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1. Inleiding 
 
In 2015 heeft het pensioenfonds een ALM-studie verricht ter vaststelling van de lange termijn 
financiële opzet. Hierbij zijn door het pensioenfonds – in samenspraak met de sociale 
partners en het verantwoordingsorgaan (VO) – zowel het toeslag- als beleggingsbeleid tegen 
het licht gehouden. Specifiek voor de beleggingen heeft dit als resultaat opgeleverd een 
strategisch beleggingsbeleid, waarin opgenomen de lange termijn streefallocaties voor de 
belangrijkste beleggingscategorieën (de strategische normportefeuille, SNP), de 
begrenzingen rond de streefgewichten en de belangrijkste risicobeheersingsmaatregelen.  
 
In deze notitie wordt verslag gedaan van de ALM-studie en de wijze waarop het strategisch 
beleggingsbeleid is vastgesteld; daarnaast zullen de risicobeheersingsmaatregelen worden 
toegelicht.  
 
2. ALM-studie 
 
2.1 De doelstelling  
De ALM-studie vormt de basis voor de financiële opzet van het pensioenfonds. Met de ALM-
studie wordt beoogd een zodanige aansluiting te verkrijgen tussen premie-, toeslag- en 
beleggingsbeleid dat – rekening houdend met de investment beliefs van het pensioenfonds 
en de risicohouding van de deelnemers en pensioengerechtigden – een optimale bijdrage 
wordt geleverd aan de doelstelling van het pensioenfonds. 
 
Het pensioenfonds heeft als missie alle huidige en toekomstige deelnemers te voorzien van 
de pensioenuitkeringen zoals in de reglementen vastgesteld en die, waar mogelijk, te 
indexeren voor prijsinflatie. Hieruit volgt als beleggingsdoelstelling het behalen van een 
lange-termijn rendement op het belegd vermogen, welke benodigd is voor het realiseren van 
de ambitie van het pensioenfonds, en dit met een acceptabel risico en tegen een 
acceptabele en stabiele premie. De pensioenambitie is hierbij gedefinieerd als het bieden 
van een waardevast pensioen.  
 
2.2 Het premie- en toeslagbeleid 
In de ALM-studie van 2015 is, alvorens het strategisch beleggingsbeleid te bepalen, eerst 
het premie- en toeslagbeleid vastgesteld. Door de introductie van het nieuw Financieel 
Toetsingskader (nFTK) zijn er door de toezichthouder aanvullende eisen gesteld met 
betrekking tot het premie- en toeslagbeleid. Met betrekking tot het premiebeleid stelt het 
nFTK de eis dat de premie kostendekkend dient te zijn, waarbij het pensioenfonds de keuze 
heeft uit twee methoden om de kostendekkende premie (KDP) te bepalen. De eerste 
premiesystematiek gaat uit van de gemiddelde rente over maximaal de afgelopen tien jaar 
plus een solvabiliteitsopslag. De tweede methode gaat uit van het verwacht rendement 
minus een afslag. Deze afslag is afhankelijk van de ambitie van het pensioenfonds. Ingeval 
de ambitie is gedefinieerd in termen van looninflatie dan dient een afslag met 2,5% plaats te 
vinden; in geval de ambitie is gedefinieerd in termen van prijsinflatie dan is deze afslag gelijk 
aan 2%. 
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Bij de premiesystematiek op basis van het verwacht rendement staat de premie voor vijf jaar 
vast, behoudens wijzigingen die kunnen optreden vanwege mutaties in het 
deelnemersbestand en actuariële uitgangspunten. 
Het bestuur heeft er voor gekozen om de KDP te bepalen met behulp van het verwacht 
rendement minus een afslag voor de prijsinflatie. Deze systematiek sluit het best aan bij de 
reële ambitie van het Pensioenfonds en bovendien zorgt deze systematiek voor stabiliteit in 
de premie voor de komende vijf jaar. Op basis van de rente per ultimo 2014 zou de KDP 
uitkomen op 19,7%. Op grond van de uitvoeringsovereenkomst die op 1 januari 2015 is 
afgesloten, geldt een vaste premie van 20,5% van de salarissom. Deze premie staat voor vijf 
jaar vast.  
 
Met betrekking tot het toeslagbeleid zijn door de introductie van het nFTK als aanvullende 
criteria het toekomstbestendig indexeren, de herstelplanrestrictie en de inhaalrestrictie 
ingevoerd. Op grond van de huidige regels kan geen toeslag worden verleend bij een 
beleidsdekkingsgraad lager of gelijk aan 110%. Voorts stelt het toekomstbestendig indexeren 
criterium dat bij een beleidsdekkingsgraad boven de 110% toeslag alleen gegeven mag 
worden indien deze ook permanent in de toekomst gegeven kan worden. De 
herstelplanrestrictie stelt voorts dat wanneer een fonds in een situatie van reservetekort zit, 
toeslagverlening er niet toe mag leiden dat het fonds niet binnen de hersteltermijn (maximaal 
tien jaar) herstelt. Tot slot stelt de inhaalrestrictie dat inhaalindexatie is gemaximeerd tot 1/5e 
deel van de ruimte tussen de actuele dekkingsgraad en de toekomstbestendig indexeren 
grens. 
 
