, zoals tijdens een financiële 

crisis. De keerzijde is dat de strategieën naar verwachting duidelijk achter blijven in tijden van sterk 

stijgende aandelenkoersen en er sprake is van ‘euforie’.  

 

Belangrijkste inzichten   

De Alternatieve aandelenstrategieën kunnen zowel op sectorniveau als landenniveau afwijken van 

de benchmark bij Aandelen. Deze afwijking volgt uit de selectie van individuele aandelen met behulp 

van modellen. De benchmarkconstructie kent wel regels waarmee de afwijking op landen- en 
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sectorniveau ten opzichte van de FTSE Developed index niet te groot wordt. De landen– en 

sectorverdeling van de benchmark ziet er per ultimo 1e kwartaal 2021 als volgt uit: 

 

 

Figuur 6 

 

 

 

Benchmark 

Sinds 2017 wordt de FTSE Developed Comprehensive Factor index (customized and net of tax) als 

benchmark gehanteerd voor Alternatieve aandelenstrategieën. In 2021 is het hanteren van deze 

benchmark in de investment case herbevestigd. 

 

Deze index voldoet aan het beleid waarin de gewenste factoren worden gecombineerd: waarde, 

grootte, kwaliteit en laag risico. Voorheen werd vooral nagestreefd om geen negatieve exposure naar 

de momentum factor om te bouwen Sinds 2021 kent ook deze factor een beleidsmatige richtlijn. De 

benchmark is gebaseerd op de FTSE Developed Comprehensive Factor Index, maar kent enkele 

aanpassingen die ervoor zorgen dat de benchmark beter representatief is voor de gewenste strategie 

van het pensioenfonds: 

 

Uitleg bij termen in benchmarknaam 

 

• Customized 

Dit betreft de aanpassingen voor ‘High Capacity’ en het ESG-beleid. Het transactievolume kan in 

combinatie met het beheerde vermogen materiële impact hebben op transactiekosten. Het is 

verstandig om hiermee rekening te houden bij het ontwerp van de strategie. De impact op de 

financiële karakteristieken is naar verwachting klein. Tevens zijn er aanpassingen voor het ESG-

beleid. Uitvoerders zijn gehouden aan dit beleid. De benchmark is beter representatief voor de 

mogelijke uitvoering als het ook voldoet aan het ESG-beleid. 

 

• Net of Tax 

Dit heeft betrekking op een correctie voor niet terugvorderbare dividendbelasting.  
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Uitvoering 

 

Passief plus Beperkt actief Actief Actief non-benchmark 

 

 

X  

 

De beleggingsopdracht is om te beleggen in een breed gespreide portefeuille van aandelen in 

ontwikkelde markten, die een exposure biedt naar de gewenste factoren. Het uitgangspunt bij het 

verkrijgen van deze blootstelling is een gelijke verdeling over de vier factoren. De blootstelling naar 

bedrijven met een positief momentum is bij voorkeur vergelijkbaar met of groter dan de benchmark. 

De blootstelling naar andere dan eerdergenoemde vijf factoren dient beperkt te zijn. 

 

De hoofddoelstelling is om na kosten over een gehele marktcyclus (meer dan vijf jaar) 0,5% extra 

rendement te behalen boven de brede FTSE Developed index bij een 10% lager risico. Hierbij is de 

verwachting dat over de middellange termijn (twee tot drie jaar) de performance in lijn is met de 

performance van peers (indexleveranciers en vermogensbeheerders), inclusief de op maat gemaakte 

FTSE Developed Comprehensive Factor index. 

 

De te volgen strategie dient voornamelijk systematisch te worden geïmplementeerd. Het genereren 

van extra rendement door het expliciet timen van factoren of een niet-systematische fundamentele 

analyse van bedrijven, landen of sectoren maakt geen onderdeel uit van de opdracht. Het aandelen 

specifiek risico dient beperkt te zijn. 

 

4.2.3 Privaat Vastgoed 

Beschrijving van de beleggingscategorie 

Vastgoedbeleggingen zijn investeringen in gebouwen en grond. Daarmee is het een van de meest 

tastbare manieren van beleggen, waarbij bovendien langdurige stabiele kasstromen worden 

gegenereerd. Er kan zowel geïnvesteerd worden in de ontwikkelfase als in bestaand vastgoed. Het 

pensioenfonds belegt met name in bestaand vastgoed. Dit type beleggingen sluit het beste aan bij 

de eigenschappen die vastgoed onderscheidend maken. Vastgoed biedt spreiding ten opzichte van 

brede aandelenmarkten, in het bijzonder is dit het geval voor privaat vastgoed. De extra 

spreidingsvoordelen van privaat vastgoed zijn grotendeels het gevolg van de specifieke wijze van 

rapporteren. Beleggen in vastgoed kan over verschillende regio’s, stijlen en sectoren, zoals afgebeeld 

in onderstaande figuur.  

 

Figuur  7: manieren om in vastgoed te beleggen 

 



18 
 

 

 

Blootstelling aan vastgoed kan zowel via Beursgenoteerd vastgoed als Privaat vastgoed. Een 

vergelijking van de belangrijkste eigenschappen van Beursgenoteerd en Privaat vastgoed staat in de 

onderstaande tabel. 

