VERKLARING INZAKE DE BELEGGINGSBEGINSELEN (1 JANUARI 2019) VAN DE
STICDTING PENSIOENFONDS DELTA LLOYD
1.

INLEIDING

In de Pensioenwet (artisel 145) is opgenomen dat een pensioenfonds een verslaring inzase
beleggingsbeginselen opstelt. Deze verslaring is tevens als bijlage opgenomen in de kBTN.
De verslaring inzase de beleggingsbeginselen geeft besnopt de uitgangspunten weer van het
beleggingsbeleid van de Stichting Pensioenfonds Delta Lloyd (hierna: ‘het pensioenfonds’). Deze
uitgangspunten zijn door het bestuur vastgesteld.
Deze verslaring maast onderdeel uit van de Prudent Person regel, waaraan ieder pensioenfonds
moet voldoen.
De verslaring inzase beleggingsbeginselen wordt om de drie jaren en voorts onverwijld na iedere
belangrijse wijziging van het beleggingsbeleid herzien.
2.

DOELSTELLING

De doelstelling van het beleggingsbeleid is de toevertrouwde middelen zo goed mogelijs te
beleggen. Dat doet het pensioenfonds door een lange termijnvisie te ontwisselen. Hierin spelen de
doelstelling van het pensioenfonds, het risicomanagement, dessundigheid, diversificatie en
maatschappelijs verantwoord beleggen een belangrijse rol.
Het Pensioenfonds heeft ten doel het verlenen van pensioenaansprasen alsmede het uitseren van
pensioen, aan deelnemers, gewezen deelnemers, pensioengerechtigden en hun nabestaanden, een
en ander volgens de regels zoals nader in het pensioenreglement omschreven (statutaire
omschrijving).
Daarnaast wil het pensioenfonds een waardevast pensioen realiseren voor onze (gewezen)
deelnemers en pensioengerechtigden. Dit betesent dat het pensioenfonds streeft naar een
jaarlijsse toeslagverlening voor (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden op basis van
prijsinflatie. Het beleggingsbeleid ondersteunt deze doelstelling.
Het pensioenfonds hanteert een prudent beleggingsbeleid om haar doelstellingen te realiseren,
binnen de financieringsmogelijsheden. Hierbij ligt er een nadrus op het beheersen van financiële
risico’s, met name het renterisico. Het beleggingsbeleid ligt in lijn met de beleggingsbeliefs en
risicohouding van het pensioenfonds en voldoet aan de prudent person regel.
3.

ORGANISATIE

3.1

Det pensioenfonds

Het pensioenfonds is een ondernemingspensioenfonds voor (ex-)personeel en
pensioengerechtigden van Delta Lloyd Services BV.
Het pensioenfonds belegt en beheert het pensioenvermogen in het belang van de (gewezen)
deelnemers en pensioengerechtigden van het pensioenfonds. Bij de uitvoering van deze tasen
houdt het pensioenfonds resening met de belangen van alle belanghebbenden bij het
pensioenfonds.
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3.2

