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Inleiding 

Waarom een Verklaring Beleggingsbeginselen? 

Voor een goed pensioen is het noodzakelijk om door middel van beleggen rendement te behalen om 

daarmee uitzicht te hebben op indexatie. Beleggen brengt echter risico’s met zich mee. Het is daarom 

van belang dat het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille aansluit bij het risicoprofiel van het 

pensioenfonds. Om op verantwoorde wijze invulling te geven aan het risicoprofiel heeft Stichting 

Pensioenfonds ERIKS (SPE) deze verklaring beleggingsbeginselen opgesteld.  

De verklaring beleggingsbeginselen is een document dat de beleggingsovertuigingen, doelstellingen, 

risicotolerantie, beperkingen en het risicobeheer van SPE omschrijft en het vormt daarmee het 

fundament onder het beleggingsbeleid. Door middel van de verklaring beleggingsbeginselen geeft het 

bestuur van SPE op verantwoorde en transparante wijze invulling aan het beleggingsbeleid. De 

verklaring beleggingsbeginselen is niet bedoeld om het beleggingsrendement te verhogen.  

Door middel van deze verklaring beleggingsbeginselen geeft SPE tevens invulling aan de volgende 

wet- en regelgeving:  

▪ Europese Pensioenrichtlijn (2003/41/EG) artikel 12: “Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat iedere 
op hun grondgebied gevestigde instelling een schriftelijke verklaring inzake beleggingsbeginselen 
opstelt en deze ten minste om de drie jaar herziet.” 

▪ Pensioenwet artikel 145.1: “de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN) bevat een verklaring 
inzake beleggingsbeginselen”. 

▪ Artikel 13 Besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen. 

▪ Artikel 25 juncto artikel 27 besluit Financieel Toetsingskader Pensioenfondsen. 

Tevens wordt door middel van deze verklaring beleggingsbeginselen gehoor gegeven aan de oproep 

van de commissie Frijns om een strategisch risicokader vast te stellen. 

Stichting Pensioenfonds ERIKS 

SPE is een onafhankelijke stichting die een uitvoeringsovereenkomst heeft afgesloten voor een 

collectief beschikbare premieregeling met ERIKS nv, Alkmaar en daaraan gelieerde Nederlandse 

ondernemingen. Als zodanig houdt SPE de pensioenverplichtingen en het vermogen aan. SPE is per 

1 januari 2020 een gesloten fonds. Om deze reden heeft SPE enkel een fiduciaire verplichting naar 

passieve deelnemers van de pensioenregelingen, wat betekent dat het beheer van de beleggingen in 

hun belang dient plaats te vinden. SPE wordt vertegenwoordigd door een onafhankelijk bestuur dat 

eindverantwoordelijkheid draagt voor de verklaring beleggingsbeginselen en het gevoerde 

beleggingsbeleid.  

Werkwijze 

Deze verklaring beleggingsbeginselen is opgesteld door de beleggingsadviescommissie van SPE en 

daarna goedgekeurd door het bestuur. Vervolgens wordt de uitvoering van de verklaring 

beleggingsbeginselen door het bestuur uitbesteed aan één of meer vermogensbeheerders. Met de 

vermogensbeheerders worden in de mandaatovereenkomsten nadere afspraken gemaakt met 

betrekking tot de beleggingsfondsen, kosten en de mate van actief beheer. Het bestuur heeft er voor 

gekozen om per 1 januari 2012 gebruik te gaan maken van één vermogensbeheerder. De verklaring 

beleggingsbeginselen is altijd leidend.  

De verklaring beleggingsbeginselen wordt tenminste een keer per jaar bezien en indien nodig 

aangepast mede met inachtneming van de resultaten van de jaarlijkse haalbaarheidstoets welke tot 

een herijking van het beleggingsbeleid kan leiden. De wijzigingen van een vorige naar een volgende 

versie worden in een bijlage bij deze verklaring vastgelegd. 
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Indien zich in de loop van de tijd onderwerpen voordoen waarin deze verklaring beleggingsbeginselen 

niet voorziet, zal het bestuur een besluit nemen in de geest van de verklaring beleggingsbeginselen 

en daarvan verslag doen in de notulen.  

Reikwijdte 

Deze verklaring beleggingsbeginselen omvat de beleggingen voor de Basispensioenregelingen voor 

alle (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden. Vanaf 1 januari 2020 is het pensioenfonds een 

zogenaamd gesloten pensioenfonds. 