2.3 Analyse van de risicohouding 
Voor het vaststellen van het strategisch beleggingsbeleid is vaststelling van de risicohouding 
van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden een noodzakelijke voorwaarde.  
Uit tal van (academisch) onderzoek weten we dat het meten van de risicohouding  – zeker 
met betrekking tot financiële voorzieningen die relatief ver in de toekomst liggen – een 
complexe zaak is. Mensen hebben in zijn algemeenheid moeite met complexe vraagstukken 
(en pensioen is een complex vraagstuk) en met beslissingen waarbij de kosten (ver) voor de 
baten uitgaan. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur er thans voor gekozen om geen 
enquête onderzoek te doen naar de risicohouding onder haar (gewezen) deelnemers en 
pensioengerechtigden. Wat het bestuur wel heeft gedaan is in overleg met de sociale 
partners en het VO een risicohouding voor het pensioenfonds vaststellen. Daartoe zijn 
verschillende beleidsmogelijkheden doorgerekend. Specifiek is daarbij gekeken naar de kans 
op korten van aanspraken en opbouw en de kritische dekkingsgraad. Zowel het VO als de 
sociale partners konden zich vinden in het voorstel van het bestuur. 
 
De belangrijkste uitgangspunten van de risicohouding die met sociale partners en VO zijn 
afgestemd, en die tevens als input dienen voor de ALM-studie, betreffen de volgende 
elementen: 

 
A. Het pensioenfonds streeft er naar de dekkingsgraad niet te laten dalen beneden de 

90% (signaleringsgrens); herstel vanuit een dergelijke positie is moeilijk en gaat 
gepaard met ongewenste maatregelen; 

B. Op een termijn van 15 jaar is het verwacht pensioenresultaat in een slecht weer 
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scenario (2,5% percentiel) groter dan 70% en het mediane verwachte 
pensioenresultaat dient groter te zijn dan 85%.  

C. Het pensioenfonds hanteert een bandbreedte rondom het Vereist Eigen Vermogen 
VEV) behorend bij het strategisch beleggingsbeleid. Deze bandbreedte is vastgesteld 
op ±5%.  

 
In aanvulling op deze kwantitatieve risicoparameters heeft het bestuur bij de ALM-studie zich 
ook rekenschap gegeven van de kans en omvang van kortingen op aanspraken en opbouw. 
Deze dient beperkt te worden gehouden.  
 
2.4 Beleggingsovertuigingen en Prudent Person 
Naast de risicohouding, en het daaruit afgeleide risicokader, vormen tevens de 
Beleggingsovertuigingen van het pensioenfonds en de Prudent Person regels (art. 135 PW 
en art. 13 Besluit FTK), belangrijke inputs voor de bepaling van het strategisch 
beleggingsbeleid.  
 
2.4.1 De Prudent Person regels 
Op grond van de Prudent Person regels hanteert het pensioenfonds de volgende 
uitgangspunten:  
1. Het pensioenfonds belegt in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers en 

pensioengerechtigden. Dit komt tot uitdrukking in de aansluiting tussen de kasstroom-
karakteristieken van de matchingportefeuille en die van de verplichtingen, en de 
aansluiting tussen rendementsportefeuille en de ambitie van het pensioenfonds. 

2. De beleggingen in niet-gereglementeerde markten worden tot een prudent niveau 
beperkt. Binnen het strategisch beleggingsplan wordt dit tot uitdrukking gebracht door de 
eis dat de illiquide beleggingen niet hoger mogen zijn dan 20% van het totaal belegd 
vermogen. 

3. De beleggingsportefeuille kent een brede spreiding over beleggingscategorieën en 
risicobronnen; het risicoprofiel van het pensioenfonds wordt niet gedomineerd door een 
enkele beleggingscategorie of risicobron. 

4. Het pensioenfonds gebruikt slechts derivaten en repo financiering in het kader van het 
verlagen van het risicoprofiel dan wel een doeltreffend portefeuillebeheer. Dit geldt met 
name voor het beheer van het rente- en valutarisico. De inzet van renteswaps draagt bij 
aan het verlagen van het renterisico van het pensioenfonds. Daarnaast zorgt inzet van 
renteswaps er voor dat er voldoende middelen zijn voor de rendementsportefeuille om 
daarmee de ambitie van het pensioenfonds te realiseren. De inzet van 
valutatermijncontracten heeft als doel om het valutarisico in de portefeuille te verlagen. 
Bij het derivatengebruik wordt voorts gezorgd voor voldoende spreiding over 
tegenpartijen zodat een bovenmatige gevoeligheid voor een enkele tegenpartij wordt 
voorkomen.  

