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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 heeft 

een fiduciaire verplichting naar de actieve en 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 beleggingscommissie 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 volgende pensioenregelingen: 

 Basispensioenregeling voor alle werknemers.  

 Spaarsaldi van de per 1 januari 2006 gewezen deelnemers aan de voormalige 
pensioenspaarregeling.  

Dit zijn de pensioenregelingen van de volgende aangesloten ondernemingen:  

 ERIKS nv 

 ERIKS bv 

 Elastomer Research Testing bv 

 

Ingangsdatum 

Deze versie (9) van de Verklaring Beleggingsbeginsel is formeel vastgesteld in de 
bestuursvergadering op 20 maart 2018 en vervangt de versie van januari 2017.  

De ingangsdatum wordt vastgesteld op 20 maart 2018. 

 

 

Ondertekening 

Ondertekening datum: 20 maart 2018 

Stichting Pensioenfonds ERIKS 

 

 

G.E. van de Kuilen  H. van den Heuvel  

(voorzitter BAC)   (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 of 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: 

 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. van rentestijgingen. 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 vastrentende waarden en swap portefeuille zal niet alleen rekening houden met 
de rentehedgecoëfficiënt, maar ook met het kasstroompatroon van de vastrentende waarden en de 
pensioenverplichtingen (“curverisico”). De beleggingscommissie 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%.  

Staatsobligaties, investment grade1 bedrijfsobligaties en swaps (samen de matching portefeuille) 
worden ingezet om de gewenste rentehedgecoëfficiënt te bereiken. De rentegevoeligheid van een 
beleggingsfonds wordt bepaald op basis van de benchmark van het desbetreffende beleggingsfonds.  

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.  

                                                      
1 Credit rating van BBB- of hoger. 
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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. 

De rating van de staats en staats gerelateerde obligaties wordt afgegeven door S&P, Moody’s en 

Fitch en de minimale rating zal respectievelijk A-/A3/A- bedragen. De rating van minimaal twee van de 

rating agencies dient aan de gestelde eis te voldoen.  

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 ten 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.  

Resultaat dat voortkomt uit de valutaderivaten wordt gecompenseerd met de beleggingscategorie 

waar het valutarisico is ontstaan. Dit wordt ook als zodanig gerapporteerd. 

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. 
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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. 

Het bestuur wenst alleen rentederivaten te gebruiken indien dit positieve consequenties heeft voor de 
doelstellingen inzake het afdekken van het renterisico. 
Bij gebruik van derivaten kan kredietrisico ontstaan. Dat risico moet significant gemitigeerd worden 

door gebruik te maken van ISDA en CSA1 contracten in het geval van bilaterale contracten of door 

gebruik te maken van central clearing. De eisen met betrekking tot het collateral management voor 

bilaterale contracten zijn gedefinieerd in bijlage 2. Voor afhandeling van derivaten middels central 

clearing zijn meerdere clearing members geselecteerd.  

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 kiest voor actief beheer indien overtuigend aangetoond kan worden dat actief beheer 

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

aangetoond worden 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. 

Het bestuur evalueert jaarlijks 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 

voorgezet. Deze evaluatie heeft laatstelijk plaatsgevonden in 2017. 

Beleggingscategorieën 

 Beleggingscategorieën met relatieve hoge kosten of rendementen die a priori niet-symmetrisch of 
grote staartrisico’s verdeeld zijn worden uitgesloten.2 

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

 

  

                                                      
1 ISDA (International Swaps and Derivatives Association) master agreement is een contract waarin staat hoe derivaten partijen 
onderling betalingen doen en met wanbetaling omgaan. CSA (Credit Support Annex) regelt hoe onderpand wordt uitgewisseld. 
2 Verliezen kunnen zich sporadisch maar in hoge mate voordoen. 
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Maatschappelijk verantwoord beleggen 

SPE heeft in 2015 een discussie gevoerd over het beleid inzake 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 grootte 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. 

