


Deze fiduciaire vermogensbeheerder is binnen het mandaat van het bestuur en onder 

toezicht van de beleggingscommissie en het integraal risicomanagement belast met de 

dagelijkse uitvoering van het beleid. 

 
Rapportage en verantwoording 

De fiduciaire vermogensbeheerder brengt ieder kwartaal verslag uit aan het bestuur over de 

manier waarop het beleggingsplan wordt uitgevoerd en over de behaalde 

beleggingsresultaten. De beleggingscommissie en het bestuur leggen ieder jaar in de 

jaarrekening en het jaarverslag verantwoording af over het door hen gevoerde beheer van 

het pensioenvermogen. Zij geven daarbij inzicht in de financiële toestand van het fonds.  
 
Integraal financieel- en risicobeleid 

Het fonds geeft inhoud aan het financiële- en risicobeleid van het fonds. Dat gebeurt op 

integrale wijze. Het bestuur neemt daarbij alle sturingsinstrumenten in acht waarover het 

fonds beschikt. Hierbij bestaat een functioneel onderscheid tussen sturing (ex ante 

risicomanagement), risk control en (intern) toezicht. In het kader van de sturing wordt het 

beleggingsbeleid periodiek, met een jaarlijkse update, in samenhang met de overige 

financiële sturingsinstrumenten geanalyseerd tegen de achtergrond van verschillende 

economische scenario’s. Belangrijk analyse-instrument hierbij is het Asset Liability 

Management (ALM), waarbij ontwikkelingen in de beleggingen en verplichtingen in hun 

onderlinge samenhang worden beschouwd.  

 
Beleggingsbeleid 

Het fonds maakt onderscheid tussen het strategisch beleggingsbeleid en het jaarlijkse 

beleggingsplan. Het bestuur stelt beide vast. 
 
Strategisch beleggingsbeleid en strategische asset allocatie 

Binnen het strategisch beleid definieert het bestuur de uitgangspunten voor de lange termijn 

voor risico, beleggingsmix en beheer van het renterisico. Op basis van de ALM-studie heeft 

het bestuur inzicht in de mogelijke gevolgen van de strategische portefeuille ofwel het 

strategische beleggingsbeleid voor het solvabiliteitsrisico dat het fonds loopt onder 

uiteenlopende economische omstandigheden.  

 

De strategische portefeuille bevat de verschillende gewichten van de beleggingscategorieën: 

vastrentende waarden, aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen (waaronder private 

equity) met een zekere bandbreedte. Dit strategische kader geldt voor de lange termijn. 

Daarnaast behoren het duratiebeleid en het valutabeleid tot het strategische beleid. 

 

Uitgangspunt van het strategisch beleggingsbeleid is de relatie tussen de bezittingen en de 

verplichtingen van het fonds. Het strategisch beleggingsbeleid bevat de belangrijkste 

beleggingskeuzes die het fonds moet maken. Dat zijn: 

 de gewenste vermogenssamenstelling (‘strategische allocatie’) naar 

beleggingscategorieën. Het risicoprofiel van deze vermogenssamenstelling wordt 

geanalyseerd in het licht van alle rechten én verplichtingen op fondsniveau, zowel op 

korte als op lange termijn; 

 de rendementsdoelstelling per beleggingscategorie. Dit wordt uitgedrukt in één of 

meer vergelijkingsmaatstaven (‘benchmarks’); 

 in hoeverre het fonds bereid is de feitelijke beleggingsportefeuille (tijdelijk) te laten 

afwijken van de strategisch gewenste portefeuille; 

 het valutabeleid. 
  



De strategische beleggingsmix voor de pensioenportefeuille bestaat uit 50% zakelijke 

waarden en 50% vastrentende waarden.  
 
Afdekking renterisico 

Het renterisico van de verplichtingen wordt afgedekt met behulp van rentederivaten en 

vastrentende waarden. Hierbij wordt de volgende tabel gebruikt: 

 

30-jaars euro swaprente Afdekking renterisico 

< 1,5% 25,00% 

1,5% 25,00% 

1,6% 26,25% 

1,7% 27,50% 

1,8% 28,75% 

1,9% 30,00% 

2,0% 31,25% 

2,1% 32,50% 

2,2% 33,75% 

2,3% 35,00% 

2,4% 36,25% 

2,5% 37,50% 

2,6% 38,75% 

2,7% 40,00% 

2,8% 41,25% 

2,9% 42,50% 

3,0% 43,75% 

….. ….. 

