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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 keuzes en risico’s met zich mee. De verklaring 

beleggingsbeginselen is een document dat de beleggingsovertuigingen, doelstellingen, risicotolerantie, 

beperkingen en het risicobeheer van Stichting Pensioenfonds Trespa (SPT) omschrijft en het vormt daarmee 

het fundament onder het beleggingsbeleid. Door middel van deze verklaring beoogt het bestuur van SPT op 

transparante wijze invulling te geven aan het beleggingsbeleid. 

Door middel van deze verklaring beleggingsbeginselen geeft SPT 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. 

 
Stichting Pensioenfonds Trespa 
 
Stichting Pensioenfonds Trespa (SPT) is het pensioenfonds voor Trespa International B.V. en Facilities 

Wetering B.V. Aan SPT is op basis van een zogenaamde uitvoeringsovereenkomst de uitvoering opgedragen 

van de pensioenregelingen voor de werknemers, gewezen werknemers en hun nabestaanden van Trespa 

International B.V. en Facilities Wetering B.V.  

SPT wordt bestuurd door een paritair samengesteld bestuur (het Bestuur). Het Bestuur is verantwoordelijk 

voor het beleid van het pensioenfonds en voor de uitvoering ervan. Het Bestuur bestaat uit vier leden: twee 

leden van werkgeverszijde, één van de zijde van de gepensioneerden en één van de zijde van de actieven.  

Het Bestuur vergadert maandelijks. In deze vergaderingen hebben werkgeversleden en niet-werkgeversleden 

evenveel stemmen. Geldige besluiten kunnen alleen worden genomen met een meerderheid van stemmen.  

Eind 2013 bestond het totale deelnemersbestand van SPT uit 523 actieve deelnemers, 445 gewezen 

deelnemers en 101 pensioengerechtigden. 

De pensioenregeling kan worden gekenmerkt als een voorwaardelijk geïndexeerde middelloonregeling met 

een pensioenleeftijd van 67 jaar. Een deelnemer bouwt dan pensioen op voor ouderdom en overlijden, over 

de pensioengrondslag van elk jaar. De pensioenregeling staat uitvoerig beschreven in het pensioenreglement 

en de ABTN. In de ABTN staat gedetailleerde informatie over de pensioenregeling, grondslagen van het fonds 

en samenhang tussen premie-, beleggings- en indexatiebeleid. 

 
Werkwijze 
 

Deze verklaring beleggingsbeginselen is tot stand gekomen na discussie binnen en vervolgens goedkeuring 



Stichting           Pensioenfonds           Trespa  


 

 4 

van het bestuur. Vervolgens wordt de uitvoering van het gestelde in de verklaring beleggingsbeginselen door 

het bestuur uitbesteed aan één of meer vermogensbeheerders. Het bestuur heeft er voor gekozen gebruik te 

maken van één vermogensbeheerder, Delta Lloyd Asset Mangement. Met de vermogensbeheerder wordt in 

de mandaatovereenkomsten nadere afspraken gemaakt met betrekking tot inrichting van het 

beleggingsbeleid. De verklaring beleggingsbeginselen is altijd leidend. 

De verklaring beleggingsbeginselen wordt tenminste één keer per jaar bezien en indien nodig aangepast. 

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.  

Ingangsdatum 
 
Deze versie van de Verklaring Beleggingsbeginsel is vastgesteld in de bestuursvergadering van 20 juni 2014. 
De ingangsdatum wordt vastgesteld op 1 juli 2014. 

 

Ondertekening 
 

Ondertekeningsdatum:  

Stichting Pensioenfonds Trespa  

M.P. Niemantsverdriet    I.E.C. van Herten - Cuijpers 

      

 

(voorzitter)     (secretaris) 



Stichting           Pensioenfonds           Trespa  


 

 5 

Doelstellingen 

Aangezien het gaat om een collectieve pensioenregeling is de primaire doelstelling van SPT:  

Voldoen aan de nominale pensioenverplichtingen. 

Daarnaast heeft het bestuur van SPT de ambitie om naar eigen inzicht
1
 en voorwaardelijk toeslagen te 

verlenen. Het secundaire doel luidt daarom: 

Pensioenverplichtingen gemiddeld indexeren voor 70% van de prijsinflatie voor zowel actieven, inactieven als 

gepensioneerden.
2
  

 
Risicobereidheid 
 

Het bestuur is alleen bereid risico te lopen indien dat bijdraagt aan het bereiken van de doelstelling. Dit 

betekent dat indien op termijn, naar de mening van het bestuur, er uitzicht bestaat op het bereiken van de 

bovengenoemde doelstellingen het beleid aangepast wordt en er minder risico wordt gelopen. Dat betekent 

dat het bestuur op dat moment ervoor kiest de dekkingsgraad te stabiliseren omdat het nog lopen van risico 

niet meer of niet voldoende bijdraagt aan het bereiken van de doelstellingen. Het fonds kiest dus voor een 

dynamisch beleggingsbeleid zonder dat vooraf een expliciete grens is gedefinieerd waarbij het fonds de 

beleggingsportefeuille aanpast.
3
 

De beleggingsportefeuille heeft een laag risicoprofiel vanuit de wens van het bestuur om de kans op 

eventuele kortingen van de opgebouwde aanspraken zo mogelijk te beperken. Dat betekent anderzijds ook 

dat het “upward potential” van de portefeuille daarmee ook beperkt is. Dat is een bewuste keuze van het 

bestuur.  

Het bestuur monitort de ontwikkelingen en bespreekt deze periodiek tijdens de bestuursvergaderingen.  