Het huidige MVB beleid van de beheerder kenmerkt zich door actief aandeelhouderschap (het 
uitoefenen van stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen), het integreren van milieu, sociale en 
bestuurlijke factoren (ESG) in het beleggingsproces bij aandelen en bedrijfsobligaties en het uitsluiten 
van wettelijk verboden beleggingen zoals bijvoorbeeld in controversiële wapenhandel. Daarnaast 
wordt er belegd in het NN Euro Credit Sustainable Fund dat naast de eerder genoemde 
uitsluitingscriteria aanvullende criteria hanteert op het gebied van duurzaamheid. 

 

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 2017 van SPE gemeten naar de dekkingsgraad op 

basis van marktwaarde van circa 100% is laag.  

Verlaging 

  

Het deelnemersbestand heeft een 43%/57% verhouding tussen actieve deelnemers en 

inactieven deelnemers (gewezen & pensioentrekkenden)  

Verlaging 

Er is een netto kasinstroom van €1,9mln per jaar. Verhoging 

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

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

toekomst zal dalen.  

Verlaging 

De pensioenregeling is een collectieve beschikbare premieregeling wat betekent dat de 

premie geen sturingsmiddel is. De premie is vastgesteld en onafhankelijk van de financiële 

positie van het pensioenfonds.  

Verlaging 

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 2017 een herstelplan ingediend bij De 
Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast heeft SPE een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd in 
september 2015 en een haalbaarheidstoets in juni 2016 en 2017 
 
De uitkomsten van de toets zijn met zowel de vennootschap als de ondernemingsraad besproken en 
vervolgens ook voorgelegd aan de actieve deelnemers en de pensioengerechtigden. Uit de 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 beleggingsmix niet aan te passen. Vooral het opwaartse potentieel (in de dekkingsgraad) 
als gevolge van de huidige lage rente in combinatie met acceptabele risico’s (uitgedrukt in termen van 
kans op tekortsituaties) ondersteunen dit.  
 
Indien marktomstandigheden in de toekomst wijzigen dan kan dit aanleiding zijn om hierop terug te 
komen.
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Beperkingen 

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. 

 

 

 

  

                                                      
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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Strategische Asset Allocatie 

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

doorgerekend1. Op basis van de uitkomsten heeft bestuur besloten om de strategische mix conform 

onderstaande tabel aan te passen. Het vastgoedfonds voert een beleid om de resterende belangen te 

liquideren. 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 

Vastrentende waarden 70,0% 65,0% 75,0% 

Staatsobligaties (minimaal A rating) en Swaps en geldmarktfonds 

(rating AAA) 

65,0% 60,0% 75,0% 

    

    

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

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

Zakelijke waarden 30,0% 25,0% 35,0% 

Aandelen wereldwijde ontwikkelde markten 23,0% 8,0% 25,0% 

Aandelen Europese Small caps 4,0% 3,0% 12%% 

Aandelen wereldwijde opkomende markten 3,0% 2,0% 12%% 

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

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

Totaal 100,0%   

  

In de beleggingsrichtlijnen van de beheerder zijn deze percentages vertaald naar een matching en 

return portefeuilleverdeling.  

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

maximum van 63%.  

Herbalanceren 

Op dag basis 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”).  

                                                      
1 Economische veronderstellingen in bijlage 1. 
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Risicobeheersing 

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.  

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 van de individuele portefeuilles en of 
beleggingsfondsen ten opzichte van de bijbehorende benchmark 
is maximaal 2,5%.  

Tracking error ten opzichte 
van de voorziening 
pensioenverplichting 

De ex post tracking error van de totale beleggingsportefeuille ten 
opzichte van de voorziening pensioenverplichtingen is naar 
verwachting 13%. Bij overschrijding van deze norm zal het bestuur 
nagaan wat de oorzaak van de overschrijding is en besluiten of 
maatregelen worden getroffen.  
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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: Collateral Management 

In deze bijlage wordt het beleid van SPE met betrekking tot het tegenpartijrisico vastgelegd.  
 
Reikwijdte 
Deze bijlage stelt richtlijnen die betrekking hebben op de afwikkeling van forwards ten behoeve van 

het afdekken van het valutarisico alsmede de afwikkeling van de interest rate swaps ten behoeve van 

het afdekken van het renterisico. 