Figuur 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Core, core+, value-add en opportunistisch geven de mate van risico aan die inherent is aan de beleggingen 

Eigenschappen van Publiek en Privaat vastgoed   

Eigenschap Beursgenoteerd vastgoed Privaat vastgoed 

Liquiditeit Relatief groot Matig 

Prijsvorming Beurskoers Taxaties 

Beleggingsstijlen1 Voornamelijk core beleggingen, 

daarnaast veel gemengd 

Core, core+/value-add en 

opportunistisch 

Correlatie met aandelen op korte 

termijn 

Hoog Laag 

Benodigde minimale omvang Niet noodzakelijk Grote minimale omvang vereist (>€100 

miljoen) 

Maatwerk  Lastig Goed mogelijk 
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Overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers 

Privaat Vastgoed 

Criterium Score Toelichting 

      

Ambitie     

Rendement 

  

3,9% 

  

 

  

De bijdrage van Privaat Vastgoed aan het rendement op portefeuilleniveau is 
vergelijkbaar met een eenvoudige invulling (FTSE All World). De besparing van het 
verlies in stress op portefeuilleniveau is positief versus een eenvoudige invulling. 

      

Duurzaamheid     

ESG Risico 
l  

Het ESG-risico van privaat vastgoed is gemiddeld. Dit risico is tevens afhankelijk van 
de keuze voor het wel of niet toevoegen van opkomende markten, aangezien die 

landen het ESG risico vergroten.  

Positieve Impact 
l  

De potentiële bijdrage aan positieve impact is hoog. Bij Privaat Vastgoed kan gestuurd 
worden op positieve impact, vooral via grote ‘commitments’ en lange-termijn 
partnerschappen. 

      

Begrijpelijkheid en Beheersbaarheid 

Begrijpelijkheid  
l 

 

De uitlegbaarheid is hoog in de zin dat het een eenduidige rendementsbron is met 
aansprekende tastbare beleggingen. De rol in de portefeuille is helder: diversificatie. 
De eigen ervaring en het feit dat Privaat Vastgoed breed wordt ingezet, geeft 
vertrouwen in de toegevoegde waarde. 

Beheersbaarheid 

 
l 

 

De uitvoering is complexer dan bij publieke categorieën (meer operationeel risico, 
moeilijker om mandaten te begrenzen, afhankelijkheid van de uitvoerder), de 
waardering is met meer onzekerheid omgeven en er is meer onzekerheid rondom 
‘alignment of interest’. Er is een lange vastleggingsperiode en de mogelijkheid tot 
bijsturen en de mate van zeggenschap hangen sterk af van de structuur van het 
beleggingsvehikel.  

      

Beheerskosten (exclusief transactiekosten)  

Midden 130 De kosten voor Privaat Vastgoed gaan één laag dieper dan voor alle andere 
categorieën. Daardoor zijn de kosten lastig te vergelijken met de kosten van andere 
categorieën. In de private markt bestaan veel verschillende fee structuren die ook nog 
eens verschillende grondslagen kennen. Een aantal van deze structuren wordt 
bovendien gekenmerkt door relatief hoge performance vergoedingen met soms lage 
drempels. Bij de selectie van fondsbeleggingen is het dus van groot belang uiterst 
kritisch naar de kostenstructuur van fondsen te kijken.  

(bandbreedte) (110 – 150) 

 

Transactiekosten  

Midden 34 De transactiekosten voor Privaat Vastgoed zijn redelijk vergelijkbaar met andere 
illiquide, actieve beleggingscategorieën. (bandbreedte) (24 – 44) 

Hoe is het rendement en risico opgebouwd? 

Het rendement en risico van vastgoed wordt gedreven door de combinatie van het rendement uit de 

onderliggende vastgoedbeleggingen, de financieringsstructuur en de waardering van de beleggingen. 

De grootste rendementsbron bij vastgoed is huurinkomsten. Dit is een groot verschil met aandelen, 

waarbij bedrijfswinst de grootste rendementsbron is. Huurinkomsten zijn stabieler en tastbaarder 

dan bedrijfswinsten. Een kleiner gedeelte van het rendement bestaat uit verwachte waardegroei. 

Door de lengte van de huurcontracten reageert vastgoed minder sterk op economische 

schommelingen dan aandelen. 

 

De zekerheid van onderpand biedt Privaat Vastgoed de mogelijkheid om te financieren met vreemd 

vermogen (leverage). Bovendien is het in veel gevallen fiscaal aantrekkelijk om vreemd vermogen 

aan te trekken. In de praktijk wordt vaak meer leverage gebruikt dan wenselijk is vanuit puur fiscaal 

oogpunt. 
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Privaat Vastgoed wordt gewaardeerd op basis van verwachte toekomstige kasstromen. De wijze van 

waardering is een essentieel verschil tussen Beursgenoteerd en Privaat vastgoed. Privaat Vastgoed 

wordt op kwartaalbasis gewaardeerd op basis van een taxatiewaarde. 

 

De grootste risico’s die bij vastgoed horen zijn: 

 

• Neerwaartse prijsdruk in geval van crises, gecombineerd met hogere leegstand. 

• Demografie, een risicofactor vrij specifiek voor vastgoed. Het is een risico voor alle sectoren. 

Regionale spreiding kan dit risico mitigeren. 

• Cycli in vastgoed. Het in balans brengen van vraag en aanbod duurt binnen vastgoed 

doorgaans enkele jaren. Dit werkt overreactie in de hand. 

• Het effect van leverage versterkt alle overige risico’s. Bovendien tast het, bij een te hoge 

mate van leverage, de zekerheid van het rendement aan.  

• Renterisico en herfinancieringsrisico zijn grote risico’s die beheerst moeten en kunnen 

worden. 

 

Belangrijkste inzichten   

Onderstaand overzicht illustreert de strategische regio- en sectorverdeling voor Privaat Vastgoed. 

