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9. Beleggingen  

9.1 Beleggingsbeleid 

Het beleggingsbeleid werd in 2020 niet aangepast. De beleggingsmix bleef gehandhaafd op 70% 
vastrentende waarden en 30% zakelijke waarden.  

Het beleggingsmandaat is gebaseerd op de Verklaring Beleggingsbeginselen van SPE, waarin 
de doelstellingen, beleggingsovertuigingen, risicotolerantie en beperkingen zijn gedefinieerd. Wij 
verwijzen naar wat in het hoofdstuk Integraal risicomanagement (hoofdstuk 6) wordt geschreven 
over de Verklaring Beleggingsbeginselen. Daarnaast wordt periodiek een ALM-studie uitgevoerd 
waarmee het beleggingsbeleid en eventuele aanpassingen daarin worden onderbouwd.  

De aanbevelingen uit de ALM-studie van eind 2017 zijn als volgt geïmplementeerd: 

• De matchingportefeuille is in 2018 anders ingericht door de overstap naar zogenaamde 
DMR fondsen waarbinnen ook de renteafdekking is geregeld. In 2018 is daarom ook 
afscheid genomen van de Discretionaire obligatieportefeuille en de eigen rente derivaten; 

• Het streven op langere termijn was om met de jaarlijks te ontvangen pensioenpremie de 
aandelenportefeuille anders in te richten. Verwezen wordt naar hoofdstuk 10.3. 

In 2019 heeft het bestuur gezien de marktonwikkelingen (lage verwachte rendementen, lage rente) 
gevraagd in hoeverre het strategisch beleggingsbeleid aanpassing behoeft. De adviseur van het 
bestuur heeft een en ander beoordeeld. Het bestuur heeft daarom geconcludeerd dat de 
uitkomsten van de in 2017 uitgevoerde ALM-studie nog valide zijn. 

Het vermogensbeheer is ondergebracht bij NN Investment Partners nv (NN IP). NN IP rapporteert 
maandelijks en per kwartaal omtrent de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille. Daarnaast stelt 
NN IP elk kwartaal een Risicomonitor op die telkens door de beleggingsadviescommissie en het 
bestuur wordt beoordeeld.  

De spreadontwikkeling (swap- versus staatsrente) is het belangrijkste risico in de 
matchingportefeuille. In 2018 werd de renteafdekking verhoogd van 50% naar 60%. In 2019 en 
2020 zijn hier geen wijzigingen op geweest. 

9.2 Marktwaarde en performance beleggingen  
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9.3 Toelichting performance beleggingen 

In 2020 werd een beleggingsresultaat gerealiseerd van 12,41% versus 19,23% in 2019. De 
gehanteerde samengestelde benchmark komt uit op 13,09%. Daaruit blijkt een nadeel van 0,68% 
Op het niveau van de individuele strategieën is beter gescoord, hetgeen uit de toelichting hierna 
blijkt. Het negatieve verschil op jaarbasis wordt veroorzaakt doordat gedurende het jaar de 
wegingen van de matchingportefeuille en de returnportefeuille steeds veranderen als gevolg van 
marktbewegingen. Vooral in maart en april van het jaar waren de marktbewegingen fors. De 
samengestelde benchmark hanteert een vast percentage van de wegingen tussen de matching 
en de returnportefeuille. Het beschouwen van de deel-portefeuilles afzonderlijk geeft derhalve 
een beter beeld. 

De matchingportefeuille behaalde 14,82% (benchmark: 14,80%) en de returnportefeuille 8,97% 
(benchmark: 8,79%). Dit laat bij beide portefeuilles een kleine out-performance zien. 

De waarde van de beleggingen steeg van € 255,466 mln naar € 281,801 mln ultimo 2020. De 
matching portefeuille dient voor het afdekken van de rentegevoeligheid van de 
pensioenverplichtingen en heeft een hoge rentegevoeligheid, welke is afgestemd op de 
gemiddelde looptijd van de pensioenverplichtingen. De verplichtingen zelf stegen met 14,1% als 
gevolg van de dalende rente. De rente-afdekking (sinds 2018: 60%) leverde per saldo dus iets 
meer op dan verwacht. 