Onderstaand worden de onderdelen genoemd waar SPE specifiek richtlijnen voor heeft geformuleerd. 
 
Kredietkwaliteit tegenpartijen 
Dit betreft de minimale kredietkwaliteit van de tegenpartijen van de derivaten op basis van de 
kredietwaardigheid van de organisatie. Bij SPE is de minimale kredietwaardigheid op A- vastgesteld, 
echter in bijzondere gevallen mag de beheerder hiervan afwijken1. Deze eis geldt niet alleen bij 
aanvang van het contract maar ook gedurende de looptijd. Dit vereist dus continue monitoring van de 
kredietkwaliteit van de tegenpartijen.  
 
Aantal tegenpartijen 
SPE heeft ISDA/CSA contracten afgesloten met minimaal 8 tegenpartijen. Deze partijen zijn 
gespecificeerd in Bijlage 3. Waar mogelijk gezien de geformuleerde eisen aan de tegenpartijen vindt 
uitbreiding van het aantal partijen plaats. Dit maakt het mogelijk om de individuele exposures naar de 
verschillende tegenpartijen zoveel mogelijk te spreiden, een en ander afhankelijk van de geoffreerde 
prijzen door de verschillende tegenpartijen. De beheerder heeft als ‘agent’ de CSA’s onderhandeld 
met de tegenpartijen.  
 
Threshold amount 
Dit betreft de hoogte van het ongedekte risico. De threshold amount bij SPE is EUR 0.  
 
Minimum transfer amount (hierna MTA) 
Dit is het minimale bedrag dat wordt afgerekend. Als de verandering van de marktwaarde van het 
derivaat kleiner is dan de MTA wordt er niets afgerekend. Pas als de marktwaarde van het derivaat 
groter is dan de MTA wordt de MTA afgerekend. De MTA in het geval van SPE bedraagt maximaal 
250.000 Euro. Hoe lager de MTA en threshold amount, des te vaker wordt er afgerekend.  
 
Collateral 
In dit deel wordt beschreven welk collateral (=onderpand) de verschillende partijen accepteren. Dit 
kunnen obligaties zijn, maar ook liquide middelen of andere beleggingen. Hierbij wordt een afslag 
gehanteerd op basis van de kredietkwaliteit van het onderpand. Bij SPE bedraagt het onderpand dat 
geaccepteerd wordt: 
Staatsobligaties België, Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland en Oostenrijk. Eis hierbij is dat de 
minimale kredietwaardigheid van het onderpand AA- bedraagt.  
  

                                                      
1 Er dient dan wel aan aanvullende eisen te worden voldoen, bijvoorbeeld door middel van het leveren 
van een garantie. 
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Op het ontvangen onderpand zijn wel “haircuts” van toepassing. Dit zijn afslagen die betrekking 
hebben op de looptijd van het ontvangen onderpand. Zie onderstaand de tabel met de “haircuts” zoals 
deze zijn afgesproken: 
 

 
 
 
Valuation 
Hierin wordt beschreven hoe vaak de posities worden gewaardeerd en hoe vaak er onderpand wordt 
uitgewisseld tussen de verschillende partijen. Bij SPE vindt dagelijkse waardering plaats en is de 
mogelijkheid van het dagelijks uitwisselen van onderpand aanwezig (indien de mutatie groot genoeg 
is om een afrekening te triggeren). 
 
Ratings trigger 
De ratings trigger laat zien welke eisen gesteld worden aan de kredietwaardigheid van de tegenpartij. 
Als de kredietwaardigheid van het onderpand beneden het trigger niveau daalt, kunnen de 
derivatencontracten eenzijdig worden ontbonden en de in redelijkheid gemaakte kosten verbonden 
aan de beëindiging worden verhaald op de tegenpartij. De ratings trigger hangt onder meer af van de 
rating van de tegenpartij en is gespecificeerd in de individuele contracten. Deze contracten worden 
met SPE gecommuniceerd. 
 