 

Figuur 9 

 

  

 

Benchmark 

Voor Privaat vastgoed zijn geen benchmarks beschikbaar die voldoen aan traditionele 

benchmarkcriteria, bijvoorbeeld als het gaat om belegbaarheid en snelle beschikbaarheid van de 

resultaten. Privaat vastgoed heeft daarom als benchmark een combinatie van fondsindices van 

niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen voor verschillende regio’s. Deze benchmark geeft een zo 

goed mogelijke afspiegeling van het beleggingsuniversum. Voor de regioverdeling wordt een 

externe bron gebruikt. 

 

Verenigde Staten: NFI-ODCE Index  38% 

Europa: INREV Core Index   33% 

Azië: ANREV Index (ex-Australië)  27% 

Australië: ANREV Australië Core Index   2% 

 

 

 

35%

38%

25%

2%

Regioverdeling Privaat Vastgoed
Bron: PGGM

Verenigde Staten

Europa

Azië

Australië

Bron: PGGM

30%

25%

20%

20%

5%

Sectorverdeling Privaat Vastgoed
Bron: PGGM

Winkels

Industrieel

Woningen

Kantoren

Overig
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Uitvoering  

 

 Passief plus Beperkt actief Actief Actief non-benchmark 

    X 

 

De beleggingsopdracht is om op langere termijn een stabiele kasstroom te genereren door te 

beleggen in een wereldwijd gespreide portefeuille van niet-beursgenoteerde vastgoedfondsen en 

vastgoedbedrijven met een aantrekkelijk rendementsrisicoprofiel. Hierbij wordt verwacht dat vooral 

wordt geïnvesteerd in ‘core’ fondsen, die beleggen in verhuurd vastgoed van goede kwaliteit, met 

een lage leverage en geen of een gering percentage projectontwikkeling. Beleggen in opkomende 

landen is toegestaan. De doelstelling is om een hoger rendement te behalen dan de gedefinieerde 

benchmark. 

 Krediet 

Krediet is een verzamelnaam voor een aantal vastrentende beleggingscategorieën, waarbij kapitaal 

wordt verstrekt aan partijen zoals bedrijven en huishoudens2. Voor het risico dat deze partijen niet 

aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen, wordt een vergoeding ontvangen. Onder 

Krediet vallen de beleggingscategorieën Bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten, Emerging Markets 

Debt Local Currency (EMD LC) en Hypotheken.  

 

4.3.1 Bedrijfsobligaties Ontwikkelde Markten 

Beschrijving van de beleggingscategorie  

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten zijn obligaties aan bedrijven in ontwikkelde markten met een 

hoge kredietkwaliteit en die genoteerd zijn in euro’s. Deze categorie bestaat uit ‘investment grade’ 

bedrijfsobligaties (kredietrating minimaal BBB). Kredietrisico is voor deze beleggingscategorie een 

minder dominante factor dan het renterisico.   

 

Bedrijfsobligaties en aandelen bieden beide blootstelling naar bedrijfsrisico. Obligaties kennen 

echter een duidelijk ander rendementsrisicoprofiel en dienen derhalve gezien te worden als een 

aparte beleggingscategorie. Het gaat hierbij om de volgende redenen:  

 

• Het rendementsrisicoprofiel van bedrijfsobligaties is asymmetrisch en duidelijk verschillend dan 

die van aandelen. Bij bedrijfsobligaties is het neerwaartse risico groot en het opwaartse risico 

beperkt. Het is voor deze categorie daarom vooral van belang om het neerwaartse risico te 

reduceren; 

• Bedrijfsobligatiehouders hebben een meer seniore claim op de bezittingen dan aandeelhouders. 

Ze staan hoger in de kapitaalstructuur en worden eerder terugbetaald dan aandeelhouders als 

een bedrijf in financiële problemen komt. Dit biedt diversificatie ten opzichte van aandelen; 

• Bedrijfsobligatiehouders krijgen een additionele vergoeding voor de achterstand in zeggenschap 

over de strategie en management van het bedrijf.  

 

 

2 Staatsobligaties van opkomende landen in lokale valuta (EMD LC) vallen ook binnen het bouwblok Krediet. 

Hoewel dit staatsobligaties zijn, die normaal gesproken binnen het bouwblok Vastrentende Waarden worden 

meegenomen, is het risico van staatsobligaties uit opkomende landen (krediet- en valutarisico) relatief groot in 

vergelijking met staatsobligaties uit ontwikkelde landen. Daarom valt deze categorie binnen Krediet. 
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Overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers 

      

Transactiekosten 

Midden 7 De transactiekosten zijn hoger dan de beheerskosten, omdat bedrijfsobligaties in 
ontwikkelde markten per definitie aflopen en opnieuw aangekocht moeten worden (in 
tegenstelling tot bijvoorbeeld aandelen). (bandbreedte) (5-10) 

 

Hoe is het rendement en risico opgebouwd? 

De belangrijkste bronnen van rendement voor bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten zijn de 

(risicovrije) rente en de vergoeding voor kredietrisico. Voor bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten 

is het (risicovrije) renterisico in het algemeen dominant over het kredietrisico, omdat het bedrijven 

met een hoge kredietwaardigheid betreft. In de huidige lage rente omgeving is de vergoeding voor 

het kredietrisico, de kredietopslag, groter dan de rentevergoeding. Op korte termijn wordt het 

rendement met name gedreven door een verandering in rente en kredietopslag. Daarnaast speelt 

liquiditeit een rol. De liquiditeit van bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten is onder normale 

omstandigheden goed, maar kan in situaties van stress sterk verminderen, waarbij de bied/laat 

prijzen flink uit elkaar komen te liggen. De beperkte liquiditeit in stress is een risico waar tegenover 

ook een vergoeding dient te staan. Een deel van de kredietopslag is een vergoeding voor 

liquiditeitsrisico.    

 

Belangrijkste inzichten 

In onderstaande figuur is voor bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten de rating- en 

landenverdeling van de benchmark weergegeven. 