7,3% 97,50% 

7,4% 98,75% 

7,5% 100,00% 

> 7,5% 100,00% 

 Het betreft hier de op één decimaal afgeronde laatste (mid) prijs van de laatste handelsdag van 
het kwartaal. 

 

Het niveau van de rentehedge ligt tussen de 25% en de 100% en is afhankelijk van het 

niveau van de rente. De afdekking van het renterisico vindt plaats op basis van de vigerende 

officiële disconteringscurve voor Nederlandse pensioenfondsen, waarin rekening is 

gehouden met een Ultimate Forward Rate (UFR). Hiervoor hanteert het bestuur een tabel. 

BMO voert volgens de afspraken uit het beleggingsplan het rentebeleid uit. BMO beheert het 

matchpercentage passief binnen gestelde bandbreedtes. Per ieder kwartaalultimo monitort 

BMO het hedgepercentage en indien dit buiten de gestelde bandbreedte is, herbalanceert 

BMO naar het afgesproken hedgepercentage. BMO  rapporteert hierover aan het fonds. In 

de beleggingscommissie wordt de rapportage besproken en toegelicht door BMO. 
 
Jaarlijks beleggingsplan 

Het jaarlijks beleggingsplan zet uiteen hoe het fonds in het desbetreffende jaar het 

strategisch beleggingsbeleid zal uitvoeren.  

 
Deskundigheid 

Het fonds draagt er zorg voor dat het in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over de 

vereiste deskundigheid voor:   



 een optimaal beleggingsresultaat; 

 een professioneel beheer van de beleggingen; en 

 de beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s. 
 
Scheiding van belangen 

Bij de uitvoering van het beleggingsplan wordt gewaakt voor belangenverstrengeling. Met het 

oog daarop zijn bestuur en medewerkers van het fonds gebonden aan een gedragscode. 

 
Markt-, krediet- en operationeel risico 

Voor de generieke sturing van het mismatchrisico zijn de ‘exposures’ naar de strategische 

assets in de beleggingsportefeuille van groot belang. Specifieke sturing op marktrisico’s vindt 

plaats met behulp van onder andere standaarddeviatie, tracking error en ‘value at risk’ (VAR) 

methodieken. Voor kredietrisico’s wordt gewerkt met exposure limieten en credit ratings. 

Voor de beheersing van operationele risico’s is een aantal maatregelen geïmplementeerd. 

Dit zijn onder meer de bevoegdhedenregeling, uitwijkbeleid en incidentenmanagement. 

 
Kwalitatieve risicohouding 

Het bestuur heeft een risicobewuste houding. Het fonds streeft ernaar om de nominale 
aanspraken waardevast na te komen. Inflatie holt de waarde van de nominale uitkeringen uit 
en gezien het lange termijn karakter van pensioenen is het belangrijk dat de koopkracht van 
het pensioen via toeslagverlening behouden blijft. Beleggingsrisico kan acceptabel zijn in het 
streven naar koopkrachtbehoud, zelfs indien dit betekent dat de nominale aanspraken niet 
geheel na kunnen worden gekomen.  
 
De mate van risicoacceptatie van het bestuur is onder andere gebaseerd op de volgende 
kwalitatieve overwegingen: 

 De uit de uitvoeringsovereenkomst voortvloeiende premieomvang is klein in relatie tot 
de pensioenverplichtingen, waardoor de sturingskracht van premie-aanpassingen 
beperkt is. Er bestaan geen bijstortverplichtingen bij lage dekkingsgraden.  

 Het fonds streeft naar een welvaartsvast pensioen  

 De doelstelling van het fonds is te zorgen voor een goed (betrouwbaar) en betaalbaar 
pensioen (tegen een acceptabele premie) voor zijn deelnemers op de lange termijn. 

 Doel van het beleggingsbeleid van het fonds is om binnen vooraf bepaalde 
risicogrenzen en een aanvaardbare premie, een optimaal rendement te behalen 

 Een afgewogen balans tussen te nemen risico’s en het naar verwachting te realiseren 
beleggingsrendement is noodzakelijk om op langere termijn invulling te kunnen geven 
aan de pensioenambitie.  

 Bij slechte economische omstandigheden acht het bestuur het uitlegbaar dat geen 
toeslagen worden verleend. Kortingen op de pensioenaanspraken en –uitkeringen 
dienen zoveel mogelijk voorkomen te worden. 