Notification time 
De exacte tijd waarop de partijen het derivaat waarderen. Bij SPE is dit niet specifiek per tegenpartij 
gedefinieerd. 
 
Rapportage 
Per kwartaal wordt er aan SPE gerapporteerd over: 
- de verschillende exposures bij de verschillende tegenpartijen;  
- een overzicht van het ontvangen en het gegeven onderpand; 
- specificatie van de kredietkwaliteit van het onderpand. 
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Bijlage 3: Toegestane tegenpartijen OTC-derivaten 
 

 

 

 

 

 

 

 

Toegestane tegenpartijen OTC-derivaten 

 

ISDA /CSA 

ABN AMRO Bank N.V 

 

x 

Barclays Bank plc 

 

x 

BNP Paribas SA 

  Citibank NA 

 

x 

Citigroup Global Markets Limited 

 

x 

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. 

  Credit Suisse AG 

  Credit Suisse International 

 

x 

Deutsche Bank AG  

 

x 

Goldman Sachs International 

  HSBC Bank plc 

  ING Bank N.V. 

  JPMorgan Chase Bank, N.A. 

  JPMorgan Securities plc 

  Morgan Stanley & Co. International plc 

  The Royal Bank of Scotland plc  

 

x 

UBS AG 

 

x 
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Bijlage 4: 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) 

 

Pagina 3 / Ingangsdatum 

Ingangsdatum 1 januari 2017 / Ondertekening 5 december 2016 

Pagina 5 en 6 / Renterisico en Inflatierisico samengevoegd 

Tekst is nu: 

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. van 

rentestijgingen. De mate waarin renterisico wordt gelopen is onderbouwd middels een ALM 

studie. 

Het kopje Inflatierisico is vervallen. 

Pagina 6 / Valutarisico 

Eerst alinea is aangepast: 

Het bestuur heeft geen visie op valutakoersen en is van mening dat blootstelling aan vreemde valuta 

enerzijds op lange termijn geen resultaat toevoegt en anderzijds wel leidt tot een stijging van de korte 

termijn volatiliteit van de dekkingsgraad alsmede een stijging van het Vereist Eigen Vermogen.  

Het bestuur kiest er daarom voor het volgende beleid te voeren….. 

 

Pagina 6 / Effectenbelening 

Tekst geheel aangepast: 

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. 

Pagina 7 / Derivaten & Leverage 

Tekst geheel aangepast en voetnoot is verwijderd. 

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. 

Het bestuur wenst alleen rentederivaten te gebruiken indien dit positieve consequenties heeft voor de 

doelstellingen inzake het afdekken van het renterisico. Indien meer duratie benodigd is voor het 

handhaven van de rentehedgecoëfficiënt zal dit in beginsel via transacties in fysieke instrumenten 

(staatsobligaties) plaatsvinden. 

Bij gebruik van derivaten kan kredietrisico ontstaan. Dat risico moet significant gemitigeerd worden 

door gebruik te maken van ISDA en CSA contracten in het geval van bilaterale contracten of door 

gebruik te maken van central clearing. De eisen met betrekking tot het collateral management voor 
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bilaterale contracten zijn gedefinieerd in bijlage 2. Voor afhandeling van derivaten middels central 

clearing zijn meerdere clearing members geselecteerd. 

Pagina 7 / Beheerstijl 

Tekst geheel aangepast 

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 kiest voor actief beheer indien overtuigend aangetoond kan worden dat actief beheer 

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

aangetoond worden dan kiest het bestuur voor passief beheer. 

Actief beheer kan bestaan uit actieve effectenselectie en tactische asset allocatie. Er wordt binnen de 

portefeuille tactische asset allocatie toegepast waarbij hele beleggingscategorieën actief kunnen 

worden onder- of overwogen ten opzichte van de strategische asset allocatie.  

Het totaal van de tactische asset allocatie en de 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. 

Het bestuur evalueert jaarlijks 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 

voorgezet. Deze evaluatie heeft laatstelijk plaatsgevonden in november 2016. 