5. Bij het construeren van het beleggingsbeleid en de keuze voor de uitvoerders, heeft het 
pensioenfonds zich rekenschap gegeven van de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en 
het rendement van de portefeuille als geheel. Bij de constructie van zowel het strategisch 
beleggingsbeleid als de jaarlijkse normportefeuille worden deze zaken expliciet in de 
afweging meegenomen. Als waarborg voor de kwaliteit van de beleggingsportefeuille 
worden door de fiduciair manager met alle managers specifieke beleggingsrichtlijnen 
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afgesproken die er voor moeten zorgen dat er geen posities kunnen worden ingenomen 
die de kwaliteit en het risico van de portefeuille kunnen schaden.  
Ook voor de operationele risico’s, zoals onder andere de waardering, de custody en 
securities lending activiteiten, gelden specifieke richtlijnen.  
Met betrekking tot het liquiditeitsrisico heeft het pensioenfonds als restrictie opgenomen 
in haar beleid dat niet meer dan 20% van het vermogen gealloceerd mag worden naar 
illiquide beleggingen. Voorts vormt het volgen van de liquiditeit in de financiële markten 
als onderdeel van de periodieke monitoring van de portefeuille. 
Tot slot worden ten behoeve van de constructie van de strategische normportefeuille en 
de jaarlijkse normportefeuille verwachte rendementen gedefinieerd voor alle relevante 
beleggingscategorieën. Deze worden expliciet besproken in de beleggingscommissie en 
het bestuur; ook vindt er jaarlijks een ex post evaluatie hiervan plaats. 

6. Beleggingen in een bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de 
portefeuille als geheel; ingeval een bijdragende onderneming tot een groep behoord, 
worden beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende 
onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. 

7. De beleggingen worden gewaardeerd op basis van marktwaardering. 
 
2.4.2 Beleggingsovertuigingen 
In aanvulling op de uitgangspunten die voortkomen uit de Prudent Person regels, hanteert 
het pensioenfonds een twaalftal beleggingsovertuigingen bij de bepaling van het strategisch 
beleggingsbeleid. Deze beleggingsovertuigingen zijn: 
 
1. Het pensioenfonds belegt uitsluitend in beleggingscategorieën waarvoor op basis 
van empirisch academisch onderzoek en/of ervaringen op lange termijn een 
risicopremie mag worden verwacht. 
 
De reden om strategisch in beleggingscategorieën te beleggen met een hoger risico is om 
daarmee een risicopremie te verdienen, welke het fonds nodig heeft om daarmee haar 
ambitie te kunnen realiseren. Vereiste is dan wel dat voor de beleggingscategorie een 
risicopremie verwacht mag worden. Dit geldt onder andere voor het aandelen- en 
kredietrisico. 
 
2. Diversificatie is belangrijk.  
 
Diversificatie zorgt voor spreiding van het risico. 
 
Daarom; 
A. wordt het vermogen geïnvesteerd in meerdere beleggingscategorieën, 
B. wordt binnen de beleggingscategorieën gediversifieerd. 
 
De complexiteit en kosten van diversificatie dienen in relatie te staan tot de afname van het 
risico. 
Daarom; 
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A. wordt er door het bestuur een afweging gemaakt tussen de afname van het risico 
door diversificatie over beleggingscategorieën en de complexiteit en bijbehorende 
kosten van diversificatie, alvorens een investering gedaan wordt, 

B. wordt gestreefd naar een gewicht van een beleggingscategorie zodanig dat het 
beoogde diversificatie-effect naar verwachting daadwerkelijk optreedt. 

 
3. Het ‘verslaan’ van de markt lukt doorgaans niet, markten zijn nagenoeg efficiënt. 
 
In liquide markten blijkt het grootste deel van de beheerders een lager rendement te behalen 
dan de index. Redenen hiervoor zijn onder andere gelegen in de transactiekosten en de 
beheervergoeding. Daarnaast wordt in liquide markten informatie zeer snel in de prijzen 
verwerkt.  
 
Daarom; 

A. geldt passief beheer als default voor de inrichting van de beleggingsportefeuille, 
B. wordt alleen tot actief beheer besloten wanneer het bestuur de opvatting is 

toegedaan dat actief beheer loont, en 
C. in markten waar passief beheer niet mogelijk is, zoals bijvoorbeeld bij niet-genoteerd 

vastgoed. 
 