 

 

 

 

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten 

Criterium Score Toelichting 

      

Ambitie     

Rendement  1,0%  Het verwacht rendement van Bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten na kosten is 
1,0%. De verwachte bijdrage aan het rendement is hoger dan van staatsobligaties, 
maar de bescherming in tijden van stress is iets minder dan staatsobligaties. 

      

Duurzaamheid     

ESG Risico 

l  

Bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten kent een breed gespreide allocatie naar 
sectoren in ontwikkelde markten. Dit betekent dat er sprake is van een gemiddeld ESG 
Risico. 

Positieve Impact  l Actief eigenaarschap en positieve selectie zijn beperkt mogelijk. Binnen de categorie 
kan wel worden belegd in Green Bonds. De mogelijkheden voor het realiseren van 
positieve impact zijn over het algemeen beperkt. 

      

Begrijpelijkheid en Beheersbaarheid 

Begrijpelijkheid  

l  

Bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten zijn goed uitlegbaar en hebben een heldere 
rol in de portefeuille. Het is gemeengoed onder institutionele beleggers en het is de 
meest gangbare manier om in krediet te beleggen. Tevens is er aanzienlijke historische 

data en onderzoek beschikbaar. 

Beheersbaarheid  

l  

Er is er geen noemenswaardige operationeel risico of problematiek met verantwoording 
of alignment of interest. Het uitvoeringsrisico is beperkt vanwege beperkte ruimte in 
de richtlijnen. 

      

Beheerskosten (exclusief transactiekosten) 

Midden 10 De beheerskosten van Bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten zijn relatief laag. Voor 
deze categorie geldt geen performance vergoeding. (bandbreedte) - 
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Figuur 10 

 

 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat qua ratingverdeling circa 90% van de benchmark uit BBB en A 

bedrijfsobligaties bestaat. Er is sinds 2020 een verdere verschuiving te merken richting BBB. Bij de 

landenverdeling valt vooral op dat Amerikaanse bedrijfsobligaties in euro’s een aanzienlijk gewicht 

in de benchmark hebben. Met 18% is de Verenigde Staten het een na grootste land in de benchmark, 

na Frankrijk met een  benchmarkgewicht van 22%.   

 

Benchmark 

De benchmark voor bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten is de ‘Barclays Euro Aggregate 

Corporates Index ex Tobacco, 25% cap financials’. In de benchmark zitten dus geen tabaksbedrijven 

en is het gewicht van financials gemaximeerd op 25%. Er is voor deze benchmark gekozen omdat 

Barclays een belangrijke en veel gebruikte leverancier is voor kredietbenchmarks. De benchmarks 

van Barclays geven een goede representatie van het beleggingsuniversum, zijn goed belegbaar, 

kennen een transparante methodiek en zijn dagelijks beschikbaar. 

 

Uitvoering  

 

Passief plus Beperkt actief Actief Actief non-benchmark 

 X   

 

Bedrijfsobligaties ontwikkelde markten wordt beperkt actief ingevuld. Enerzijds worden hiermee de 

transactiekosten beperkt en anderzijds kan het team inspelen op inefficiënties in de benchmark en 

is er ruimte om het asymmetrisch risicoprofiel van bedrijfsobligaties te beheersen. 

 

 

4.3.2 Hypotheken 

Beschrijving van de beleggingscategorie 

Bij Hypotheken gaat het om een directe investering in nieuwe Nederlandse hypothecaire leningen. 

Het doel is om rechtstreeks en zonder leverage te beleggen in een ‘pool’ van hypothecaire leningen. 

Hypotheken is een categorie met een laag rendementsrisicoprofiel. De risico- en 

rendementskarakteristieken van hypotheken hebben veel gemeen met Bedrijfsobligaties in 

ontwikkelde markten. Zo is het renterisico de belangrijkste rendementsbron. Het onderscheidende 

aan hypotheken is dat de onderliggende activa bestaat uit vastgoed. Deze andere onderliggende 

activa zorgt voor diversificatie in kredietrisico. Doordat het kredietrisico echter beperkt is, is het 

voordeel van diversificatie ook beperkt. Hypotheken kennen een relatief hoge complexiteit en 

potentieel lange vastleggingsperiode. Doordat alleen in Nederland wordt belegd is er sprake van 

concentratierisico.  

22%

18%

15%
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Overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers 

Hypotheken 

Criterium Score Toelichting 

      

Ambitie     

Rendement 1,8% Het verwacht rendement van Hypotheken na kosten is 1,8%. 

      

Duurzaamheid     

ESG Risico  l Het ESG Risico van Hypotheken is laag, aangezien er alleen blootstelling is naar 
Nederland.  

Positieve Impact l Er zijn beperkte mogelijkheden voor het realiseren van positieve impact. Wel 
bestaat de mogelijkheid van groene hypotheken. 

      

Begrijpelijkheid en Beheersbaarheid 

Begrijpelijkheid  l Beleggen in Nederlandse Hypotheken is goed uitlegbaar. De rendementsbron is 
eenduidig. Wel is er aanzienlijk politiek- en regelgevingsrisico. De rol in de 
portefeuille is vooral een lichte verbetering in het rendementsrisicoprofiel ten 
opzichte van Bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten. Daarnaast levert het een 
bijdrage aan beleggen in Nederland. De rendements- en risicokarakteristieken zijn 
goed in te schatten en beleggen in Hypotheken is gemeengoed onder institutionele 
beleggers.  

