
Expertise gecombineerd met stevige countervailing power leidt tot robuuste  

beleggingsbeslissingen.

Het pensioenfonds maakt actief gebruik van interne en externe beleggingsexpertise om goede beleggings-

resultaten voor haar deelnemers te behalen. De inzet van deze expertise vraagt om een sterke governance 

waar het pensioenfonds dan ook nadrukkelijk in investeert.

Betrokken aandeelhouderschap stimuleert goed bestuur en verantwoord ondernemen. 

Integratie van ESG factoren draagt positief bij aan het risico- rendementsprofiel.

ESG factoren beïnvloeden het beleggingsrisico en -rendement van alle asset categorieën, waarbij goede 

governance een voorwaarde is voor verbetering van de prestaties van een onderneming op de E (milieu) en 

de S (sociale) factoren. Het fonds acht haar Verantwoord Beleggingsbeleid een belangrijke manier om uiting 

te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Om rendement te genereren moeten beleggingsrisico’s bewust worden genomen en 

onbeloonde risico’s waar zinvol afgedekt.

Het fonds wenst beleggingsrisico’s bewust aan te gaan omdat zij daarvoor (voldoende) wordt beloond.  

Voor andere risico’s wordt een keuze gemaakt of het pensioenfonds de risico’s wenst te lopen waarbij ook 

nadrukkelijk wordt gekeken naar de vraag of het pensioenfonds zich het risico kan veroorloven. In deze 

afweging worden ook de kosten van afdekking betrokken.

De Strategische Asset Allocatie bepaalt in hoge mate het rendementspotentieel en 

risicoprofiel van de beleggingsportefeuille.

De verdeling over de verschillende rendements- en risicobronnen is de belangrijkste determinant voor het 

uiteindelijk te behalen resultaat. De latere beslissingen in het beleggingsproces zijn afgeleid van deze  

strategische keuzes en mogen het strategische risicoprofiel niet overschaduwen.

Diversificatie verbetert het risico-rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille 

waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met de onderliggende risico- en  

rendementsbronnen.

Diversificatie verbetert het risico-rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille. Het fonds kijkt daarbij 

verder dan de benaming van een belegging om de uiteindelijke risico- en rendementsbronnen te identificeren 

en de exposure te spreiden.

Door de lange termijn beleggingshorizon kunnen korte termijn risico’s, zoals volatili-

teit en illiquiditeit, gedragen worden om daarmee een hoger rendement te realiseren. 

De verplichtingen van het pensioenfonds hebben een lange termijn karakter. Dit maakt het mogelijk dat het 

pensioenfonds kan beleggen met een lange tijdshorizon. Hierdoor is het pensioenfonds in staat om korte 

termijn risico’s te dragen om op lange termijn hiervan te kunnen profiteren. Daarnaast biedt een lange termijn 

karakter ook de mogelijkheid om te beleggen in illiquide beleggingen. Het pensioenfonds is zich daarbij wel 

bewust dat niet alle verplichtingen een lange termijn karakter hebben.
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Risicopremies variëren door de tijd en over markten, waardoor weloverwogen  

implementatie van dynamisch beleid waarde toevoegt.

Het pensioenfonds gelooft erin dat de beloning voor het dragen van verschillende typen risico’s varieert. 

Het pensioenfonds kan hiervan profiteren door op sommige momenten meer of minder blootstelling aan een 

bepaald type risico te kiezen binnen de grenzen van het strategische risicoprofiel.

Niet alle markten zijn altijd efficiënt en dit biedt mogelijkheden om met actief beheer 

waarde toe te voegen.

Het pensioenfonds gelooft erin dat het mogelijk is om extra waarde toe te voegen middels actief beheer.  

Het verslaan van een benchmark is echter niet eenvoudig. In de keuze voor actief beheer worden ook de 

kosten voor het vinden van de juiste managers, de meerkosten van actief beheer, het extra governance 

beslag en het risico van underperformance meegewogen.

Beleggingsrisico’s kennen meerdere dimensies die vanuit verschillende invalshoeken 

en perspectieven moeten worden bekeken. 

De beleggingsomgeving is complex, onzeker en volatiel. Beleggingsrisico’s kunnen dan ook niet voldoende 

beschreven worden binnen één model, aanpak of getal. Dit vraagt om een beoordeling met meerdere 

lenzen.

Additionele kosten zijn acceptabel voor het genereren van extra rendement en/of het 

beter beheersen van risico’s. 

Het fonds houdt nadrukkelijk rekening met het feit dat kosten op de lange termijn de rendementen kunnen 

uithollen. Desalniettemin is het fonds ervan overtuigd dat in sommige gevallen het gewenst is om (meer)kosten 

te maken om zodoende betere (netto) beleggingsresultaten te behalen en het beleggingsrisico beter te laten 

aansluiten bij haar risicobudget.
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