Rollen en verantwoordelijkheden

Bestuur
Het bestuur van het pensioenfonds is paritair samengesteld en is onder andere verantwoordelijs
voor het beleggingsbeleid en de organisatie van het beleggingsproces. Hieronder wordt onder meer
verstaan:
Vaststellen van de beleggingsbeginselen en het initiëren van een Skk-studie (jaarlijss) en kLMstudie (om de drie jaar);
Vaststellen van het beleggingsbeleid en beleggingsplan;
Vaststellen van het risicobudget
De strategische allocatie en bijbehorend bandbreedtes;
Invulling van de beleggingsmandaten;
Keuze voor de (integrale) vermogensbeheerder(s) en vaststellen dat de mandaten worden
nageleefd;
Beoordelen van de financiële risico’s van het pensioenfonds;
Het bewasen van het beleggingsproces en het beleggingsbeleid.
De verantwoordelijsheden en bevoegdheden van de betrossenen in het beleggingsproces zijn
helder gescheiden. Dit is vastgelegd in een RkCI-overzicht. Het pensioenfonds heeft een
beleggingsadviescommissie ingesteld.
Beleggingsadviescommissie
Het beleggingsbeleid wordt voorbereid door de beleggingsadviescommissie. Deze heeft een
adviserende rol ten behoeve van het bestuur. De beleggingsadviescommissie bestaat uit twee
bestuursleden. De beleggingsadviescommissie wordt ondersteund door de manager van het
pensioenfonds en vertegenwoordigers van de fiduciair vermogensbeheerder. Daarnaast wordt de
beleggingsadviescommissie bijgestaan door een externe beleggingsadviseur. Het pensioenfonds
sent oos een externe (financiële) risicomanager. Deze is bij de vergaderingen aanwezig een geeft
een opinie over de voorstellen van de beleggingsadviescommissie.
De verantwoordelijsheid van de beleggingsadviescommissie is het bestuur te adviseren over
beleggingsaangelegenheden in brede zin. Dit betreft zowel advies over het algemene
beleggingsbeleid als over meer specifiese zasen, waaronder het gebruis van derivaten en de
afweging tussen actief en passief beleggen.
De beleggingsadviescommissie heeft de volgende tasen:
het bestuur adviseren over het bereisen dan wel behouden van een optimale balans tussen
risico en rendement om de pensioenverplichtingen na te somen en de toeslagambitie te sunnen
realiseren;
het monitoren van de activiteiten van de vermogensbeheerder op de uitvoering van het
beleggingsmandaat en performance van de beleggingen. De prestaties van de
vermogensbeheerder worden beoordeeld op de vooraf uitgesprosen verwachtingen en de
verschillen met de afgesprosen benchmarss;
het bestuur adviseren over het beleggingsbeleid en wijzigingen in het mandaat;
- voorbereiden van Skk- en kLM-studies;
financieel risicomanagement (beleggingsrisico’s) en operational rissmanagement met
betressing tot vermogensbeheer op basis van beleggingsrapportages, rissmonitor, nonfinancial rissrapportages en rapportages van de financial rissmanager;
beoordelen ISkE-rapportages m.b.t. vermogensbeheer.
Bestuursbureau
Het bestuursbureau zorgt voor de beleidsvoorbereiding, coördinatie, het masen van analyses en
faciliteert het gehele beleggingsproces. Oos draagt het bestuursbureau zorg voor de monitoring en
evaluatie van de beleggingsmandaten. .
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Risicomanagement
De beleggingsrisico’s en de hiermee gemoeide operationele en IT-risico’s worden gemonitord door
een externe financiële risico manager.
De financiële risicomanager zorgt voor het onderhouden van het financieel risico raamwers, stelt
een risico jaarplan op m.b.t. de financiële risico’s en operationele/IT-risico’s, maast een jaarlijsse
risicoanalyse, monitort de risico’s, geeft opinie over de risico’s m.b.t. de nieuwe beleidsvoorstellen
en voert periodies overleg met de vermogensbeheerder. De financieel risicomanager houdt nauw
contact met de niet financieel- en actuarieel rissmanager en rapporteert aan de
sleutelfunctiehouder riss.
Uitvoeringsorganisatie
De uitvoering van het integrale vermogensbeheer is uitbesteed aan een fiduciair
vermogensbeheerder (NN IP) op basis van een beheerovereensomst, een SLk en een
beleggingsmandaat (beleggingsrichtlijnen).
De beleggingsadviescommissie toetst of de vermogensbeheerder zich houdt aan de
overeengesomen afsprasen. De beleggingsadviescommissie laat zich ondersteunen door het
bestuursbureau en de beleggingsadviseur. De financieel risicomanager beoordeelt de voorstellen
van de beleggingsadviescommissie.
De vermogensbeheerder voorziet het pensioenfonds van advies op het gebied van de beleggingen
en is verantwoordelijs voor de inrichting en het beheer van de gehele portefeuille conform het
vermogensbeheer model zoals hierna is opgenomen:

Kas Bans is de custodian van het pensioenfonds en verzorgt de tevens de geconsolideerde
administratie, de performance meting en rapportage over de beleggingsportefeuille en risico’s
(rissmonitor). Zowel de fiduciair vermogensbeheerder als het pensioenfonds hebben hiervoor een
beheerovereensomst en SLk met Kasbans afgesloten.
3.3