Beheersbaarheid  l Hypotheken kennen meer operationeel risico door een meer complex proces in de 
uitvoering, administratie en diverse optionaliteiten in de leningen. Verantwoording 
is lastig omdat er geen goede indices beschikbaar zijn en ook is er geen objectieve 
marktwaardering. Vanwege wet- en regelgeving kan maar in beperkte mate op 
bepaalde portefeuillerisicokarakteristieken worden gestuurd. Bovendien heeft de 
hypotheekverstrekker een zorgplicht. De lange vastleggingsperiode maakt bijsturen 
lastiger. De governance in het mandaat en de overeenkomsten met de externe 
dienstverlening en uitgebreide loan level data (rapportages) beheersen deze 

belegging, geven inzicht en geven beperkte mogelijkheden tot sturing. 

   

Beheerkosten (exclusief Transactiekosten) 

midden 75 De kosten van hypotheken zijn laag in vergelijking met andere private categorieën, 
maar relatief hoog in portefeuillecontext. Er is geen performancevergoeding voor 
Hypotheken. 

(bandbreedte) - 

   

Transactiekosten 

midden - Niet van toepassing. 

(bandbreedte) - 

 

Hoe is het rendement en risico opgebouwd? 

Hypotheken kennen een laag verwacht rendement en een laag risico. De belangrijkste 

rendementsbronnen zijn een (risicovrije) swaprente en een kredietopslag. De kredietopslag is een 

vergoeding voor het kredietrisico, de beperkte liquiditeit en enkele optionaliteiten zoals een 

vervroegd aflossingsrisico. Het grootste risico is de kans op default, zowel een volledige default als 

ook betalingsachterstanden. Dit is sterk afhankelijk van de Nederlandse conjunctuur. In geval van 

een recessie is het aantal faillissementen hoger en daarmee ook het kredietrisico. In de particuliere 

markt is werkloosheid een belangrijke determinant van het risico op default. Een belangrijk verschil 

met bijvoorbeeld Bedrijfsobligaties in ontwikkelde markten, is dat bij hypotheken het onderpand de 

geldverstrekker extra zekerheden biedt. Door de strengere wetgeving (geleidelijke daling maximale 

Loan to Value (LTV)) en het verplicht aflossen van hypotheken voor een deel van de hypotheek 

(annuïtaire of lineaire hypotheek) zal het toekomstig risico voor Nederlandse hypotheken naar 

verwachting beperkt blijven. 

 

 

 



25 
 

Benchmark 

De benchmark voor Hypotheken is gelijk aan de benchmark voor Bedrijfsobligaties in ontwikkelde 

markten +50 basispunten. 

 

Uitvoering 

 

Categorie Passief plus Beperkt actief Actief Actief non-benchmark 

Hypotheken  

 

 X 

 

Voor Hypotheken kan geen restrictie worden opgelegd middels een tracking error limiet of 

exposurelimieten ten opzichte van een bepaalde index. De risico’s worden beheerst door de 

mandaatrichtlijnen en de Product- en Acceptatiegids. In de Productgids worden alle 

productkenmerken van de verstrekte hypotheken vastgelegd: waaronder aflossingsvormen, 

aangeboden rentevaste periodes en LTV-buckets. In de Acceptatiegids is uitgewerkt welke criteria 

worden gehanteerd bij het accepteren van een hypotheek: onderpand, maximale LTV, juridische 

looptijd, toetsing passendheid inkomen en betrouwbaarheid van debiteur. De doelstelling is dat het 

samenstelsel van criteria in de Acceptatiegids marktconform is. 

 

4.3.3 Emerging Markets Debt Local Currency (EMD LC) 

Beschrijving van de beleggingscategorie 

EMD LC3 zijn staatsobligaties die uitgegeven zijn in lokale valuta. Een opkomend land leent in dit 

geval dus in de eigen lokale valuta. De beleggers in deze staatsleningen krijgen de rente en de 

hoofdsom ook in de lokale valuta terug. Het risico dat een belegger in EMD LC loopt is dat deze zijn 

geld niet terug krijgt (kredietrisico), maar het risico dat de belegger zijn geld terugkrijgt, maar dan 

in een valuta die (sterk) in waarde is verminderd is vele malen groter. Dit is het valutarisico van EMD 

LC. Bij een waardestijging van de lokale valuta ten opzichte van bijvoorbeeld de euro is dit effect 

tegenovergesteld en zal de waarde van de staatsobligaties, omgerekend in euro’s, zijn toegenomen. 

 

Overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers 

Emerging Markets Debt Local Currency 

Criterium Score Toelichting 

      

Ambitie     

Rendement 2,8% Het verwacht rendement van EMD LC na kosten is 2,8%. Dat is relatief hoog binnen 
het bouwblok Krediet. De bijdrage aan beperking van het verlies in stress is positief. 

      

Duurzaamheid     

ESG Risico l  Er is een grote blootstelling naar opkomende landen met een overwegend hoog ESG 
risico.  

Positieve Impact l Binnen de categorie zijn er enkele mogelijkheden voor het realiseren van positieve 
impact; deze worden nog maar beperkt benut door zowel SPSKN/PGGM als de markt 

      

Begrijpelijkheid en Beheersbaarheid 

Begrijpelijkheid  l Het verstrekken van leningen aan overheden in opkomende markten is goed 
uitlegbaar. De rendementsbron is minder eenduidig in de zin dat de lokale rente 
weliswaar de belangrijkste lange termijn rendementsbron is, maar dat 
valutabewegingen ook een grote impact hebben. Vertrouwen in de toegevoegde 
waarde van de categorie is minder groot omdat er minder langjarige data is. Wel is 
het gemeengoed onder institutionele beleggers.  

