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5. Integraal risicomanagement 
Risico- en beheersingsbeleid 

Het bestuur heeft haar beleid verwoord in de ABTN. Teneinde alle risicogebieden goed in kaart te 
krijgen zijn alle onderdelen samengevat in een “Risicomatrix”. Deze matrix wordt telkens  
aangepast aan de actualiteit. 
 
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 SPE. Om op verantwoorde wijze invulling te geven aan het risicoprofiel heeft SPE een 
Verklaring Beleggingsbeginselen opgesteld.  
 
De Verklaring Beleggingsbeginselen is een document dat de beleggingsovertuigingen, 
doelstellingen, risicotolerantie, beperkingen en het risicobeheer omschrijft en het vormt daarmee 
het fundament onder het beleggingsbeleid.  
 
Door middel van de Verklaring Beleggingsbeginselen geeft het bestuur op verantwoorde en 
transparante wijze invulling aan het beleggingsbeleid. De Verklaring Beleggingsbeginselen is niet 
bedoeld om het beleggingsrendement te verhogen.  
 
5.1 Beleggingsrisico’s 
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 SPE. Daarbij wordt rekening gehouden met risico op korte 
termijn en de kansen op lange termijn. Om risico’s te mitigeren worden de beleggingen gespreid. 
 
In de dagelijkse praktijk ziet de beleggingscommissie, ondersteund door de pensioendesk, toe op 
het prijsrisico conform de binnen SPE aanwezige beleidskaders en de beleggingsrichtlijnen. De 
beleggingsposities en –resultaten worden maandelijks gerapporteerd aan het bestuur. De 
risicomonitor opgesteld door de vermogensbeheerder wordt elk kwartaal geëvalueerd. 
 
De risico’s worden verder toegelicht in de Toelichting op het Risicobeheer (pagina 62) 
  