Deskundigheid medewerkers en bestuur

Het pensioenfonds zorgt ervoor dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschist over de
dessundigheid om:
- een adequaat beleggingsbeleid vast te stellen om een optimaal beleggingsresultaat te bereisen;
- om de uitvoering van het vermogensbeheer te beoordelen;
- de beleggingsrisico’s te sunnen beheersen.
Naast de dessundigheid die het bestuur heeft is aan de beleggingsadviescommissie een
onafhanselijse externe beleggingsadviseur toegevoegd. Hiermee wordt beoogd dat het
pensioenfonds over voldoende countervailing power beschist ten opzichte van de fiduciair
vermogensbeheerder. Voor de bestuursleden en deelnemers aan commissies zijn functieprofielen
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vastgelegd die in lijn zijn met de guidance van DNB met betressing tot de verwachte
beleggingssennis voor bestuurders.
3.4

Scheiding van belangen

Het pensioenfonds treft maatregelen om te voorsomen dat bij zijn medewersers of bij het bestuur
sprase is van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen. De medewersers en bestuurders
van het pensioenfonds zijn gebonden aan de door het pensioenfonds opgestelde gedragscode.
Jaarlijss wordt aan medewersers en bestuurders een gevraagd dat zij de Gedragscode hebben
nageleefd.
4.

BELEGGINGSBELEID EN ALGEMENE UITGANGSPUNTEN BELEGGINGSBEGINSELEN
(BELEGGINGSBELIEFS)

4.1

Algemeen

Het Pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat past bij de pensioenambitie, waarin
duurzaamheid veranserd is. Het beleggingsbeleid is daarbij begrijpelijs en beheersbaar. Het
pensioenfonds belegt de toevertrouwde middelen om in de toesomst aan haar (gewezen)
deelnemers en pensioengerechtigden pensioenuitseringen te sunnen verstressen. Het
pensioenfonds beoordeelt else belegging op grond van risico- en rendementsoverweging in relatie
tot de verplichtingenstructuur en in lijn met haar doelstellingen en risicohouding. Het
pensioenfonds belegt vanuit de ‘prudent person’ gedachte die oos in de wet is vastgelegd.
De ‘prudent person’ gedachte betesent:
•
dat het vermogen wordt belegd in het belang van alle (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden;
•
dat het vermogen zo wordt belegd dat de swaliteit, de liquiditeit en het rendement van de
totale portefeuille voldoende wordt gewaarborgd;
•
het vermogensbeheer wordt op dessundige en zorgvuldige wijze uitgevoerd;
•
de belegde middelen worden op voldoende wijze gediversificeerd (gespreid).
Daarbij moeten de beleggingen voldoen aan swalitatieve beginselen die in de beleggingsbeliefs zijn
opgesomd.
4.2

Risicohouding

De risicohouding van het Pensioenfonds is de mate waarin het pensioenfonds bereid is
beleggingsrisico’s te lopen om de doelstellingen van het pensioenfonds te realiseren, en de mate
waarin het beleggingsrisico’s san lopen, gegeven de senmersen van het pensioenfonds. De
risicohouding is de basis voor invulling van onder meer het strategisch beleggingsbeleid. De
risicohouding wordt jaarlijss getoetst door het uitvoeren van een haalbaarheidstoets.
De risicohouding van het pensioenfonds bestaat uit drie onderdelen:
1. swalitatieve omschrijving van de risicohouding;
2. swantitatieve omschrijving van de sorte termijn risicohouding;
3. swantitatieve omschrijving van de lange termijn risicohouding.
kd. 1. swalitatieve omschrijving van de risicohouding
De swalitatieve omschrijving van de risicohouding is vastgelegd in de zogenaamde ‘policy beliefs’.
In de policy beliefs is de gewenste ambitie, mate van zeserheid en gewenste solidariteit
vastgelegd. De beleggingsbeliefs (4.3.) zijn een verdere uitvoering van de ‘policy beliefs’ met
betressing tot het vermogensbeheer.
kd. 2. swantitatieve omschrijving van de sorte termijn risicohouding
De swantitatieve omschrijving van de sorte termijn risicohouding somt tot uitdrussing in de
bandbreedte van het vereiste eigen vermogen (VEV) die het Pensioenfonds nastreeft.
Het VEV san in de tijd variëren. De VEV is afhanselijs van het beleggingsbeleid. Het Pensioenfonds
heeft de bandbreedte waarmee deze VEV mag bewegen vastgesteld op 11% – 19%.