 

3 Naast EMD LC zijn er ook staatsobligaties van opkomende landen die zijn uitgegeven in harde valuta (zoals de 

Amerikaanse dollar). SPSKN belegt echter niet in EMD HC. 
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Beheersbaarheid l EMD LC wordt uitgegeven onder lokaal recht, wat complexiteit meebrengt.  De 
fiscale en juridische risico’s worden echter beperkt, doordat de index alleen 
opkomende markten toelaat met voldoende rijpheid en liquiditeit van de lokale 
kapitaalmarkt. De overgang naar passief (plus) beheer in 2017 heeft het 
uitvoeringsrisico verlaagd. 

   

Beheerkosten (exclusief transactiekosten) 

midden 20 (16-24) De reguliere beheers- en transactiekosten zijn bij de huidige passief plus invulling 
relatief laag, omdat het een liquide categorie betreft. EMD LC heeft echter twee 
extra kostenposten die te maken hebben met het lokale karakter: custody-kosten 
(onderdeel van Beheerskosten) en bronbelasting (geschaard onder 
transactiekosten), die de kosten ophogen tot een totaalniveau van circa 0,4% per 
jaar.    

(bandbreedte) - 

   

Transactiekosten 

midden 23 De transactiekosten zijn inclusief niet-terugvorderbare bronbelasting van 9 
basispunten (schatting voor 2021). Regliere transactiekosten zjin een stuk lager 
dan EMC en High Yield vanwege de betere liquiditeit in deze categorie. 

(bandbreedte) - 

 

Hoe is het rendement en risico opgebouwd? 

De lokale rente is naar verwachting de belangrijkste rendementsbron. Lange tijd lag die voor de 

categorie als geheel op 6 á 7%, maar onder invloed van de lage rente is die gedaald tot onder de 

5%. De hogere economische groei, hogere inflatie en relatieve kapitaalschaarste in opkomende 

markten in vergelijking met ontwikkelde markten, dragen bij aan de relatief hoge rentes. De 

categorie is heterogeen: in landen zoals Tsjechië ligt de rente niet ver van nul, in andere zoals Brazilië 

en Nigeria ligt die tussen de 5% en 10%.   

 

Het rendement als gevolg van wisselkoersontwikkelingen is heel onzeker. Over de korte termijn is 

weinig tot niets te zeggen.  Op lange termijn heeft een groei in arbeidsproductiviteit ten opzichte van 

ontwikkelde economieën een verwacht opwaarts effect op de waarde van lokale valuta’s. De richting 

van kapitaalstromen is een belangrijke factor achter de wisselkoersbewegingen op de kortere 

termijn. In perioden van risicoaversie, waarbij westers kapitaal wordt teruggetrokken uit opkomende 

markten, komen de lokale munten vaak onder druk te staan. Per saldo is de ervaring en verwachting 

dat de munten over langere termijn gemiddeld genomen met circa een procent per jaar depreciëren. 

Valutarisico op opkomende markten wordt niettemin niet afgedekt, vanwege de hoge kosten: door 

af te dekken levert een belegger het grootste deel van de lokale rente weer in. Er is, met andere 

woorden, een premie voor het openlaten van dit risico.  

  

De risico’s van EMD LC zijn vooral valutarisico en renterisico. Het risico op een default is relatief 

beperkt, omdat landen hun eigen lokale valuta in beginsel altijd bij kunnen drukken. Het grootste 

achterliggende risico is eigenlijk onverantwoord fiscaal en/of monetair beleid. Dat werkt door in zowel 

de inflatie, de rente als de valutakoers. De performance van lokale Turkse staatsobligaties illustreert 

dit. In 2017-18 halveerde de waarde van dat papier in euro-termen en sindsdien zwabbert het heen 

en weer. Zo is al het rendement uit de goede jaren sinds 2007 weer ingeleverd.  

 

Belangrijkste inzichten 

In onderstaande figuur is de rating- en landenverdeling van de EMD LC benchmark weergegeven. 
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Figuur 11 

 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat EMD LC vooral bestaat uit staatsobligaties met een relatief hoge 

kredietkwaliteit. Slechts een beperkt gedeelte van de EMD LC benchmark bestaat uit niet-investment 

grade obligaties. Circa 18% van de staatsobligaties heeft een rating lager dan BBB en 9% heeft geen 

rating. Qua landenverdeling zijn de gewichten gemaximeerd op 10% om het concentratierisico te 

reduceren. Dit geldt voor Brazilië, Mexico en Indonesië.  

 

Benchmark 

De benchmark voor EMD LC is de ‘JP Morgan GBI-EM Global Diversified’. Deze benchmark is de best 

belegbare benchmark voor EMD LC. De toevoeging ‘Diversified’ betekent dat deze benchmark het 

concentratierisico van individuele landen beperkt. Het maximale gewicht van individuele landen in 

de benchmark is 10%. Grote verliezen (drawdowns) in individuele landen zijn mogelijk voor EMD LC, 

maar worden dus beperkt door het hanteren van een maximaal gewicht per land. De JP Morgan 

benchmark bestaat momenteel uit 19 opkomende landen. China is februari 2020 opgenomen en 

heeft sinds eind 2020 de maximale weging van 10%. India maakt nog geen deel uit van de index 

maar dat kan de komende jaren veranderen.  

 

De voor de uitvoering gebruikte Strategische Benchmark kent een afslag voor ingehouden 

bronbelasting op het beleggingsrendement. In Indonesië en Colombia wordt belasting geheven die 

niet terugvorderbaar is. Daardoor komt het verwachte rendement lager uit. Aan het begin van elk 

jaar wordt door de afdeling Strategy een inschatting gemaakt van verwachte kosten. Voor 2018 was 

dit 16 basispunten op benchmark niveau. Voor 2019 en 2020 was dit 10 basispunten, met dank aan 

veranderde regelgeving in Chili en een verdrag dat de Nederlandse Staat met Indonesië heeft 

geslote. Voor 2021 is het 9 basispunten.  