Binnen de returnportefeuille wordt middels aandelen grotendeels wereldwijd belegd met aparte 
allocaties naar Europese Small Cap aandelen en aandelen in opkomende markten. De 
portefeuille liet een goede performance zien van 10,55%. De benchmark was 10,35%. De 
beurskoersen herstelden zich in het laatste kwartaal sterk, na een aanvankelijke forse daling 
gerelateerd aan Covid-19. Het valutarisico voor wat betreft de wereldwijde aandelen is sinds 
medio 2017 afgedekt binnen het onderliggende fonds. Het valutarisico voor opkomende markten 
wordt niet afgedekt. 

De beleggingen in Emerging Markets Debt lieten een negatief rendement van min 1,32% zien. De 
verklaring daarvoor is dat de obligaties van overheden genoteerd in lokale valuta vooral in het 
tweede kwartaal achterbleven bij de obligaties die genoteerd zijn in US-dollar.  

De vastgoedportefeuille is ook dit jaar in waarde afgenomen vanwege de terugbetaling van de 
verkoopopbrengsten uit het onderliggende fonds. Het is de verwachting dat het onderliggende 
vastgoed in 2022 geheel zal zijn verkocht.  

9.4 Maatschappelijk verantwoord beleggen 

Het bestuur heeft ook in 2020 gesproken over de houding van SPE inzake het te voeren beleid 
betreffende Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). MVB is een breed terrein met veel 
verschillende opties: van volledig maatwerk tot de meer gestandaardiseerde MVB-oplossingen die 
onderdeel uitmaken van de beleggingsfondsen van vermogensbeheerders.  

SPE kiest mede vanuit de beperkte omvang van het fonds voor een kostenefficiënte aanpak door 
zoveel mogelijk gebruik te maken van gestandaardiseerde oplossingen. MVB-aspecten worden, naast 
andere aspecten meegenomen in de keuze voor een beleggingsfonds. Uiteraard wordt altijd voldaan 
aan de wettelijk uitsluitingseisen inzake bijvoorbeeld controversiële wapens. Verder is benoemd dat 
het MVB-beleid van de werkgever een rol verdient in de afwegingen. Het is immers moeilijk uit te 
leggen als de werkgever geen zaken met een bepaalde partij wil doen en SPE er wel in belegt of 
omgekeerd. 

Bij de selectie van een passief beheerd aandelenfonds is gekozen voor een fonds van Northern Trust 
dat met een aantal MVB-aspecten rekening houdt.  

Daarnaast wordt er belegd in het NN Index Sustainable Emerging Markets Equity Fund dat naast de 
eerder genoemde uitsluitingscriteria aanvullende criteria hanteert op het gebied van duurzaamheid. 

Stembeleid 

Voor meer informatie over het stembeleid van de beleggingsfondsen in de portefeuille wordt verwezen 
naar de website van het fonds.  
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Beloningsbeleid 

SPE voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare 
of ongewenste risico’s, waaronder duurzaamheidsrisico’s, en het voorkomen van het maken van 
kosten die niet in het belang zijn van de deelnemers. Het beloningsbeleid inzake bestuurders, 
medewerkers van het pensioenbureau en (externe) leden van de BAC is niet afhankelijk van het 
rendement van de beleggingsportefeuille. De afwegingen van bestuurders tijdens de besluitvorming 
dan wel van BAC-leden en/of medewerkers van het pensioenbureau tijdens de voorbereiding van de 
besluitvorming van besluiten inzake eventuele duurzaamheidsrisico’s worden daardoor niet beïnvloed 
door het beloningsbeleid.   