Dit waren de pensioenregelingen van de volgende aangesloten ondernemingen:  

▪ ERIKS nv 

▪ ERIKS bv 

▪ Elastomer Research Testing bv 

 

Ingangsdatum 

Deze versie (12) van de Verklaring Beleggingsbeginsel is formeel vastgesteld in de 
bestuursvergadering op 3 maart 2021 en vervangt de versie van april 2020.  

De ingangsdatum wordt vastgesteld op 1 januari 2021. 

 

 

Ondertekening 

Ondertekening datum: 3 maart 2021 

Stichting Pensioenfonds ERIKS 

 

 

P. Siegman   H. van den Heuvel  

(voorzitter)   (secretaris) 
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Doelstellingen 

Aangezien het gaat om een collectief beschikbare premieregeling is de primaire doelstelling van SPE:  

Voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen. 

Daarnaast heeft het bestuur van SPE de ambitie om naar eigen inzicht1 voorwaardelijk toeslagen te 

verlenen. Het secundaire doel wordt daarom: 

Pensioenverplichtingen op de lange termijn gemiddeld indexeren voor 75% van de prijsinflatie2.  

In het jaar 2015 werd het begrip pensioenresultaat geïntroduceerd. Na beoordeling van de aanvangs- 

haalbaarheidstoets heeft het bestuur de volgende aanvullende doelstellingen geformuleerd: 

Zolang het pensioenresultaat boven 80% uit komt continueert SPE haar doelstellingen. De definitie 

van pensioenresultaat is: 

 
 

Er vindt geen restitutie van premie en beleggingsopbrengsten plaats aan de aangesloten werkgevers.  

 
1 Het bestuur hanteert daarvoor een staffel waarbij de toeslag stijgt als de dekkingsgraad stijgt.  
2 Het afgeleide consumentenprijsindexcijfer zoals dit wordt gepubliceerd door het CBS.  

Som verwachte reële uitkeringen zonder korten en altijd prijsgeïndexeerd

Som verwachte reële uitkeringen conform pensioenfondsbeleid
Pensioenresultaat = * 100%
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Beleggingsovertuigingen 

Rendement en risico 

Het bestuur heeft de volgende overtuigingen uitgaande van het lange termijn karakter van de 

pensioenverplichtingen. 

▪ Bij beleggen gaat het om de inrichting van de beleggingsportefeuille op basis van de 
dekkingsgraad, duratie, verwachte kasstromen en indexatieambitie. 

▪ Op lange termijn wordt beleggingsrisico beloond met positief rendement. 
▪ Beleggen brengt op korte termijn het risico op verlies met zich mee. 
▪ Een hoger verwacht rendement gaat gepaard met een hoger risico.  
▪ Door diversificatie verbetert de rendement/risico verhouding.  

Om kans te maken op toeslagverlening op lange termijn, is het bestuur bereid om op verantwoorde 

wijze beleggingsrisico te nemen. Het risicoprofiel moet echter aansluiten bij de doelstellingen, 

risicotolerantie en beperkingen van het pensioenfonds. Daarbij wordt rekening gehouden met risico 

op korte termijn en de kansen op lange termijn. Om risico’s te mitigeren worden de beleggingen 

gespreid. Daarnaast richt het fonds de beleggingen zodanig in dat de liquiditeit van de portefeuille als 

geheel is gewaarborgd.  

Rente- en inflatierisico 

Het bestuur heeft de volgende overtuigingen:  

▪ Het pensioenfonds is van mening dat de rente zich thans op een laag niveau bevindt en de kans 
op stijging groter is dan daling. Het pensioenfonds verwacht dat als de inflatie stijgt op termijn ook 
de nominale rente zal stijgen. Het renterisico van de verplichtingen wordt niet volledig afgedekt 
aangezien bij een stijgende rente de dekkingsgraad zal stijgen. De mate waarin renterisico wordt 
gelopen is onderbouwd middels een ALM studie.  

Het renterisico wordt als volgt beheerst:  

Het pensioenfonds heeft een rentehedgecoëfficiënt gedefinieerd. Bij de besluitvorming over de hoogte 

van de rentehedgecoëfficiënt wordt rekening gehouden met het te verwachten verloop van de 

dekkingsgraad. 