 
4. Illiquide beleggingen: voor illiquide beleggingen wordt een illiquiditeitspremie 
verwacht. 
 
Illiquide beleggingen, zoals private equity, direct vastgoed en infrastructuur, kennen een 
illiquiditeitspremie ten opzichte van beursgenoteerde aandelen en vastgoedfondsen. Als 
lange termijn belegger kan een pensioenfonds hier van profiteren. Echter, er bestaat ook een 
grens aan het percentage dat in illiquide beleggingen kan worden belegd. Bij veranderende 
omstandigheden moet de portefeuille aangepast kunnen worden aan de behoefte van dat 
moment. 
 
Daarom; 

A. wordt niet direct belegd in illiquide beleggingen, 
B. wordt er door het bestuur een afweging gemaakt tussen de illiquiditeitspremie en het 

risico, de complexiteit en bijbehorende kosten hiervan, alvorens een investering wordt 
gedaan, 

C. hanteert het bestuur een maximum percentage van het vermogen voor illiquide 
beleggingen. Bij de vaststelling van dit percentage wordt rekening gehouden met de 
liquiditeitsbehoefte van het pensioenfonds voor de komende jaren.  

 
 
5. Kosten: kostenbeheersing is belangrijk 
 
Het pensioenfonds heeft als doelstelling een zo goed mogelijk pensioen te bieden tegen zo 
laag mogelijke kosten. Hierdoor is het belang van een stringente kostenbeheersing hoog, en 
dienen de kosten in een redelijke verhouding te staan tot het verwachte rendement.  
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Daarom: 
A. wordt er door het bestuur een afweging gemaakt tussen het verwacht rendement van 

een belegging en het risico, de complexiteit en bijbehorende kosten hiervan, alvorens 
een investering gedaan wordt, 

B. vindt vooraf budgettering van kosten voor diverse beleggingscategorieën plaats en 
worden de kosten vervolgens gemonitord en periodiek vergeleken met de kosten van 
vergelijkbare pensioenfondsen, 

C. zal het bestuur enkel in actieve strategieën en alternatives investeren wanneer 
redelijkerwijs verwacht mag worden dat het rendement van deze strategieën de extra 
kosten ruimschoots waard zijn. 

 
6. Transparantie: het bestuur belegt alleen in categorieën en strategieën die het 
bestuur begrijpt. 
 
Alle investeringen in beleggingscategorieën hebben een duidelijk doel. Dat kan zijn het 
behalen van rendement, het afdekken/verminderen van risico’s of het spreiden van risico’s. 
De doelstelling is om een maximaal rendement te realiseren binnen een vastgesteld 
risicokader. Daarvoor is het van belang niet geconfronteerd te worden met risico’s die bij 
aanvang niet onderkend zijn.  
 
Een belegging moet transparant zijn om de mogelijke risico’s van de investering in te kunnen 
schatten, anders heeft de samenstelling van de portefeuille mogelijk een andere 
rendement/risico profiel dan gedacht. 
 
Daarom; 
A. wordt uitgebreid onderzoek gedaan naar nieuwe investeringen, 
B. wordt enkel in fondsen belegd waarvan onderliggende portefeuilles transparant worden 

beheerd en de impact van onderliggende instrumenten duidelijk zijn voor het bestuur, 
C. maakt het pensioenfonds gebruik van externe professionals als ondersteuning, 
D. wil het pensioenfonds kunnen uitleggen aan de achterban waarom in een bepaalde 

beleggingscategorie wordt belegd.  
 
7. Derivaten: het gebruik van derivaten is primair gericht op risicobeheersing en op 
het efficiënt inrichten van de portefeuille. 
 
Inzet van (losse) derivaten mag niet leiden tot vergroting van risico’s in de portefeuille. Dit is 
het geval als derivaten worden ingezet om met een beperkte investering een groot risico te 
nemen. Echter, binnen beleggingsfondsen of mandaten wordt het gebruik van derivaten op 
die manier niet uitgesloten, op voorwaarde dat de inzet van derivaten past binnen het beleid 
en de fondsvoorwaarden dan wel de mandaatcriteria. 
 
Daarom; 
A. worden derivaten alleen ingezet als daarmee de risico’s van de portefeuille dan wel een 

beleggingscategorie aantoonbaar worden teruggebracht, 
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B. kunnen binnen beleggingsfondsen derivaten wel gebruikt worden mits dit passend is in 
het beleid en er transparant over wordt gerapporteerd, 

C. dienen de juiste maatregelen te worden genomen om de risico’s met betrekking tot 
derivaten te beheersen (tegenpartijrisico, uitwisseling van onderpand). 