9.5 Gevolgen Covid-19 voor de beleggingen  

COVID-19 heeft grote impact op de financiële markten gehad gedurende 2020. In het voorjaar 
lieten de beurzen wereldwijd forse verliezen zien en ook daalde de marktrente significant. Als 
gevolg van deze ontwikkelingen daalde de dekkingsgraad van het fonds tussen eind januari en 
eind april met circa 5%. In de maanden erna herstelden de financiële markten zich, waardoor ook 
de dekkingsgraad in de loop van 2020 weer steeg van 94,6% (ultimo april) tot 102,4% (ultimo 
december).  

In verband met de zorgelijke ontwikkelingen op de financiële markten als gevolg van het 
coronavirus is het bestuur op 24 maart 2020 in een extra vergadering bijeengekomen. Het 
bestuur heeft een aanvullende risicoanalyse uitgevoerd naar de gevolgen van Covid-19 voor de 
continuïteit van bestuursprocessen, continuïteit van operationele processen rondom het 
vermogensbeheer en de pensioenadministratie, continuïteit van IT-systemen en impact op de 
financiële risico’s (waaronder kredietrisico’s en liquiditeitsrisico’s). Inzake het operationeel risico 
is extra aandacht besteed aan de beveiliging van de IT-verbindingen (tevens geïnitieerd door de 
vennootschap voor de verbindingen die ERIKS betreffen), de gezondheid van medewerkers 
(thuis) en aan mogelijk opkomende frauderisicofactoren. De monitoring op de uitbestede 
processen, waaronder het vermogensbeheer en de pensioenadministratie, is vanaf maart 2020 
geïntensiveerd.  

Het crisisplan was vanwege de te lage dekkingsgraad al eerder van toepassing. Wel heeft het 
bestuur besloten om het crisisplan te updaten. Ook is besloten om de Noodprocedure alsmede 
het Bestuurshandvest verder aan te scherpen, zodat de kans dat het bestuur in een situatie 
terecht komt dat bestuurlijk handelen niet meer mogelijk is zo veel mogelijk wordt beperkt. Verder 
is besloten om de ontwikkelingen op de financiële markten samen met de 
beleggingsadviescommissie nauwgezet te monitoren. De sleutelfunctiehouder Risicobeheer was 
ten tijde van het overleg van 24 maart 2020 nog niet in functie. Zij heeft op een later moment aan 
het bestuur kritische vragen gesteld over het aangepaste crisisplan alsmede over de uitvoerde 
risicoanalyse inzake de gevolgen van Covid-19 voor SPE.  

De invloed van Covid-19 op de beleggingsportefeuille en het beleggingsrendement over 2020 zijn 
in paragraaf 9.3 reeds nader toegelicht. Ondanks dat de volatiliteit op de financiële markten is 
toegenomen, met name in het voorjaar, heeft dit niet geleid tot verhoogde risico’s omdat een 
relatief groot deel van de beleggingsportefeuille is geïnvesteerd in goed verhandelbare 
beleggingen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de gevolgen van Covid-19 in samenhang met 
andere ontwikkelingen op de financiële markten bezien dienen te worden.  

Over 2020 hebben zich geen incidenten naar aanleiding van deze nieuwe omstandigheden 
voorgedaan.  

9.6 Kosten vermogensbeheer 

De kosten van het vermogensbeheer zijn maar gedeeltelijk direct zichtbaar in de Staat van baten 
en lasten van SPE zelf. Op basis van de door de Pensioenfederatie gepresenteerde “Nadere 
uitwerking kosten vermogensbeheer” en de vereisten van de DNB is onderstaand schema 
opgesteld, met dien verstande dat de post Overige vermogensbeheerkosten wel is toegerekend 
aan de categorieën.   
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De beheerskosten (inclusief advieskosten) liggen net als in 2019 met 0,25% op een 
aanvaardbaar niveau als we dit vergelijken met andere pensioenfondsen. De transactiekosten 
zijn voor een groot deel benaderd op basis van door de Pensioenfederatie aanbevolen 
percentages. Deze kosten komen nu op 0,07% (2019: 0,09%).  

Meer in detail: 

 

 

 

De matchingportefeuille is vormgegeven via fondsen van NN IP. De kosten hiervan zijn 
marktconform en passend bij de omvang van de belegging.  