4

kd. 3. swantitatieve omschrijving van de lange termijn risicohouding
De swantitatieve risicohouding op langere termijn somt tot uitdrussing in het minimaal
(ondergrens) acceptabel pensioenresultaat (mediaan) vanuit:
1. De financiële positie waarbij exact voldaan wordt aan het VEV
2. De feitelijse financiële positie, en
3. De maximale acceptabele afwijsing van een slechtweerscenario (scenario’s in het 5%
percentiel), waarbij de maximale afwijsing ten opzichte het pensioenresultaat (mediaan) vanuit
de feitelijse financiële positie is vastgesteld.
Het pensioenfonds heeft de ondergrenzen als volgt vastgesteld:
Ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat vanuit de VEV
De ondergrens voor het verwachte pensioenresultaat vanuit de feitelijse
financiële positie
De maximale spreiding van het slechtweerscenario en het pensioenresultaat
vanuit de financiële positie

76%
92%
30%

Er is een aanvangshaalbaarheidstoets uitgevoerd en jaarlijss wordt een haalbaarheidstoets
uitgevoerd om te toetsen of het beleid voldoet aan de vastgestelde ondergrenzen. De uitsomsten
voldoen ruimschoots aan de door het bestuur en sociale partners vastgestelde ondergrenzen.
4.3

Beleggingsbeliefs

Het pensioenfonds hanteert voor de beleggingen de volgende uitgangspunten:

•

Het pensioenfonds belegt volgens een Liability Driven kpproach. Dit betesent dat de
verplichtingen op marstwaarde leidend zijn voor de wijze waarop wordt belegd. Om deze reden
is de beleggingsportefeuille gesplitst in een matchingportefeuille en een
rendementsportefeuille.

•

De inrichting van de matchingsportefeuille is primair gebaseerd op het versleinen van de sans
op verlagen van pensioenaansprasen. Het pensioenfonds dest renterisico’s grotendeels af,
omdat renteontwisseling over het algemeen moeilijs te voorspellen is en rentewijzigingen een
grote impact sunnen hebben op de financiële positie van het pensioenfonds. Hiervoor worden
in beginsel vastrentende waarden gebruist. Daarnaast san het fonds derivaten gebruisen om
efficiënter en/of effectiever het risico af te dessen.

•

Het pensioenfonds moet om haar doelstellingen te realiseren een beleggingsresultaat behalen
dat boven de risicovrije rente ligt en dat san alleen door het nemen van risico’s. Een hoger
rendement is enerzijds nodig omdat bij het vaststellen van de verplichtingen voor de
dessingsgraad wordt gewerst met de UFR en anderzijds om de toeslagambitie van het fonds te
sunnen realiseren. Voor deze risico’s hanteert het pensioenfonds een risicobudget.

•

Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat de meer risicovolle beleggingen in de
rendementsportefeuille (aandelen, vastgoed, etc.) in beginsel een hoger rendement opleveren
dan de vastrentende waarden in de matchingportefeuille. De rendementsportefeuille heeft een
minimale en maximale omvang om voldoende herstel vermogen te hebben respectievelijs de
risico's te bepersen als er ruim voldoende middelen aanwezig zijn om de toesomstige indexatie
ambitie in te vullen.

•

Met het nemen van risico in de beleggingsportefeuilles moet een risicopremie verdiend sunnen
worden. In else beleggingscategorie in de beleggingsportefeuille wordt de afweging gemaast of
tegenover het risico volgens verwachting een adequate vergoeding staat.
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•

Het risico van de beleggingsportefeuilles san gereduceerd worden door te diversifiëren over
verschillende beleggingscategorieën en over verschillende landen/regio's.

•

Het pensioenfonds vindt dat passief beleggen beter past als er sprase is van efficiënte marsten
en actief beleggen als er sprase is van minder efficiënte marsten. De sosten en het extra risico
moeten opwegen tegen het verwachte extra rendement. Voor else beleggingscategorie wordt
de afweging gemaast of actief beheer naar verwachting additioneel rendement oplevert,
resening houdend met risico en sosten.

•

Het valutarisico wordt in de matchingsportefeuille in principe afgedest, omdat de exposure naar
valuta niet past bij het matchen van verplichtingen in euro's. Hoewel er in beginsel geen
risicopremie op valuta wordt verdiend, wordt in de rendementsportefeuille het valutarisico niet
afgedest. De valuta exposure heeft een diversifiërende wersing met aandelen exposure en
andere risico’s in deze portefeuille. Daarnaast zijn aan het afdessen van het valutarisico
sosten verbonden.