Pagina 9 / Tabel risicotolerantie 

Eerste zin in tabel aangepast van: 

De financiële positie ultimo november 2015 van SPE gemeten naar de dekkingsgraad op basis van 

marktwaarde van circa 97% is laag. 

Naar: 

De financiële positie ultimo oktober 2016 van SPE gemeten naar de dekkingsgraad op basis van 

marktwaarde van circa 90% is laag. 

Pagina 9 / Bereidheid om risico te nemen 

Tekst aangevuld met de 2016 gegevens: 

Als gevolg van de lage dekkingsgraad – veroorzaakt door de financiële en economische crisis en het 
risicoprofiel van de portefeuille van SPE – heeft SPE in juni 2015 en maart 2016 een herstelplan 
ingediend bij De Nederlandsche Bank (DNB). Daarnaast heeft SPE een aanvangshaalbaarheidstoets 
uitgevoerd in september 2015 en een haalbaarheidstoets in juni 2016. 
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Wijzigingen van versie 8 (januari 2017) naar versie 9 (maart 2018) 

 

Pagina 3 / Ingangsdatum 

Ingangsdatum 20 maart 2018 / Ondertekening 20 maart 2018 

Aangesloten vennootschappen aangepast. 

 

Pagina 5 / Hedge 

Was 50% (>47% <53%). Nu 60% (>57% <63%). 

Pagina 6 Valutarisico 

Tekst geheel aangepast. Nu: 

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

verwachte hogere economische groei van deze landen op lange termijn ten 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 risicoreductie. 

Pagina 7 Derivaten en Leverage 

Tweede alinea was: 

Het bestuur wenst alleen rentederivaten te gebruiken indien dit positieve consequenties heeft voor de 

doelstellingen inzake het afdekken van het renterisico. Indien meer duratie benodigd is voor het 

handhaven van de rentehedgecoëfficiënt zal dit in beginsel via transacties in fysieke instrumenten 

(staatsobligaties) plaatsvinden. 

Wordt: 

Het bestuur wenst alleen rentederivaten te gebruiken indien dit positieve consequenties heeft voor de 

doelstellingen inzake het afdekken van het renterisico. 

Pagina 7 Beheerstijl 

Derde zin aangepast van: 

Actief beheer kan bestaan uit actieve effectenselectie en tactische asset allocatie. Er wordt binnen de 

portefeuille tactische asset allocatie toegepast waarbij hele beleggingscategorieën actief kunnen 

worden onder- of overwogen ten opzichte van de strategische asset allocatie. 

Naar: 

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

allocatie wordt niet toegepast in de portefeuille. 

En doorgehaald in de vierde zin: Het totaal van de tactische asset allocatie en de…. 

Pagina 7 Beleggingscategorieën 

Verwijderd: In verband met het valutabeleid wordt er niet belegd in lokale valuta. 

Pagina 9 / Tabel risicotolerantie 

Eerste zin in tabel aangepast van: 

De financiële positie ultimo november 2016 van SPE gemeten naar de dekkingsgraad op basis van 

marktwaarde van circa 90% is laag. 

Naar 2017. 

De financiële positie ultimo december 2017 van SPE gemeten naar de dekkingsgraad op basis van 

marktwaarde van circa 100% is laag. 
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Pagina 9 / Bereidheid om risico te nemen 

Datum herstelplan en haalbaarheidstoets actueel gemaakt. 

Pagina 10 Solvabiliteit. 

Minimaal vereiste dekkingsgraad van 104,1% naar 104,4% 

Pagina 11 Strategische Asset Allocatie 

Gegevens en tekst naar aanleiding ALM studie 2017 ingevoegd. 2015 verwijderd. 

Rentehedge: Was 50% (>47% <53%). Nu 60% (>57% <63%). 

Pagina 12 Risicobeheersing 

Rentehedge: Was 50% (>47% <53%). Nu 60% (>57% <63%). 

Pagina 13 / Bijlage 1 

Veronderstellingen ALM geactualiseerd 

Wijzigingsnotities inzake aanpassingen “van 6 naar 7” in bijlage 4 zijn verwijderd. 

 