 

Uitvoering 

 

Categorie Passief plus Beperkt actief Actief Actief non-benchmark 

EMD LC X 

 

  

In 2018 is de transitie van EMD LC van actief naar passief plus beheer voltooid. Voor het EMD LC 

mandaat geldt nu de passief plus implementatie met een harde tracking error richtlijn. De manager 

mag afwijken van de benchmark wegens kostenefficiëntie.   

 Vastrentende Waarden 

Vastrentende Waarden is een verzamelnaam voor risicomijdende beleggingen. Hieronder vallen 

Staatsobligaties en Kas.  
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4.4.1 Staatsobligaties 

Beschrijving van de beleggingscategorie 

Staatsobligaties zijn schuldtitels uitgegeven door overheden. De waarde van staatsobligaties is 

afhankelijk van de rente. Deze waarde fluctueert doorgaans veel minder dan bijvoorbeeld die van 

aandelen. Dit zorgt ervoor dat staatsobligaties niet alleen het doel hebben om het renterisico van 

een pensioenfonds af te dekken, maar ze zorgen ook voor stabiliteit in de portefeuille. Samen met 

de renteoverlay vormen de staatsobligaties de rentehedge. 

 

Overzicht van de beleggingscategorie op basis van de vijf pijlers 

Staatsobligaties 

Criterium Score Toelichting 

      

Ambitie     

Rendement -0,3% De verwachte bijdrage aan het rendement is laag. De bijdrage aan beperking van het 
verlies in stress is daarentegen positief. Het verwacht rendement op staatsobligaties is 
een combinatie van couponrendement en prijsrendement. 

      

Duurzaamheid     

ESG Risico 
l  

De exposure is naar zeer kredietwaardige landen met lage ESG-risico’s. Dit betekent dat 
er sprake is van een beneden gemiddeld ESG-risico. 

Positieve Impact  l In de portefeuille zijn green bonds uitgegeven door supranationale en lagere overheden 
toegestaan. Deze green bonds dragen bij aan een positieve impact. 

      

Begrijpelijkheid en Beheersbaarheid 

Begrijpelijk 
l  

Het is een goed uitlegbare beleggingscategorie met een heldere rol in de portefeuille. De 
toegevoegde waarde van de categorie is goed vast te stellen. 

Beheersbaar 
l  

De categorie is goed beheersbaar doordat het operationeel en uitvoeringsrisico beperkt 
is, verantwoording geen problemen geef en er geen uitdagingen zijn met betrekking tot 
‘alignment of interest’. 

      

Beheerskosten (exclusief transactiekosten) 

midden 6 De beheerskosten zijn laag. Dit komt vooral door de liquiditeit in deze categorie. 

(bandbreedte) - 

      

Transactiekosten 

Midden 5 De transactiekosten zijn eveneens laag door de goede liquiditeit.  

(bandbreedte) (3-7) 

 

Hoe is het rendement en risico opgebouwd? 

De belangrijkste bron van rendement voor staatsobligaties is de rente. Als gevolg van de Europese 

schuldencrisis geven staatsobligaties inmiddels ook een kleine vergoeding voor het kredietrisico, 

maar het renterisico blijft dominant. De markt voor staatsobligaties is doorgaans zeer liquide. 

 

Belangrijkste inzichten 

In onderstaande figuur is voor staatsobligaties de landenverdeling van de benchmark vergeleken 

met een marktkapitalisatie gewogen landenverdeling.   
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Figuur  12 

 

 

Het belangrijkste verschil in landenverdelingen is het relatief grote gewicht van Nederlandse 

staatsobligaties in de benchmark in vergelijking met een marktkapitalisatie gewogen 

landenverdeling. Voor Franse staatsobligaties geldt het omgekeerde. Het gewicht is relatief laag in 

vergelijking met een verdeling op basis van marktkapitalisatie. 

 

Benchmark 

De benchmark voor staatsobligaties is de Barclays Euro Treasury (customized voor landen en 

looptijdverdeling). Barclays is de belangrijkste en meest gebruikte leverancier voor vastrentende 

waarden benchmarks. De benchmarks van Barclays geven een goede representatie van het 

beleggingsuniversum, zijn goed belegbaar, kennen een transparante methodiek en zijn dagelijks 

beschikbaar.  

 

Uitleg bij termen in benchmarknaam 

 

• Customized 

Er wordt belegd in staatsobligaties van een beperkt aantal landen in de eurozone met een hoge 

kredietwaardigheid van minimaal AA. Het betreft de landen Duitsland, Frankrijk, Nederland, 

Finland, Oostenrijk en België. De looptijdverdeling is van 5-30 jaar. De relatief hoge duratie van 

circa 11 jaar is gekozen omdat dit aansluit bij de lange verplichtingen van pensioenfondsen. 

 

Uitvoering 
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4.4.2  Kas 

Kas heeft een strategisch gewicht van 1%. Dit betekent echter niet dat er slechts voor 1% 

kasbeleggingen zijn. Ontvangen pensioenpremies vergroten de kaspositie en betaalde 

pensioenuitkeringen verlagen de positie. Kasstromen ontstaan ook door dividenden, couponnen, 

valutahedges en het maandelijkse herbalanceringsproces. 

 

De doelstellingen voor kasgeld zijn: 

 

• Kasgeld dient liquide belegd te worden; 

• Kasgeld dient veilig belegd te worden (behoud van kapitaal); 

• Op kasgeld dient een fair rendement gehaald te worden. 