 
De risicobereidheid van het bestuur kan worden beïnvloed door de actuele financiële positie 
van het fonds. Periodiek wordt beoordeeld of de ambitie van het fonds nog haalbaar is. Het 
vasthouden aan een onmogelijke ambitie is immers niet zinvol. Bij de keuze voor een 
bepaald beleid wordt niet alleen een verwachte ontwikkeling beoordeeld maar ook scenario’s 
die gunstiger of minder gunstig zijn dan de verwachte ontwikkeling. De ambitie dient in de 
meeste scenario’s te kunnen worden behaald. 
  



Als de financiële situatie van het fonds verbetert, wordt bij voorkeur minder risico genomen 
omdat de ambitie dan in evenveel of meer gevallen haalbaar is met minder risico. 
 
Kwantitatieve risicohouding 

De risicohouding wordt geconcretiseerd door de vaststelling van risicogrenzen (het vereist 
eigen vermogen en de grenzen van de haalbaarheidstoets). Bij een overschrijding vindt er 
een beleidsdiscussie plaats. Risicogrenzen maken het mogelijk om op een vooraf 
vastgelegde en objectieve manier te beoordelen of het risico hoger of lager is dan vooraf is 
toegestaan. Echter, bij overschrijding van risicogrenzen zal geen automatische aanpassing 
van beleid plaatsvinden, maar een kwalitatieve discussie, rekening houdend met de situatie 
en inzichten van dat moment. 
 
Het bestuur heeft de volgende risicohouding (lange termijn) vastgesteld met betrekking tot 
het pensioenresultaat: 
 
Ondergrens 1: Vanuit de situatie waarbij dekkingsgraad gelijk is aan vereist eigen vermogen 
dient de mediaan van het pensioenresultaat tenminste gelijk te zijn aan 100%. 
 
Ondergrens 2: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de mediaan van het 
pensioenresultaat tenminste gelijk te zijn aan 95%. 
 
Ondergrens 3: Vanuit de feitelijke dekkingsgraad dient de maximale afwijking ten opzichte 
van de mediaan in het geval van een “slechtweer scenario” (lees: 5e percentiel) 45% te 
bedragen  
 
Het bestuur heeft de volgende risicohouding (korte termijn) vastgesteld met betrekking tot 
het vereist eigen vermogen: het vereist eigen vermogen van het fonds mag niet lager zijn 
dan 22% en niet hoger dan 28%. 

4. Uitvoering 

‘Prudent person’ 

Ieder jaar neemt het fonds de aanbevelingen van de accountant en de certificerend actuaris 

te aanzien van prudent person op in de ABTN. 

Bij de uitvoering van het beleggingsplan staat de ‘prudent person’-regel centraal. Deze regel 

rust op de volgende pijlers:  

- deskundig vermogensbeheer; 

- de bezittingen worden belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers; 

- de bezittingen worden zodanig belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het 

rendement van de portefeuille als geheel worden gewaarborgd. Dit betekent dat het 

risico- en rendementsprofiel van de totale portefeuille steeds afgestemd moet zijn op de 

verplichtingenstructuur van het fonds en dat de beleggingen voldoende moeten zijn 

gespreid (diversificatie).  

 
Beleggingsvrijheid 

Het fonds beoordeelt elke belegging zuiver op grond van risico- en rendements- 

overwegingen. Volgens de ‘prudent person’-regel is daarbij op voorhand geen enkele 

afzonderlijke beleggingscategorie, beleggingsinstrument of beleggingstechniek uit te sluiten. 

Er wordt immers steeds gekeken naar het effect van de belegging op de totale portefeuille in 

relatie tot de verplichtingenstructuur.  

Het fonds wil geen zodanige verantwoordelijkheid aanvaarden voor een 

ondernemingsactiviteit dat daaruit een niet beoogde verplichting tot additionele 

vermogensverstrekking kan voortvloeien. Het fonds zal zich verzetten tegen iedere vorm   



van beleggingsdwang en beleggingsrestricties; deze doen afbreuk aan een optimaal risico- 

en rendementsprofiel. 

 
Uitbesteding 

De beleggingen komen tot stand via uitbesteding aan derden die het fonds daartoe heeft  

gecontracteerd. Zo wordt optimaal gebruikgemaakt van de beschikbare deskundigheid, 

schaalvoordelen en flexibiliteit. De selectie van vermogensbeheerders en de beoordeling van 

hun prestaties vinden plaats op basis van objectieve criteria. De gemaakte afwegingen en de 

daarbij gehanteerde argumenten blijken uit een systematisch opgebouwd selectie- en 

evaluatiedossier. Ook beschikt het fonds over afdoende controlemechanismen om 

uitbestedingsrisico’s te beheersen. 