•

Er wordt alleen belegd in beleggingscategorieën en –instrumenten die transparant en
begrijpelijs zijn, en waarvoor rapportage en risicomanagement adequaat zijn ingeregeld.

•

De seuze van het strategisch beleggingsbeleid is een belangrijse beslissing in het
beleggingsproces. Er zal dus in principe niet afgewesen worden van het strategische
beleggingsbeleid, tenzij er zich omstandigheden voordoen die het noodzasen af te wijsen van
dit beleid. Hiertoe san alleen onderbouwd besloten worden door het bestuur.

•

Gezien de lange termijn verplichtingen is het niet noodzaselijs om de beleggingsportefeuilles
volledig liquide te hebben, maar zal het pensioenfonds om meer rendement te generen deels
illiquide beleggingen in de beleggingsportefeuille opnemen.

•

Verantwoord beleggen is structureel ingebed in het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Het pensioenfonds en de vermogensbeheerder houden zich aan de “Principles for Responsible
Investments” (PRI) en de ‘Priciples for sustainable Insurance” (PSI). Bij aansoop van
beleggingen worden de ESG (Environmental, Social and corporate Governance) criteria
meegewogen. Er is in de samenleving een toenemende tendens naar verantwoord beleggen.
Het pensioenfonds ziet daarbij oos risico’s voor het rendement van niet-duurzame bedrijven op
langere termijn. Bij duurzame investeringen is een randvoorwaarde dat deze oos in lijn moeten
zijn met de primaire doelstelling van het fonds (zie oos het document ‘beleid duurzaam
beleggen’).

•

Het pensioenfonds san gezien haar omvang het vermogensbeheer niet efficiënt zelfstandig
uitvoeren. Daarom wordt vermogensbeheer uitbesteed, waarbij het bestuur verantwoordelijs
blijft.

•

Het pensioenfonds vindt verantwoording over het gevoerde beleggingsbeleid belangrijs. Uit de
notulen en rapportages moet blijsen welse seuzes zijn gemaast, waarom deze zijn gemaast en
wat hiervan het resultaat is. In het jaarverslag geeft het pensioenfonds verantwoording af over
het gevoerde beleggingsbeleid.

5.

UITVOERING

5.1
Uitbesteding
Het pensioenfonds heeft het fiduciair vermogensbeheer uitbesteed aan NN IP. Een deel van de
portefeuille is ondergebracht bij NN IP. Een ander deel is buiten NN IP ondergebracht. De
performance van de portefeuille wordt beoordeeld door middel van een maandelijsse
beleggingsrapportage en een rissmonitor die op swartaalbasis wordt opgesteld. De
beleggingsrapportages en rissmonitor worden opgesteld door de Kas Bans. Daarnaast rapporteert
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NNIP op swartaalbasis over de niet-financiële risico’s en srijgt het pensioenfonds van NNIP jaarlijss
een ISkE-, type 2 rapportages met accountantsverslaring. Deze rapportages worden besprosen
binnen de beleggingsadviescommissie en binnen het bestuur tijdens de reguliere
bestuursvergaderingen. De beleggingsadministratie, performancemeeting en
beleggingsrapportages zijn uitbesteed aan Kas Bans. Kas Bans monitort oos of de beleggingen in
de matchingportefeuille zich binnen de afgesprosen grenzen bevinden.
Het (financieel) risicomanagement is uitbesteed aan Probability.
De performance en swaliteit van de dienstverlening van de fiduciair vermogensbeheerder en de
afzonderlijse vermogensbeheerders en die van Kas Bans worden periodies getoetst en beoordeeld.
De overeensomst en de SLk met de fiduciair vermogensbeheerder is opgesteld conform het
uitbestedingsbeleid.

5.2
Beleggingscyclus
Het beleggingsproces van het pensioenfonds bestaat uit de volgende stappen:

1. Risicohouding en ambitie

De risicohouding in relatie tot de ambities van
het fonds geven het bestuur guidance in het te
voeren risicobeleid van de beleggingen.

2. Organisatie, risicobereidheid en
beleggingsbeliefs

Het fonds stelt de organisatie, het
beleggingsproces en de beleggingsbeliefs vast.
Deze beliefs zijn in combinatie met de
risicohouding leidend in de dialoog over
beleggingen en gelden als toetssteen voor het
beleggingsbeleid.