 
8. Asset allocatie: asset allocatie is de belangrijkste keuze in relatie tot het  
    uiteindelijke rendement 
 
Binnen de randvoorwaarden, zoals maximaal te lopen risico, verwacht rendement en profiel 
van de verplichtingen, is de strategische asset allocatie de belangrijkste component in de 
realisatie van het benodigd rendement. 
De beslissing om al dan niet in aandelen te beleggen, heeft op lange termijn veel meer 
impact dan de beslissing om in het ene of het andere aandeel te beleggen.  
 
Daarom hanteert het bestuur een top-down benadering bi de samenstelling van de 
portefeuille; 

A. het bestuur besteedt veel tijd en energie aan de bepaling van de strategische 
normportefeuille en de afdekking van onrendabele risico’s, 

B. het bestuur formuleert richtlijnen omtrent de maximale afwijking van de strategische 
normportefeuille, 

C. het bestuur maakt een bewuste keuze welke benchmark het wil hanteren per 
beleggingscategorie. 

 
9. Financiële markten vertonen over de langere termijn mean reversion gedrag. 
 
Mean reversion gedrag in de rendementen en waarderingen heeft een sterke basis in de 
empirische academische literatuur. Dit fenomeen is aangetoond voor een groot aantal 
beleggingscategorieën, perioden en landen. In het beleggingsbeleid van het pensioenfonds 
komt dit tot uitdrukking in de aandacht die wordt gegeven aan de waardering van de 
beleggingen in de portefeuille. Bij grote dislocaties – dat wil zeggen significante onder- of 
overwaarderingen – zal vanuit risico- en rendementsperspectief geacteerd worden in de 
portefeuille.  
 
Daarom; 

A. geeft het bestuur veel aandacht aan de waardering van de beleggingen in de 
portefeuille. Bij grote dislocaties – dat wil zeggen significante onder- of 
overwaarderingen – zal vanuit risico- en rendementsperspectief geacteerd worden in 
de portefeuille. Daarbij wordt het maximale risicobudget niet uit het oog verloren. 
Immers, markten kunnen langer uit balans zijn dan het pensioenfonds solvabel kan 
zijn. 

 
10. Valutarisico: het valutarisico is geen structureel beloond risico 
 
Het pensioenfonds heeft geen lange termijn visie op de richting van valutakoersen. Anders 
dan zakelijke waarden wordt ‘valuta’ niet beschouwd als een beleggingscategorie die op 
lange termijn zal stijgen of dalen. Er valt derhalve geen structureel extra rendement te 
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verdienen op valutabewegingen, aangezien de lange termijn richting van valuta onzeker is. 
Uitzondering op deze regel vormen de valuta’s van opkomende landen. Gemiddeld genomen 
laten opkomende landen in het ontwikkelingsproces een appreciatie van hun valuta zien 
onder invloed van de ontwikkeling van een financieel-economische infrastructuur en een 
beheerst fiscaal en monetair beleid.  
Hier staat tegenover dat valuta ook diversificatievoordelen met zich mee kunnen brengen. Dit 
pleit er juist voor om het valutarisico (voor een deel) open te laten.  
 
Daarom; 

A. neemt het bestuur geen posities in valuta-instrumenten met als doel te profiteren van 
een valutastijging of –daling, 

B. worden de risico’s van ‘grotere valuta’ voor de helft op een efficiënte manier afgedekt, 
C. worden de kosten en baten afgewogen, indien het pensioenfonds het afdekken van 

‘kleinere valuta’ overweegt. 
 
11. MVB: maatschappelijk verantwoord beleggen loont 
 
Het bestuur gelooft dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-
maatstaven (E=environment, S=social, G=governance) op de lange termijn betere resultaten 
behalen dan bedrijven die dat niet doen. De verantwoordelijkheid van het pensioenfonds 
gaat verder dan een goede risico-rendementsafweging. Het pensioenfonds is zich bewust 
van de invloed die zij als belegger kan uitoefenen en de plaats die zij inneemt in de 
samenleving. Om die reden wordt niet alleen gekeken naar het financieel rendement maar 
ook naar het maatschappelijk rendement.  
 
Daarom is bij beleggingsbeslissingen de MVB-impact onderdeel van de besluitvorming. Het 
bestuur heeft echter ook aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) 
strikt MVB beleid kan hebben op de investeringsmogelijkheden en het kostenniveau. 
 
12. Organisatie: een sterke organisatie draagt bij aan het rendement 
 
Een sterke organisatie heeft een duidelijke governance en structuur van de diverse 
afdelingen. Wanneer verantwoordelijkheden eenduidig zijn veranderd in de diverse teams zal 
dit het risicobeheer en aansturing van de portefeuilles ten goede komen. 
 