De inrichting van de matchingportefeuille zal niet alleen rekening houden met de 
rentehedgecoëfficiënt, maar ook met het kasstroompatroon van de pensioenverplichtingen 
(“curverisico”). De beleggingsadviescommissie monitort zowel de rentehedgecoëfficiënt als het 
curverisico.  

De rentehedgecoëfficiënt wordt berekend door de verandering in de contante waarde van de 
matching portefeuille gegeven een verandering van de yield curve met 1 basispunt te delen op de 
verandering in de contante waarde van de nominale verplichtingen gegeven een verandering van de 
yield curve met 1 basispunt.  

De rentehedgecoëfficiënt heeft een normweging van 60% met een minimum van 57% en een 

maximum van 63%.  

De rentegevoeligheid van de nominale verplichtingen wordt berekend op basis van de marktwaarde 
(swapcurve) van de nominale verplichtingen waarbij de meest actuele kasstromen van SPE worden 
gehanteerd. Bij zowel de teller als de noemer van de rentehedgecoëfficiënt wordt met yield curve 
bedoeld de euro swap zero coupon curve. 

De vermogensbeheerder zal maandelijks de actuele rentehedgecoëfficiënt bepalen en bij 

overschrijding van de bandbreedte de rentehedgecoëfficiënt terugbrengen naar de normweging.  
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Kredietrisico 

Het bestuur is van mening dat credits zoals bedrijfsobligaties een goede toevoeging zijn aan de 

portefeuille mits er een adequate vergoeding tegenover staat.  

Er kan worden belegd in credits zoals bedrijfsobligaties, high yield bonds en Emerging markets debt.  

Valutarisico 

Het valutarisico voor opkomende markten wordt niet afgedekt. De gedachte hierachter is dat de 

verwachte hogere economische groei van deze landen op lange termijn tot uiting komt in de 

ontwikkeling van de lokale munt of in de ontwikkeling van de waarde van het aandeel of de obligatie. 

Het valutarisico van ontwikkelde markten wordt in principe wel afgedekt. In tegenstelling tot 

opkomende markten is het bestuur van mening dat blootstelling aan valuta’s van ontwikkelde markten 

op lange termijn geen resultaat toevoegt. Het bestuur laat in de afweging voor de valuta-afdekking 

van ontwikkelde markten de kostenimpact meewegen versus de mate van risico reductie.  

Het valutarisico van ontwikkelde markten wordt afgedekt binnen de gekozen beleggingsfondsen. 

Effectenbelening 

Het bestuur is van mening dat effectenbelening alleen kan worden toegepast als de extra risico’s die 

dat mee zich meebrengt goed worden beheerst en adequaat worden beloond. 

Derivaten & Leverage 

Het bestuur is van mening dat derivaten nuttig kunnen zijn voor het beheersen van risico’s en het 

portefeuillebeheer kunnen vergemakkelijken. Het bestuur is van mening dat de uit derivaten 

voortkomende leverage adequaat moet worden beheerst. 

Door de gekozen invulling van de matchingportefeuille wordt niet meer zelfstandig gehandeld in 

derivaten. 

Beheerstijl 

De beleggingen kunnen op een passieve en/of actieve wijze beheerd worden. Passief beheer richt 

zich op replicatie van het rendement van de benchmarkindex, actief beheer poogt door middel van het 

afwijken van de benchmark extra rendementen te genereren versus de benchmark. 

Het bestuur kan kiezen voor actief beheer indien overtuigend aangetoond wordt dat actief beheer 

naar verwachting extra waarde toevoegt versus een passieve beheerstijl. Wordt dat niet overtuigend 

aangetoond dan kiest het bestuur voor passief beheer. 

Actief beheer kan bestaan uit actieve effectenselectie en tactische asset allocatie. Tactische asset 

allocatie wordt niet toegepast in de portefeuille. 

Actieve effectenselectie mag een maximale ex post tracking error ten opzichte van de benchmark 

opleveren. De tracking error van de portefeuille ten opzichte van de benchmark is maximaal 2,5%. De 

rapportages van de beheerder geven inzicht in een aantal risicomaatstaven waaronder de tracking 

error. Het bestuur monitort de ontwikkeling van de tracking error. 

