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8. Beleggingen (BAC) 
8.1 Beleggingsbeleid 
Het beleggingsbeleid werd in 2018 aangepast. Wel bleef de beleggingsmix 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 wordt geschreven over de 
Verklaring Beleggingsbeginselen. Daarnaast wordt eens in de 3 jaar een ALM-studie uitgevoerd 
waarmee het beleggingsbeleid en eventuele aanpassingen daarin worden onderbouwd. De 
aanbevelingen voortkomende uit de ALM-studie van eind 2017 zijn in 2018 geïmplementeerd. 
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%. 
Gezien de eerdere prestaties van twee onderliggende aandelenfondsen is in 2017 geopteerd 
voor een meer passieve houding. Waardoor nu 3 fondsen resteren. 
8.2 Marktwaarde en performance beleggingen  

 
 
  

Waarde Perf. BM Waarde Perf. BM
Matching portefeuille
Discretionair FI 0 39.457
Credits / Liquid funds FI 142.864 86.308
Renteswaps FI 0 5.193

Totaal matching portefeuille 142.864 3,31 3,16 130.959 -2,86 -4,10

Return portefeuille
Emerging markets debts FI 10.727 9,44 8,20 5.331 9,44 8,20
High yield FI 0 -0,19 -1,12 5.322 3,97 5,51

Aandelen wereldwijd Eq 44.247 -8,66 -9,37 51.478 8,64 11,12
Small caps Eq 7.790 -11,06 -15,86 9.292 20,94 19,03
Emerging markets Eq 5.959 -8,75 -10,27 9.061 24,83 20,59

Vastgoed Vg 54 -9,28 -9,28 345 11,22 11,22

Totaal return portefeuille 68.776 -8,28 -9,38 80.829 16,42 17,30

Totaal 211.640 -0,67 -1,27 211.788 4,11 3,73

Vastrentend (incl. renteswaps) FI 153.590 141.612
Aandelen Eq 57.995 69.831
Vastgoed Vg 54 345

211.640 211.788
Vorderingen en Liquiditeiten 136 64

211.776 211.852

Noot: FI = Vastrentende waarde. Eq = Aandelen.
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8.3 Toelichting performance beleggingen 
In 2018 werd een beleggingsresultaat gerealiseerd van negatief 0,67% versus positief 4,11% in 
2017.  
De matchingportefeuille behaalde 3,31% (benchmark: 3,16%) en de returnportefeuille negatief 
8,28% (benchmark: negatief 9,38%).  
De waarde van de beleggingen daalde van € 211.788k naar € 211.640k ultimo 2018. De 
matching portefeuille rendeerde 3,31%. Dit gedeelte van de portefeuille is bedoeld 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 1,9% als gevolg van de dalende rente. De rente-afdekking 
leverde per saldo dus iets meer op dan verwacht. In de loop van het boekjaar werd de 
renteafdekking verhoogd van een normweging van 50% naar 60%. 
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 slechte performance zien van negatief 8,98%. De benchmark was negatief 
10,31%. Met name in de laatste maanden van het jaar daalden de beurskoersen sterk. 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 Market Debt lieten een goed rendement zien en profiteerden van de 
goede onderliggende economische ontwikkelingen en van het feit dat verwachte rendementen 
relatief aantrekkelijk zijn ten opzichte van andere vastrentende beleggingen. De instroom van 
gelden voor nieuwe beleggingen in de EMD categorie was daarom sterk en dit hielp de 
performance.  
De belegging in high yield werd afgestoten.  
De vastgoedportefeuille is ook dit jaar in waarde afgenomen vanwege de terugbetaling van de 
verkoopopbrengsten uit de onderliggende fondsen. Het is de verwachting dat het fonds het 
onderliggende vastgoed in 2019 geheel zal hebben verkocht.  
8.4 Maatschappelijk verantwoord beleggen 
Het bestuur heeft ook in 2018 gesproken over de houding van SPE inzake het te voeren 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. 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 Euro Credit Sustainable Fund dat naast de eerder genoemde 
uitsluitingscriteria aanvullende criteria hanteert op het gebied van duurzaamheid. 
Er wordt bij de afwegingen rekening gehouden met het MVB-beleid van de werkgever  
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8.5 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.  

 
De beheerskosten (exclusief advieskosten) liggen met 0,25% (2017: 0,33%) op een aanvaardbare 
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 dalen nu weer van 0,11% naar 0,06%. Het hogere 
percentage in 2017 kwam volledig voor rekening van omzetting van de beleggingen in twee 
oorspronkelijke wereldwijde aandelenfondsen naar het Northern Trust fonds.  
Een deel van de kosten ad € 677k (2017: € 768k) 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. 