Daarom; 

A. laat het bestuur het vermogen beheren door vermogensbeheerders met een 
transparante organisatiestructuur, 

B. hebben de vermogensbeheerders van het pensioenfonds een helder mandaat, 
C. ontvangt het bestuur een duidelijke rapportage met een verantwoording van het 

beleid, 
D. kan het bestuur taken uitbesteden aan gespecialiseerde partijen, waarbij het bestuur 

de integrale verantwoordelijkheid behoudt. 
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2.5 Beleggingsfilosofie 
 
2.5.1 De matching en rendements aanpak 
Het pensioenfonds is in wezen een onderneming met twee bedrijfsactiviteiten. Enerzijds 
worden pensioenen geproduceerd, anderzijds worden (beleggings-)investeringen gedaan. 
De pensioenen worden geproduceerd (rechtenopbouw) en verkocht tegen een vooraf 
overeengekomen prijs (te heffen premie). De kosten van de opbouw worden gedekt door 
premie- en beleggingsopbrengsten.  
Omdat de verkoopprijs (premie) van het geambieerde pensioenproduct (waardevast 
pensioen) beneden de kostprijs ligt, zijn investeringen nodig die meer opleveren dan de 
financieringskosten van de nominale pensioentoezeggingen. 
 
De uiteindelijke doelstelling van het pensioenfonds betreft het realiseren van een financieel 
resultaat, waarmee het surplus van het pensioenfonds zich in de gewenste richting 
ontwikkelt (sturing van de dekkingsgraad), terwijl het beoogde pensioenproduct wordt 
gerealiseerd (ambitie waardevastheid) bij een gewenst premieniveau. 
 
De opzet van het financiële beheer dient, gegeven de pensioendoelstelling, de verwachte 
pensioenuitkomst te optimaliseren tegen vooraf acceptabele verwachte premielasten. Om de 
pensioenzekerheid te optimaliseren wordt enerzijds de waarde van de toegezegde 
pensioenen beschermd tegen marktinvloeden (rente) en anderzijds worden 
beleggingsrisico’s genomen om met extra beleggingsrendementen de pensioenkosten mede 
te financieren. Bij de uitvoering van deze opzet hanteert het pensioenfonds de ‘matching en 
rendements aanpak’.  
 
Het pensioenfonds ziet de ‘matching en rendements aanpak’ als het meest doelmatige 
financiële concept voor de bedrijfsvoering. Hierbij worden de twee bedrijfsactiviteiten, beheer 
van nominale pensioenverplichtingen en ‘geld verdienen’ met het nemen van 
beleggingsrisico, gescheiden uitgevoerd. Dit resulteert in twee afzonderlijke 
beleggingsportefeuilles met ieder een eigen doelstelling. De opsplitsing in matching en 
rendement biedt transparantie en een hoge mate van sturingskracht en doelmatigheid.  
 
2.5.2 Beleggingsfilosofie matchingportefeuille 
De matchingportefeuille heeft als beleggingsdoelstelling het realiseren van een resultaat dat 
gelijk is aan het resultaat op de afgedekte pensioenverplichtingen. Het pensioenfonds is van 
mening dat de renterisico’s van de pensioenverplichtingen het beste beheerd kunnen worden 
door het - op passieve wijze – repliceren van de kasstroomkarakteristieken welke 
voortkomen uit de pensioenverplichtingen met behulp van beleggingen met een hoge mate 
van zekerheid (kasstroommatching). 
Met het oog op het nastreven van zekerheid hanteert het pensioenfonds bij het beleggen 
primair een lange-termijn-focus. Korte-termijn-waarderingsverschillen zijn bij kasstroom 
matching minder belangrijk dan defaults in de portefeuille waarbij couponbetalingen en/of 
aflossingen (gedeeltelijk) voor altijd verloren gaan. Om die reden zijn een hoge 
kredietkwaliteit en een goede debiteurenspreiding essentieel in de matchingportefeuille.  
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2.5.3 Beleggingsfilosofie rendementsportefeuille 
De rendementsportefeuille heeft als beleggingsdoelstelling het behalen van een voldoende 
hoog rendement boven de financieringskosten van de nominale pensioenen zodat een 
waardevast pensioen kan worden gerealiseerd.  
De beleggingsopbrengsten met het oog op de financiering van de pensioenverplichtingen 
kunnen het beste worden gerealiseerd door het over lange perioden op efficiënte wijze 
aanhouden van exposures naar beleggingscategorieën met een logisch te verklaren 
risicopremie, waarvoor bovendien voldoende academische ondersteuning bestaat. Met het 
oog op het realiseren van de benodigde toegevoegde waarde is het pensioenfonds in haar 
strategie gericht op het nemen van risico’s die over langere termijn lonend zijn.  
In eerste instantie gaat het daarbij om marktrisico’s. Het pensioenfonds neemt daarbij een zo 
volledig mogelijk investeringsspectrum in ogenschouw. Voor het pensioenfonds is het van 
belang dat marktrisico’s verbonden zijn met claims op toekomstige cash flows die hun 
oorsprong vinden in feitelijke bedrijfsactiviteiten. 
Alleen in dat geval kan een duurzame risicopremie verwacht worden. Beleggingscategorieën 
die aan dit criterium voldoen zijn o.a. aandelen, high yield en vastgoed.  
 