Bij actief beheer zal het bestuur jaarlijks evalueren in hoeverre actief beheer heeft bijgedragen aan 

het rendement van het pensioenfonds en wat het risico is dat hiermee gepaard gaat. En of deze 

beheerstijl moet worden toegepast/voorgezet. Deze laatste evaluatie vindt jaarlijks plaats, met 

uitzondering van 2020 gezien de voorbereiding van de CWO. 
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Beleggingscategorieën 

▪ Beleggingscategorieën met relatieve hoge kosten of rendementen die a priori niet-symmetrisch of 
grote staartrisico’s verdeeld zijn worden uitgesloten.1 

▪ Beleggingscategorieën waarvan de bron van rendement en risico voor het bestuur niet duidelijk 
zijn worden uitgesloten. 

Maatschappelijk verantwoord beleggen 

SPE heeft in 2020 een betrokkenheidsbeleid opgesteld. SPE definieert het betrokkenheidsbeleid 
conform de Europese Aandeelhoudersrichtlijn 2019 die vanaf 1 december 2019 geldt. Deze richtlijn 
heeft betrekking op de Europese aandelenportefeuille die wordt beheerd door Northern Trust en BNP 
Paribas. Gezien de impact die institutionele beleggers kunnen hebben op individuele ondernemingen 
wordt er dieper ingegaan op de relevante aangelegenheden van de vennootschappen waarin belegd 
wordt en de wijze waarop het stemrecht, verbonden aan de Europese aandelenposities, wordt 
uitgeoefend. 
 
SPE wil een inrichting van de beleggingsportefeuille die rekening houdt met normen en waarden met 
betrekking tot mens, milieu en maatschappij. De instrumenten die SPE hiervoor gebruikt zijn een 
uitsluitingsbeleid, stembeleid en een engagementbeleid. Gezien de omvang van SPE is een actieve 
inrichting van het betrokkenheidsbeleid niet mogelijk. Zodoende wordt er gebruik gemaakt van proxy 
voting en wordt er geen gebruik gemaakt van direct engagement, maar wordt dit gedaan door de 
vermogensbeheerder. 
 
Uitsluitingen 
De uitsluitingen worden bepaald aan de hand van wettelijke eisen en de UN Global Compact 
Principles. Hierdoor worden ondernemingen uitgesloten, zoals wettelijk verplicht sinds 2013, die 
clustermunitie of cruciale onderdelen hiervan produceren, verkopen of distribueren. Daarnaast 
worden ondernemingen uitgesloten indien zij niet voldoen aan een van de onderstaande 10 principes 
van UN Global Compact: 
 

1. Bedrijven dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde 
mensenrechten te eerbiedigen; 

2. Bedrijven dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan 
schending van de mensenrechten; 

3. Bedrijven dienen de vrijheid van vakverenigingen en de effectieve erkenning van het recht op 
collectieve onderhandelingen te handhaven; 

4. Bedrijven dienen iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid uit te bannen; 
5. Bedrijven dienen te voldoen aan de effectieve afschaffing van kinderarbeid; 
6. Bedrijven dienen discriminatie in arbeid en beroep uit te bannen; 
7. Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu uitdagingen; 
8. Bedrijven dienen initiatieven te ondernemen die een groter milieubesef bevorderen; 
9. Bedrijven dienen de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te 

stimuleren; 
10. Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen te gaan, inclusief afpersing en omkoping. 

 
Stembeleid 
Door de omvang van SPE wordt er gebruik gemaakt van proxy voting. Het stembeleid van de 
desbetreffende partij moet aansluiten bij de bovenstaande UN Global Compact Principles. SPE kent 
buiten de UN Global Compact Principles geen specifieke eisen ten behoeve van de invulling van 
proxy voting, gezien elke vermogensbeheer zijn eigen invulling kent.  
 
  

 
1 Verliezen kunnen zich sporadisch maar in hoge mate voordoen. 
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Engagement 
SPE voert zelf geen engagementbeleid. Er worden vermogensbeheerders geselecteerd die een 
engagementbeleid hebben ingericht dat opkomt voor mens, milieu en maatschappij. Buiten enkel 
kwantitatieve analyse moet er ook kwalitatieve analyse plaatsvinden ten behoeve van de governance 
van de desbetreffende ondernemingen en dienen de vermogensbeheerders de dialoog met directies 
aan te kunnen gaan. 
 