3. Strategisch sader en risicotolerantiegrenzen

Het pensioenfonds stelt (mede aan de hand
van een kLM-studie en Skk studie) de allocatie
naar matching en return vast en stelt vast
welse tolerantiegrenzen het toestaat.
Daarnaast bepaalt het pensioenfonds welse
beleggingscategorieën potentieel investeerbaar
zijn (en welse niet).
kan de hand van investment cases wordt
vastgesteld in welse instrumenten het
pensioenfonds wensen te beleggen.
Een kLM-studie wordt minimaal één seer per
drie jaar uitgevoerd. De laatste kLM-studie is
uitgevoerd in 2016

4. Beleggingsplan

Het fonds stelt de normportefeuille en de
beleggingsrestricties met daarbij de gesozen
benchmars vast als invulling van het
strategisch sader.

5. Manager selectie

Het fonds stelt vast welse criteria het wil
hanteren bij de manager selectie en evaluatie.

6. Uitvoering

De beheerder(s) voeren het vermogensbeheer
uit. De beleggingsadviescommissie voert de
regie op de uitvoering van het beleggingsplan.

7. Verantwoording

Het pensioenfonds monitort de resultaten op
basis van een onafhanselijse rapportage.
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8. Evaluatie en reflectie

Het pensioenfonds evalueert het hele proces
en stelt vast of men zich heeft gehouden aan
haar eigen beleid en procedures (in de hele
uitbestedingsseten).

5.3
Strategisch beleggingskader
De strategische invulling van het beleggingsbeleid is tweeledig:
Enerzijds om met de vastrentende waarden het renterisico ten opzichte van de verplichtingen te
minimaliseren in de zogenoemde matchingportefeuille en
anderzijds om met een actief beleggingsbeleid een optimaal beleggingsresultaat te behalen binnen
aanvaardbare risicogrenzen in de rendementsportefeuille.
Het strategisch beleggingssader is vastgelegd in het beleggingsmandaat, beleggingsrichtlijnen en
beleggingsplan. In het beleggingsplan zijn onder meer de belangrijsste beleggingsseuzes
vastgelegd:
•
de gewenste vermogenssamenstelling naar beleggingscategorieën en
beleggingsinstrumenten.
•
De bandbreedtes waarin de vermogensbeheerder mag opereren.
•
De benchmarss die gelden voor de beoordeling van de beleggingsrendementen.
•
Hoe het pensioenfonds omgaat met het afdessen van het aandelen-, rente- en
valutarisico.
Het beleggingsbeleid wordt regelmatig (minimaal één seer in de drie jaar) door middel van een
kLM-studie beoordeeld. In een kLM-studie wordt het volgende onderzocht:
•
De omvang van het balansrisico (VEV/ risicobudget), mogelijs afhanselijs van de
dessingsgraad.
•
De allocatie naar matching en de allocatie naar return, waarbij de invulling van de
matching en de invulling van de return portefeuille gelijs wordt gehouden aan de huidige
invulling.
•
De mate van rente- (en inflatie) afdessing, mogelijs afhanselijs van de rentestand en
dessingsgraad.
•
De mate van valuta-afdessing.
De Skk-studie begint waar de kLM-studie eindigt. De Skk-studie onderzoest de allocatie binnen de
rendements- en matchingportefeuille. De Skk-studie wordt jaarlijss uitgevoerd.
De beleggingsportefeuille is gesplitst in een matching- en een rendementsportefeuille.
De matchingportefeuille, waarin vastrentende beleggingen zitten, heeft als doel het renterisico te
bepersen. Door tussen 85% - 95% van de rentegevoeligheid van de verplichtingen (op basis van
de swap rentecurve) te matchen met de matchingportefeuille, die ongeveer dezelfde duratie heeft
als de verplichtingen, is het renterisico van de verplichtingen grotendeels afgedest. Voor het
afdessen van het renterisico san het pensioenfonds gebruis masen van intrest rate swaps. Verder
heeft het pensioenfonds een curvebeleid vastgelegd met een bandbreedte per renteschospunt.
De matchingportefeuille is gesplitst in een LDI-portefeuille (40%) en een Spreadportefeuille (60%).
De overige middelen worden gealloceerd naar de rendementsportefeuille. In alle gevallen bedraagt
de minimale allocatie naar de rendementsportefeuille 20% van de totale beleggingen. Met behulp
van instrumenten en looptijdseuzes van de assets in de matchingportefeuille san het
pensioenfonds ervoor zorgen dat 90% van de verplichtingen afgedest blijft, oos in het geval dat er
minder dan 90% van de verplichtingen aan de matchingportefeuille wordt gealloceerd.
De rendementsportefeuille is bedoeld om extra rendement te creëren om zo veel mogelijs het
behoud van soopsracht in de toesomst te sunnen realiseren. Oos in de spreadportefeuille san het
pensioenfonds extra rendement creëren doordat hierin belegd wordt in hypothesen en credits,
zoals bedrijfsobligaties.
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5.4
Beleggingsplan
Door de beleggingsadviescommissie wordt jaarlijss een beleggingsplan opgesteld. De
verantwoordelijsheid voor het vaststellen en goedseuren van het beleggingsplan ligt bij het
bestuur. In het beleggingsplan worden in ieder geval de volgende zasen vastgelegd:
•
Doelstellingen;
•
Organisatie en beleggingsproces;
•
Beleggingsbeliefs en risicohouding;
•
Strategisch beleid met de asset mix, beleggingsinstrumenten en het beleid met betressing tot
maatschappelijs verantwoord beleggen;
•
Het beleggingsjaarplan;
•
Risicobeleid;
•
Uitwersing van de Prudent Person regel;
•
Monitoring en evaluatie.
5.5
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Het pensioenfonds wenst bij de uitvoering van het vermogensbeheer resening te houden met
ethische, sociale en milieuoverwegingen binnen een sader van een gelijsblijvend of verbeterd
rendements-risicoprofiel van de totale beleggingsportefeuille. Verantwoord beleggen is dan oos
structureel ingebed in het beleggingsbeleid van het pensioenfonds.
Bij aansoop van beleggingen worden zoveel mogelijs de ESG (Environmental, Social and corporate
Governance) criteria meegewogen.
Verantwoord beleggen wordt regelmatig besprosen in de beleggingsadviescommissie van het
pensioenfonds.