2.5.4 Actief versus passief beheer 
De essentie van passief beheer is om kostenefficiënt de risicopremie van een bepaalde 
beleggingscategorie te realiseren over een langere periode. Passief beleggen heeft zijn 
(academische) oorsprong in de theorie van de efficiënte markten en de theoretische 
prijsvormingsmodellen zoals ontwikkeld in de jaren zestig. In die gedachtegang is het niet 
mogelijk om het beter te doen dan de marktwaarde-gewogen marktindex. Inmiddels zijn we 
ruim 50 jaar verder en heeft een grote hoeveelheid onderzoek aangetoond dat de praktijk 
weerbarstiger is dan wat de academische theorie veronderstelt. Zowel imperfecties op 
financiële markten als afwijkingen van rationeel gedrag dragen er toe bij dat markten niet 
altijd efficiënt zijn en marktwaarde-gewogen marktindices niet altijd de optimale risk-return 
trade-off representeren. Dit laat onverlet dat het niet eenvoudig is in de praktijk om consistent 
een beter beleggingsresultaat te realiseren dan de markt.  
In de afweging tussen actief en passief beheer geldt passief beleggen altijd als default.  
 
Redenen om niettemin toch een actief beleid te voeren zijn: 

A. Een kostenefficiënte passieve beheerstijl is niet mogelijk; dit doet zich bijvoorbeeld 
voor bij hypotheken en hedge funds. 

B. De passieve benchmark heeft niet de gewenste karakteristieken; bijvoorbeeld een 
hoge weging naar slechte debiteuren in marktwaarde-gewogen obligatie indices. 

C. Het bestuur is van mening dat voor een bepaalde beleggingscategorie voldoende 
managers met skill in de markt actief zijn waarvan een positieve netto-
outperformance verwacht mag worden. 

 
 
2.5.5 Strategisch en tactisch allocatiebeleid 
Voor het realiseren van de pensioenambitie is het hebben en handhaven van een goede 
strategie het meest belangrijk. De strategie zorgt er voor dat het pensioenfonds doelgericht 
werkt en duidelijke piketpalen plaatst ter realisatie van dit doel. Kernelementen van de 
strategie zijn de ‘matching-rendements aanpak’, het strategisch rente-afdekkingsbeleid en de 



 
 
 
 

Strategisch beleggingsbeleid (verklaring van de 
beleggingsbeginselen), bijlage 1 bij ABTN  
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 

 

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot    

20170829_PVL_strategisch beleggingsbeleid_bijlage_1_ABTN DEF 

Pagina 11/13 

 
 
 

focus op beleggingscategorieën en risico’s waarvoor over langere termijn een risicopremie 
mag worden verwacht.  
Het pensioenfonds is terughoudend met het voeren van tactisch beleid. Dit is gelegen in het 
feit dat zowel ervaring als ook veel empirisch academisch onderzoek heeft aangetoond dat 
het ‘timen’ van financiële markten bijzonder moeilijk is. Wat het pensioenfonds wel doet is 
tactisch beleid voeren binnen de rendementsportefeuille in geval van grote dislocaties. In dit 
soort situaties heeft het risico veelal een asymmetrisch karakter en is de verwachte 
toegevoegde waarde van tactisch beleid het grootst. Te denken valt hierbij aan situaties van 
zeer lage rentes, spreads of zeer hoge waarderingen op aandelenmarkten. 
 
2.6 ALM resultaten 
Gegeven de pensioenambitie (waardevast pensioen), het premiebeleid, het toeslagbeleid, 
het risicokader, de beleggingsovertuigingen en prudent person uitgangspunten, en de 
beleggingsfilosofie is het beleggingsbeleid van het pensioenfonds binnen een ALM-kader 
nader onderzocht.1 Hiertoe zijn voor de beleggingscategorieën waar het pensioenfonds in 
belegt schattingen nodig voor toekomstige rendementen, risico’s (standaarddeviaties) en 
correlaties. 
Ook zijn schattingen nodig voor de toekomstige ontwikkeling van de rente en de inflatie. 
Deze zijn door de BC opgesteld na consultatie van KCM en nadien vastgesteld door het 
bestuur. In bijlage 1 zijn de financiële aannames opgenomen.  
 