Conclusie 
SPE kiest voor een praktische invulling van het betrokkenheidsbeleid, waarbij op hoofdlijnen normen 
zijn gedefinieerd. De geselecteerde vermogensbeheerders voldoen aan deze hoofdlijnen. De invulling 
verschilt op detailniveau van beheerder tot beheerder. SPE is hiervan op de hoogte. Gezien de 
praktische insteek wordt dat door SPE als acceptabel bevonden. 
 

Governance & organisatie 

Het bestuur heeft de volgende overtuigingen:  

▪ Het bestuur neemt het initiatief en laat zich niet leiden door de uitvoerder.  

▪ Het bestuur beschikt over voldoende (ingehuurde) kennis om tegenwicht te kunnen bieden aan 
de uitvoerder.  

▪ Functiescheiding is cruciaal voor een goede risicobeheersing.  

▪ Het mandaat voor de externe vermogensbeheerder(s) is ondergeschikt aan en afgeleid van de 
Verklaring Beleggingsbeginselen.  

▪ Het rendement wordt in eerste instantie en grotendeels bepaald door de strategische asset 
allocatie en in veel mindere mate door actief vermogensbeheer.  

▪ Integriteit is cruciaal voor het vertrouwen van de deelnemers in het pensioenfonds.  

Het bestuur stelt deze Verklaring Beleggingsbeginselen op en haalt daarmee de regie van het 

vermogensbeheer naar zich toe. Bij het opstellen van de Verklaring Beleggingsbeginselen en de 

implementatie daarvan laat zij zich assisteren door een externe beleggingsdeskundige. De uitvoering 

van het vermogensbeheer wordt uitbesteed aan externe vermogensbeheerder(s). De 

mandaatovereenkomst (beleggingsplan) is afgeleid aan de Verklaring Beleggingsbeginselen.  

Het bestuur besteedt aandacht en geld daar waar zij het meeste effect verwacht: het strategische 

beleggingsbeleid gerelateerd aan de pensioenverplichtingen. De keuzes worden weergegeven onder 

het kopje “Beheerstijl” van deze Verklaring. 

Het bestuur hanteert een gedragscode en ziet er op toe dat haar uitvoerders over ten minste een 

gelijkwaardige gedragscode beschikken.  
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Risicotolerantie 

Mogelijkheid om risico te nemen 

SPE kan zich relatief weinig risico veroorloven vanwege de volgende overwegingen:  

Omschrijving 

Invloed op 

mogelijkheid om 

risico te nemen 

De financiële positie ultimo december 2020 van SPE gemeten naar de dekkingsgraad op 

basis van marktwaarde van circa 100% is laag.  

Verlaging 

 

SPE is sinds 01-01-2020 een gesloten fonds. 

 

Verlaging 

  

Vanaf 1 januari 2020 is sprake van een netto negatieve kasstroom van circa € 5,1 miljoen 

per jaar. 

 

Verlaging 

De beleggingshorizon wordt gekenschetst door een duratie van de verplichtingen van circa 

22 op basis van marktwaarde die (afgezien van mutaties door renteontwikkelingen) in de 

toekomst zal dalen.  

 

Verlaging 

De pensioenregeling was een collectieve beschikbare premieregeling wat betekent dat de 

premie geen sturingsmiddel was. De premie werd vastgesteld onafhankelijk van de 

financiële positie van het pensioenfonds.  

 

Nvt 

Er zijn geen garanties of andere opties die de beleggingen tegen neerwaarts risico 

beschermen. 

Neutraal 

 

Bereidheid om risico te nemen 

Als gevolg van de lage dekkingsgraad – veroorzaakt door de financiële en economische crisis en het 
risicoprofiel van de portefeuille van SPE – heeft SPE in maart 2019 en 2020 een herstelplan 
ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast heeft SPE een aanvangshaalbaarheidstoets 
uitgevoerd in september 2015. De haalbaarheidstoets wordt sinds 2016, jaarlijks uitgevoerd. 
 
De uitkomsten van de toets worden met het Verantwoordingsorgaan besproken en via de website van 
het fonds bekend gemaakt aan de belanghebbenden. Uit de vroegere respons op de communicatie 
komt het bestuur tot de conclusie dat partijen het eens zijn met de gekozen risicohouding. Op basis 
van de uitkomsten van de diverse geanalyseerde mixen heeft het bestuur besloten de verdeling van 
de portefeuille over zakelijke waarden en vastrentende waarden niet aan te passen. Wel is de indeling 
aangepast naar een return- en een matching portefeuille. 
 