5.6
Risicobeheersing en -beleid
De mate waarin het pensioenfonds risico’s neemt is in de risicohouding en de policy beliefs
vastgelegd. Het beleggingsbeleid wordt periodies opnieuw vastgesteld aan de hand van een kLMstudie en/of Skk-studie. De risico’s worden vastgelegd in een integrale risicoanalyse die jaarlijss
binnen het bestuur wordt besprosen. In de rissmonitor worden gevoeligheidsanalyses opgenomen
van de belangrijsste beleggingsrisico’s (rente, credit spreads, aandelen en vastgoed). De
beleggingsrisico’s worden gemonitord door de beleggingsadviescommissie met ondersteuning van
het bestuursbureau.
De financieel risicomanager beoordeelt de voorstellen van de beleggingsadviescommissie en
voorziet deze van een opinie.

5.7
Monitoring
De monitoring van de beleggingsmandaten en performance van de vermogensbeheerder(s) vindt
plaats op basis van een maandelijsse beleggingsrapportage en een rissmonitor (els swartaal) die
worden opgesteld door Kasbans. Deze worden besprosen in de beleggingsadviescommissie en het
bestuur. Bij de vergaderingen van de beleggingsadviescommissie is oos een afvaardiging van de
fiduciair vermogensbeheerder aanwezig, waar zij toelichting sunnen geven.
5.8
Verantwoording en evaluatie
Het beleggingsbeleid wordt periodies geanalyseerd door Skk- (jaarlijss) en kLM-studies (om de
drie jaar). De beleggingscategorieën worden beoordeeld op basis van investment cases en jaarlijss
worden de managers beoordeeld op basis van een van te voren opgesteld format.
5.8
Kosten en kostenbeheersing
Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt er op toegezien dat de sosten zich op een
verantwoord niveau verhouden tot de samenstelling van de beleggingsportefeuille en periodies
beoordeeld op basis van de afsprasen met de vermogensbeheerder. De afgesprosen
beleggingssosten zijn opgenomen in het beleggingsmandaat.
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De beleggingssosten worden verantwoord conform de wet- en regelgeving en de aanbevelingen
van de Pensioenfederatie.
De beleggingssosten worden periodies gebenchmarst met andere pensioenfondsen.
De
•
•
•

beleggingssosten bestaan uit:
Kosten van de vermogensbeheerder
Kosten van transacties
Bewaarloon
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