In eerste instantie zijn door het bestuur verschillende beleggingsportefeuilles beoordeeld via 
een zogenaamde ‘blind audition’. Hierbij verschilden de portefeuilles in termen van 
verhouding rendementsportefeuille-machtingportefeuille en de mate van renteafdekking. Dit 
leidde tot verschillen in ALM uitkomsten. Op basis van de uitkomsten van deze analyses is 
een voorkeur uitgesproken voor de huidige strategie van het pensioenfonds. Op grond 
daarvan is het huidige beleid van het pensioenfonds nader onderzocht in de ALM studie. Op 
hoofdlijnen komt dit beleid neer op een 50/50 verdeling tussen matchingportefeuille en 
rendementsportefeuille en een 55% afdekking van het renterisico (o.b.v. de marktwaarde).2 
De belangrijkste ALM-resultaten behorende bij dit beleggingsbeleid staan weergegeven in de 
derde kolom van de tabel op p.13.  
 
Zoals uit deze tabel kan worden afgeleid, leidt het basisbeleid tot een mediaan 
pensioenresultaat van 97%. Dit ligt net iets onder de ambitie. De gemiddelde korting en de 
kans op korting in enig jaar is laag. Het verwachte pensioenresultaat in een slecht weer 
scenario ligt bij het basisbeleid lager dan de door het bestuur benoemde grens van 70%. Dit 
is mede het gevolg van een combinatie van relatief lage (prudente) 
rendementsverwachtingen en een risiconiveau dat correspondeert met hetgeen historisch 

                                                
 
 
1 Hiermee wordt voldaan aan art. 13a lid 1 en lid 4 van het Besluit FTK 
2 Uiteindelijk heeft het bestuur besloten om een vast percentage voor de renteafdekking te vervangen 
door een dynamische renteafdekkingsstaffel. Hierbij is de renteafdekking afhankelijk van het niveau 
van de rente. Dit is nader uitgewerkt in paragraaf 3.2 
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over langere perioden is waargenomen. Het bestuur acht een uitkomst welke enigszins 
onder de 70% grens ligt aanvaardbaar. 
 
 
 

 
 
 
In de vervolgfase van de stochastische ALM-analyse is de impact onderzocht van een aantal 
beleidsalternatieven, te weten: 

A. Renteafdekking met 40% en  
B. Renteafdekking met 70%. 

 
Beide varianten leiden per saldo niet tot betere uitkomsten. Een hogere renteafdekking leidt 
weliswaar tot een lager risico maar gaat gepaard met een duidelijke verlaging in het mediane 
pensioenresultaat. Bij een lagere renteafdekking geldt het omgekeerde. 
 
Voorts is nog gekeken naar een aantal deterministische scenario’s voor de eerstkomende vijf 
jaar: Basis, Goldilocks, Voorspoed, Japan en Stagflatie. In het bovenste panel in 



 
 
 
 

Strategisch beleggingsbeleid (verklaring van de 
beleggingsbeginselen), bijlage 1 bij ABTN  
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot 

 

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot    

20170829_PVL_strategisch beleggingsbeleid_bijlage_1_ABTN DEF 

Pagina 13/13 

 
 
 

bovenstaande tabel staan de belangrijkste uitkomsten van de deterministische analyses. In 
het Goldilocks en Voorspoed scenario lopen de rentes op en laten aandelen hoge 
rendementen zien. Dit heeft een positief effect op zowel de ontwikkeling van de 
dekkingsgraad als het pensioenresultaat. In het Japan scenario dalen zowel de rentes als 
ook de aandelenprijzen. Dit leidt weliswaar tot een daling van de dekkingsgraad maar heeft 
nauwelijks invloed op het pensioenresultaat. 
 
Het meest negatieve scenario is het Stagflatie scenario. Hierbij stijgen de rentes en dalen de 
aandelenprijzen. Dit zorgt niet alleen voor een daling van de dekkingsgraad maar zorgt ook 
voor een daling van het pensioenresultaat. Per saldo laten alle scenario’s voor het bestuur 
acceptabele uitkomsten zien.  
 
3. Strategische Beleggingsbeleid 2016 - 2018 
 
3.1 Strategische normportefeuille 
Ingevolge art. 13a lid 2 Besluit FTK dient een pensioenfonds inzicht te geven in de 
strategische normportefeuille en de toepasselijke bandbreedtes. Op grond van de ALM-
resultaten heeft het bestuur initieel een voorkeur uitgesproken voor het basisbeleid, dat wil 
zeggen een beleid met een 50/50-verdeling tussen rendementsportefeuille en 
matchingportefeuille en een dynamische renteafdekking (o.b.v. de swapcurve). Binnen zowel 
de rendementsportefeuille als de matchingportefeuille blijft de verdeling over de 
beleggingscategorieën grosso modo gelijk aan de huidige verdeling binnen de 
normportefeuille 2016.  
 
Dit leidt tot de volgende samenstelling voor de SNP 2016-2018.  
 
Bij de beleggingscategorieën binnen de rendementsportefeuille worden de volgende 
benchmarks gedefinieerd: 
 
 