Indien marktomstandigheden in wijzigen dan kan dit aanleiding zijn om hierop terug te komen.  
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Externe beperkingen 

Solvabiliteit 

DNB stelt de volgende eisen aan het eigen vermogen van pensioenfondsen: 

▪ De minimaal vereiste dekkingsgraad is 104,4%. 

▪ Het vereiste eigen vermogen is zodanig dat met 97,5% zekerheid het pensioenfonds binnen een 
jaar niet onder een dekkingsgraad van 100% komt.  

Wetgeving 

Artikel 135 van de Pensioenwet schrijft het volgende voor: 

▪ Het beleggingsbeleid moet in overeenstemming zijn met de prudent-person regel. 

▪ De beleggingen moeten plaatsvinden in het belang van de aanspraak- en pensioengerechtigden. 

▪ Beleggingen in de bijdragende ondernemingen1 zijn beperkt tot 5%. 

▪ Beleggingen worden tegen marktwaarde gewaardeerd.  

 

Artikel 13 en 16.4 van het Besluit financieel toetsingskader (FTK) pensioenfondsen schrijft het 

volgende voor: 

▪ De veiligheid, kwaliteit, liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel moet zijn 
gewaarborgd.  

▪ Beleggingen ter dekking van de verplichtingen moeten afgestemd zijn op de duur daarvan. 

▪ Beleggingen moeten hoofdzakelijk op gereglementeerde markten plaatsvinden.  

▪ Derivaten worden gebruikt voor het verwijderen van risico of om het portefeuillebeheer te 
vergemakkelijken. Bovenmatig tegenpartijrisico moet worden tegengegaan. 

▪ Beleggingen moeten worden gediversifieerd.  

▪ Een fonds in dekkingstekort dan wel reservetekort mag het risicoprofiel niet verhogen. 

Strategische Asset Allocatie 

In de ALM studie van december 2017 zijn de huidige beleggingsmix en een aantal alternatieven 

doorgerekend. Op basis van de uitkomsten heeft het bestuur besloten om de strategische mix op 

lange termijn in te richten door 65% van het vermogen te alloceren aan de matchingportefeuille en 

35% aan de returnportefeuille.  

Binnen de returnportefeuille wordt 5% belegd in Emerging markets debt. De doelstelling vanuit de 

ALM studie was om de resterende 30% gelijkelijk te beleggen over de categorieën (“lange termijn mix 

voor aandelen”): 

• Aandelen wereldwijd ontwikkelde markten; 

• Europese small caps; 

• Aandelen opkomende markten; 

  

 
1 Ingeval een bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden beleggingen in die ondernemingen die tot dezelfde 
groep als de bijdragende onderneming behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. 
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In 2018 is besloten om geleidelijk naar de lange termijn mix voor aandelen toe te werken door gebruik 

te maken van in- en uitstroom en herbalancering. Omdat er vanaf 1 januari 2020 geen nieuwe 

middelen meer beschikbaar komen wordt deze doelstelling voor de lange termijn mix voor aandelen 

los gelaten. De actuele normverdeling van de portefeuille wordt in onderstaande tabel weergegeven. 

Het vastgoedfonds is in de laatste fase van het liquideren van de resterende belangen, vandaar de 

normweging van 0% en het maximum van 1.5%  

Door de strengere buffereisen in het nFTK bedraagt de vereiste (DNB) solvabiliteitsopslag maximaal 

20%. Om dat te bereiken wordt, indien nodig, de verhouding tussen vastrentende waarden en 

zakelijke waarden en/of de duratie aangepast.  

Beleggingscategorie 

Norm 

gewicht Min Max 

Matching portefeuille 65,0% 60,0% 75,0% 

 

DMR fondsen en geldmarktfondsen 

 
   

Return portefeuille 35,0% 25,0% 40,0% 

Emerging Markets Debt (local bond) 2,5% 0,0% 5,0% 

Emerging Markets Debt (hard currency) 2,5% 0,0% 5,0% 

    

Aandelen wereldwijde ontwikkelde markten 21,0% 16,0% 26,0% 

Aandelen Europese Small caps 5,0% 0,0% 10,0% 

Aandelen wereldwijde opkomende markten 4,0% 0,0% 9,0% 

Vastgoed 0,0% 0,0% 1,5% 

Kas 0,0% -2,0% 2,0% 

Totaal 100,0%   

  

De rentehedgecoëfficiënt heeft een normweging van 60% met een minimum van 57% en een 

maximum van 63%.  