 

 

 Overlays 
 

4.5.1 Rente overlay 

De rente overlay bevat renteswaps. De rente-overlay is onderdeel van de rentehedge, waarmee (een 

deel van) het renterisico van de pensioenverplichtingen afgedekt wordt binnen een afgesproken 

bandbreedte rond een gewenste rentehedgepercentage. Samen met staatsobligaties vormt de rente 

overlay de rentehedge. De rentehedge wordt uitgedrukt als percentage van de rentegevoeligheid 

van de verplichtingen, waarbij de waarde van de verplichtingen bepaald wordt aan de hand van 

marktrentes. Er wordt geen rekening gehouden met het gebruik van de Ultimate Forward Rate 

methodiek (UFR).  

 

Hoe werken renteswaps? 

De marktwaarde van renteswaps reageert op vergelijkbare wijze op veranderingen in de swaprente 

als de marktwaarde van (een deel van de) de verplichtingen. Hierdoor zijn renteswaps een goed 

instrument om het nominale renterisico van een pensioenfonds te verkleinen. 

 

Een renteswap is een overeenkomst tussen twee partijen om gedurende een bepaalde periode de 

betaling van een variabele rente om te ruilen tegen de betaling van een vaste rente. De rente wordt 

betaald over een vaste hoofdsom. 

 

Een voorbeeld: 

Pensioenfonds X sluit een 30-jaars renteswap af met bank Y met de volgende karakteristieken:  

 

• Looptijd van de renteswap: 30 jaar 

• Hoofdsom: € 1 miljard  

• Korte rente = 6-maands Euribor (bijvoorbeeld 1%) 

• Lange rente = 30-jaars swaprente (bijvoorbeeld 3%)   

 

Jaarlijks vinden dan de volgende betalingen plaats:  

 

Figuur  13 
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Elk jaar is de betaling van de bank aan het pensioenfonds gelijk aan 30 miljoen. De betaling van het 

pensioenfonds aan de bank is afhankelijk van de rente op dat moment en varieert dus door de tijd. 

 

Een swap is een afspraak tussen twee partijen die op het moment van afsluiten geen marktwaarde 

heeft (de bank en het pensioenfonds hoeven er niets voor te betalen). Bij een verandering van met 

name de lange rente krijgt de swap echter wel een marktwaarde. Bij een rentedaling krijgt de swap 

een positieve marktwaarde, terwijl een rentestijging leidt tot een negatieve marktwaarde4. Swaps 

kunnen dan ook worden gebruikt om het renterisico af te dekken. De dekkingsgraad wordt hierdoor 

stabieler.   

 

Hoe werkt de renteafdekking bij een pensioenfonds door middel van een swap?  

De dekkingsgraad van een pensioenfonds geeft de verhouding tussen de bezittingen en de 

verplichtingen. De waarde van de verplichtingen is daarbij afhankelijk van de stand van de rente. Bij 

een daling van de rente, stijgt de waarde van de verplichtingen. We veronderstellen voor de eenvoud 

en inzichtelijkheid dat de waarde van de overige bezittingen gelijk blijft.  

 

Door renteswaps af te sluiten kan de impact op de dekkingsgraad van een waardeverandering van 

de verplichtingen door een renteverandering worden gedempt. Zie het volgende voorbeeld met 

fictieve getallen.  

 
  

 
4 Intuïtief kan dit als volgt worden beredeneerd. Stel er is met de bank een renteswap afgesproken waarbij het 

pensioenfonds de komende 30-jaar een rente van 3% ontvangt. De dag erna daalt de rente naar 2%. De 

afgesloten swap is dan plotseling heel aantrekkelijk. Een ander pensioenfonds zal bijvoorbeeld bereid zijn geld te 

betalen om de swap met de hoge rente over te nemen in plaats van het afsluiten van een nieuwe swap met een 

lagere rente.   
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Figuur  14 

 

 

 

Doordat de waarde van de renteswap meebeweegt met de waarde van de verplichtingen aan de 

andere kant van de balans, varieert de dekkingsgraad in het voorbeeld tussen 92 en 113. Zonder de 

renteswap varieert de dekkingsgraad tussen 83 en 125. 

  

4.5.2 Valuta overlay 

Het pensioenfonds loopt valutarisico doordat de verplichtingen in euro’s luiden en de beleggingen in 

verschillende valuta’s. Beheersing van het valutarisico vindt plaats door een groot deel van de valuta 

exposures af te dekken door middel van een valuta overlay. Het valutarisico in ontwikkelde markten 

wordt volledig afgedekt. Het valutarisico in opkomende markten wordt niet afgedekt. Deze valuta’s 

zijn namelijk een belangrijke rendementsbron voor categorieën als EMD LC en aandelen opkomende 

markten. Daarnaast zijn de kosten van het afdekken van valuta’s uit opkomende landen hoog en in 

sommige gevallen zelfs niet mogelijk. 

 

Figuur 15 

 

  Ontwikkelde Markten Opkomende Markten 

Zakelijke waarden 100% 0% 

Krediet 100% 0% 

Vastrentende waarden  100% n.v.t. 
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De percentages in de tabel geven de doelstelling weer met betrekking tot de valutahedge. De 

feitelijke hedgepercentages kunnen hiervan afwijken. Deze afwijkingen zijn onder meer het gevolg 

van tussentijdse koersontwikkelingen en/of herwaarderingen van de beleggingen. Op maandbasis 

wordt de valutahedge bijgestuurd naar de gegeven doelpercentages in de tabel. Bij de uitvoering 

van de valutahedge wordt bovendien waar mogelijk gekeken naar onderliggende valuta-exposures. 

Een aantal beleggingen is bijvoorbeeld in Amerikaanse dollar of Hong Kong dollar genoteerd, terwijl 

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

hierboven geformuleerde beleid wordt dit niet afgedekt. 