Voor de returnportefeuille geldt het volgende. De beleggingen in het Northern Trust- en het NN 
Emerging Markets-fonds beogen zo dicht mogelijk bij de benchmark te blijven en tegelijk alleen te 
beleggen in ondernemingen die aan een aantal ESG-eisen voldoen.  

  

Uitvoeringskosten vermogensbeheer 2020

Gemidd.

Kosten per belegging categorie Beheer Transactie Totaal waarde bel. Beheer Transactie Totaal

Vastgoed 0 0 0 14 0,40% 0,00% 0,40%

Aandelen 145 111 256 75.410 0,19% 0,15% 0,34%

Vastrentend 372 79 451 192.484 0,19% 0,04% 0,23%

Subtotaal 517 190 707 267.908 0,19% 0,07% 0,26%

Overig 112 112 127

Totaal kosten 629 190 819 268.035 0,23% 0,07% 0,31%

Advieskosten vermogensbeheer 64 64 0,02% 0,02%

Totaal kosten 693 190 883 0,25% 0,07% 0,33%

Aansluiting met Staat van baten en lasten Beheer Transactie Totaal

Advieskosten vermogensbeheer 64 64 0,02% 0,02%

Direct zichtbaar bij beleggingsresultaten 280 280 0,10% 0,10%

344 0 344 0,12% 0,12%

Onderdeel van de beleggingsopbrengsten 349 190 539 0,13% 0,07% 0,20%

Totaal kosten 2020 693 190 883 0,25% 0,07% 0,33%

Totaal kosten 2019 626 222 848 0,25% 0,09% 0,34%

In € In % gemiddelde waarde

Gemidd.

Kosten per fonds 2020 Beheer Transactie Totaal waarde bel. Beheer Transactie Totaal

Northern Trust (wereldwijd) 31 147 178 51.506 0,06% 0,29% 0,35%

BNP Paribas (small caps) 77 12 89 12.115 0,64% 0,10% 0,73%

Emerging Markets 30 26 56 11.789 0,25% 0,22% 0,48%

Totaal aandelen 138 185 323 75.410 0,18% 0,25% 0,43%

DMR fondsen 283 78 361 156.278 0,18% 0,05% 0,23%

Liquid fonds 27 0 27 24.761 0,11% 0,00% 0,11%

Emerging Markets 62 1 63 11.445 0,54% 0,01% 0,55%

Totaal vastrentend 372 79 451 192.484 0,19% 0,04% 0,23%

In € In % gemiddelde waarde
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De kosten van het Northern Trust-fonds zijn - met 8 basispunten beheerkosten en 14 (2019:8) 
basispunten transactiekosten – laag. De kosten van het NN Emerging Markets-fonds zijn iets 
hoger dan voor volledig passieve fondsen, maar wegen op tegen de behaalde doelen. De kosten 
van het BNP Paribas-fonds liggen aanzienlijk hoger dan van beide andere aandelenfondsen, 
maar dit betreft dan ook een wezenlijk andere categorie (small caps). Het actieve beheer 
rechtvaardigde deze kosten in de periode 2015-2019 door de behaalde outperformance (0,87%). 
In 2020 bleef dit fonds sterk achter bij de benchmark (-5,38%). Over de periode van 2016-2020 
blijkt een underperformance van -0,64%. De verklaring daarvoor is het snelle herstel van 
aandelen in het 4e kwartaal 2020 waarbij dit fonds sterk achterbleef. De 
beleggingsadviescommissie houdt de ontwikkelingen van het small cap fonds nauwkeurig in de 
gaten. 

De stijging van de transactiekosten kan verklaard worden door een verbeterde methode om deze 
kosten te schatten.  

Een deel van de kosten ad € 539k (2019: € 611k) is niet direct zichtbaar in de Staat van baten en 
lasten. Dit zijn de kosten die worden gemaakt in de onderliggende fondsen en die daarmee een 
verlagend effect hebben op het beleggingsresultaat van deze fondsen. 