 
Kosten  

Bij de uitvoering van het beleggingsplan maakt het fonds alleen kosten die redelijk en 

proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd vermogen en 

de doelstellingen van het fonds. 
 
Waardering 

De beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde, aangepast met de daaraan 

toewijsbare vorderingen, schulden, transitoria en liquide middelen. Indien mogelijk wordt de 

beurswaarde als actuele waarde gehanteerd.  
 
Zorgvuldig ondernemerschap 

Het fonds legt – als lange termijn belegger – de aandacht op de lange termijn doelstelling 

van de onderneming waarin het belegt in termen van duurzame economische groei. Het 

fonds betrekt informatie over duurzame economische groei – vaak van niet-financiële aard – 

bij zijn analyses van de kwaliteit van ondernemingen.  

Hierdoor worden kansen en risico’s opgespoord die in het bijzonder relevant zijn voor een 

lange termijn belegger maar die onvoldoende waardering krijgen op de ‘traditionele’ balans 

van een onderneming.  

Het fonds meent dat duurzaamheid en corporate governance onlosmakelijk met zorgvuldig 

ondernemerschap verbonden zijn. De ondernemingsleiding moet in staat zijn hierover 

verantwoording af te leggen. Een dergelijke verantwoording is inherent aan goed 

ondernemingsbestuur en daarmee van belang om te voorkomen dat de onderneming zich 

gaat vervreemden van de samenleving waarvan zij deel uitmaakt.  
 
Grenzen aan beleggingsvrijheid 

Het fonds werkt uiteraard niet mee aan een beleggingstransactie die bijvoorbeeld op grond 

van het internationale recht, verboden is. Voorts onthoudt het fonds zich van een belegging: 

- die strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen bevordert; 

- die als deze zou worden verricht in onmiddellijk verband staat met een schending van 

mensenrechten of fundamentele vrijheden. 

 
Nevenactiviteiten 

Het fonds ontwikkelt activiteiten waardoor het zijn maatschappelijke functie – de verzorging 

van (gewezen) deelnemers voor de financiële gevolgen van overlijden of pensionering op 

basis van solidariteit en collectiviteit – zo goed mogelijk kan uitvoeren. Voor zover die 

activiteiten niet behoren tot de kerntaken van een pensioenfonds, voert het fonds deze niet 

uit. 
  



Verantwoording 

Het fonds is zich bewust van de maatschappelijke rol die het als belegger vervult. Die rol 

dwingt het fonds tot grote zorgvuldigheid in zijn handelen. Het fonds is altijd bereid 

verantwoording af te leggen over zijn beleggingsgedrag. 

 

Het fonds voert een samenhangend premie-, beleggings- en toeslagenbeleid met een relatie 

tussen dekkingsgraad en mogelijke toeslagen. De toeslagen zijn hierbij voorwaardelijk. De 

uitgangspunten voor toeslagverlening zijn:  

 het fonds streeft naar een volledige en bestendige toeslag van pensioenaanspraken;  

 de premiestelling is niet gebaseerd op de opbouw van volledig geïndexeerde 

pensioenaanspraken; de feitelijke toeslagverlening hangt af van de financiële positie 

van het fonds; inhaal van gemiste toeslag is geen onderdeel van de 

toeslagenambitie. 

 

Dit is de tekst die het fonds in alle uitingen (brochures, brieven, etc.) gebruikt: 

Het fonds streeft ernaar dat de opgebouwde pensioenaanspraken van de deelnemers de 

lonen in de bedrijfstak volgen. Daarnaast streeft het fonds ernaar dat de opgebouwde 

aanspraken van de gewezen deelnemers en de ingegane pensioenen de prijsontwikkeling in 

Nederland volgen. 

 

De aanpassing van pensioenaanspraken wordt toeslagenbeleid genoemd. Het fonds betaalt 

de kosten van de aanpassingen uit de groei van het vermogen ten opzichte van de 

verplichtingen. De verhogingen zijn voorwaardelijk, dus geen automatisme. Per jaar 

beoordeelt het bestuur of de pensioenaanspraken de ontwikkelingen van de lonen of prijzen 

kunnen volgen. Verhoging is alleen verantwoord als het bestuur vindt dat de financiële 

positie van het fonds dit toestaat. 
 
Er wordt bij deze doelstelling bewust gesproken van een reëel rendement. Dit met het oog 
op de ambitie van het fonds om de opgebouwde financiële aanspraken volledig en bestendig 
te kunnen aanpassen aan de loonontwikkeling in de bedrijfstak of de prijsstijgingen in 
Nederland. 

  