Herbalanceren 

Op dagbasis wordt door de beheerder nagegaan of de beleggingscategorieën zich nog binnen de 
bandbreedte begeven. Indien dit niet het geval is wordt er, na melding aan het bestuur, door de 
beheerder een voorstel gedaan om ervoor te zorgen dat de portefeuille zich binnen de aangegeven 
bandbreedte bevindt (“herbalanceren”).  
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Risicomonitoring 

De ontwikkeling van het beleggingsbeleid wordt onder meer door middel van de onderstaande key 

performance indicators gevolgd. Deze indicatoren worden op kwartaalbasis gerapporteerd in de 

verschillende rapportages. 

Dashboard 

Indicator Omschrijving 

Allocatie De gewichten van de beleggingscategorieën moeten in principe 
binnen de bandbreedte blijven. 

Rentehedgecoëfficiënt en 
het curverisico 

De rentehedgecoëfficiënt bedraagt 60% met een minimum van 
57% en een maximum van 63%. Het curverisico toont voor 
verschillende looptijden over de curve de rentegevoeligheid van 
de beleggingen versus de rentegevoeligheid van de nominale 
verplichtingen vermenigvuldigd met het normgewicht van de 
rentehedgecoëfficiënt. Er zijn maximale afwijkingen gedefinieerd 
per renteschokpunt. 

Vereist solvabiliteitsopslag De vereiste solvabiliteitsopslag (volgens nFTK berekeningen) mag 
zolang het pensioenfonds in herstel zit, maximaal 20% bedragen. 
De solvabiliteitsopslag is aangepast door de strengere buffereisen 
in het nFTK. 

Tracking error ten opzichte 
van de benchmark 

De ex post tracking error op portefeuilleniveau ten opzichte van de 
bijbehorende benchmark is maximaal 2,5%. 

Tracking error ten opzichte 
van de voorziening 
pensioenverplichting 

De ontwikkeling van de Tracking error ten opzichte van de 
voorziening pensioenverplichting wordt zichtbaar gemaakt in de 
rapportages. 
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Bijlage 1: Economische veronderstellingen 

Onderstaande economische veronderstellingen zijn in de laatste ALM studie (2017) gebruikt. 

 

Rekenkundig 

rendement (15 jaar) 

Standaard- 

deviatie 

Staatsobligaties  1,6% 5% 

Credits  2,6% 9% 

Aandelen emerging markets 6,5% 30% 

Aandelen ontwikkelde markten  5,5% 17% 

   

   

Bron: LCP resultaten ALM studie 2017 
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Bijlage 2: Vastlegging van wijzigingen  
Wijzigingen van versie 1 (november 2011) naar versie 2 (april 2012): zie versie 6 

Wijzigingen van versie 2 (april 2012) naar versie 3 (november 2012): zie versie 6 

Wijzigingen van versie 3 (november 2012) naar versie 4 (september 2013): zie versie 6 

Wijzigingen van versie 4 (september 2013) naar versie 5 (december 2014): zie versie 6 

Wijzigingen van versie 5 (december 2014) naar versie 6 (augustus 2015) 

Wijzigingen van versie 6 (augustus 2015) naar versie 7 (januari 2016) 

Wijzigingen van versie 7 (januari 2016) naar versie 8 (januari 2017) 

Wijzigingen van versie 8 (januari 2017) naar versie 9 (maart 2018) 

Wijzigingen van versie 9 (maart 2018) naar versie 10 (maart 2019) 

Wijzigingen van versie 10 (maart 2019) naar versie 11 (april 2020) 

Wijzigingen van versie 11 (april 2020) naar versie 12 (januari 2021) 

 

1. De alinea inzake MVB is aangepast naar het nieuwe betrokkenheidsbeleid dat is opgesteld in 

2020.  

2. Daarnaast is in de tabel op pagina 10 opgenomen dat het pensioenfonds sinds 2020 een 

gesloten fonds betreft.  

3. In de tekst bij de tabel met de strategische asset allocatie is aangegeven dat de lange termijn 

mix voor aandelen vanuit de ALM studie wordt losgelaten omdat er geen nieuwe middelen 

meer beschikbaar komen om deze doelstelling in de loop van de tijd te realiseren. 

4. Daarnaast is document geactualiseerd met nieuwe jaartallen. 

 

 