 
 
 

 

 

                              
1
 Het bestuur hanteert daarvoor een staffel waarbij de toeslag stijgt als de dekkingsgraad stijgt.  

2
 Consumentenprijsindex (CPI) 

3
 Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds kan een vaste of dynamische vorm aannemen. Bij een vast beleid is de risicoperceptie van 

het fonds onafhankelijk van de huidige dekkingsgraad en marktsituatie. Het fonds houdt zowel bij een hoge als bij een lage dekkingsgraad 
dezelfde asset mix of risiconiveau. Bij een dynamisch beleid varieert het risicokader met fonds- en marktomstandigheden. De portefeuille 
wordt aangepast als vooraf bepaalde grenzen worden bereikt (triggers). De asset mix wordt dan afhankelijk van een trigger, bijvoorbeeld de 
dekkingsgraad.  
 
Bij een dynamisch beleid kan zowel een boven- als ondergrens worden vastgesteld. In geval van een ondergrens is bij een slechtere 
financiële positie minder ruimte om risico te nemen. Bij een bovengrens (hoge dekkingsgraad) kan het risicoprofiel naar beneden worden 
bijgesteld omdat er dan geen motivatie meer is om nog risico te nemen omdat bijvoorbeeld de indexatiedoelstelling met de huidige middelen 
kan worden behaald.  
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Beleggingsovertuigingen 
 

Een beleggingsovertuiging is kortweg de perceptie van het pensioenfonds van de financiële markt en hoe het 

fonds waarde kan toevoegen voor haar deelnemers door middel van een efficiënte beleggingsorganisatie.  

Beleggingsovertuigingen hebben betrekking op: 
– Werking financiële markten 
– Context van het fonds 
– Efficiënte uitbesteding van taken in het beleggingsproces 
 

De uitkomsten inzake de Beleggingsovertuigingen bepalen de inrichting van de organisatie  
en dus de wijze van uitbesteding. De Beleggingsovertuigingen hebben we geordend op basis van de 
onderdelen in deze keten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onderstaand worden de verschillende stappen in de keten toegelicht.  
 

1. Beleggingsovertuigingen: Deze overtuigingen worden in dit document neergelegd. 

2. ALM: Het uitvoeren van een studie waarbij scenario’s doorgerekend worden ten aanzien van zowel de 

beleggingen als verplichtingen teneinde het gewenste beleggingsbeleid en/of financierings- en 

indexatiebeleid te kiezen.  

3. SAA: De strategische asset allocatie van het fonds, het geheel van normen, bandbreedtes en  

gekozen benchmarks die het uitgangspunt vormen voor de berekening van de totale (samengestelde) 

benchmark voor het fonds. 

4. TAA: De keuze van de beheerder om de feitelijke asset allocatie af te laten wijken van die van de 

normweging van de benchmark binnen de totale bandbreedte. 

5. Portefeuilleconstructie: Het proces om te komen tot de feitelijke verdeling van de portefeuille over 

beleggingscategorieën en binnen categorieën. 

6. Managerselectie en overlays: De keuze voor actief versus passief beheer en vervolgens de keuze 

voor de vermogensbeheerder die het mandaat uitvoert. 

7. Portefeuille implementatie. Nu de portefeuille is bepaald en de aanbieders zijn gekozen kan tot 

belegging worden overgegaan. 

8. Portefeuille monitoring en rapportage. Het rapporteren over de portefeuille en het monitoren of de 

portefeuille in overeenstemming is met de doelstellingen en richtlijnen. Indien dat niet het geval is zal 

de waardeketen (deels) weer doorlopen worden om aanpassingen door te voeren. Dat kan ertoe 

leiden dat een andere aanbieder wordt gekozen of dat de SAA mix wordt bijgesteld. 

 

Beleggingsovertuigingen 

SAA 

TAA 

Portefeuilleconstructie 

Managerselectie Overlays 

ALM 

Portefeuille implementatie 

Portefeuille monitoring 

Reporting 

Actief/passief  
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Risicomanagement 
 

Het bestuur is van mening dat de componenten Beleggingsovertuigingen, ALM en SAA op de lange termijn 

grotendeels het te behalen rendement bepalen. De rol van TAA en actief beheer op het lange termijn 

rendement is relatief beperkt.  

Gegeven het belang van deze componenten worden de beleggingsovertuigingen minimaal jaarlijks 

geëvalueerd en zonodig aangepast. Het fonds voert elke drie jaar een ALM studie uit om het beleggingsbeleid 

te herevalueren. Bandbreedtes ten opzichte van de normwegingen zijn beperkt. Afwijkingen van de 

bandbreedtes zijn een bestuursbesluit.  

Het balansrisico is het belangrijkste risico. Het risico op een daling van de dekkingsgraad is hierbij  
de belangrijkste factor. 
 
Het fonds stelt een risicodashboard op hetgeen in overeenstemming is met DNB eisen en aanbevelingen en 
draagt zorg voor periodieke monitoring en terugkoppeling.  

 
Asset mix en beleggingscategorieën 
 
De beleggingsstrategie wordt afgestemd op het risicoprofiel van het pensioenfonds, dat o.a. is gebaseerd op 
de verplichtingenstructuur van het fonds, de inzetbaarheid van het premie-instrument, de 
rendementsverwachtingen en het indexatiebeleid. Startpunt van de vaststelling van de beleggingsstrategie 
vormt het gestelde in de Verklaring Beleggingsbeginselen.  
 
Ten aanzien van de samenstelling van de beleggingsportefeuille is transparantie van de belegging voor het 
bestuur een noodzakelijke voorwaarde. Dat betekent dat op elk moment duidelijk moet zijn hoe en waarin 
belegd wordt. Tevens dient transparantie te bestaan over de bijbehorende risico’s die gepaard gaan met deze 
belegging.  
Voordat belegd kan worden in een nieuwe beleggingscategorie dient eerst vastgesteld te worden of aan de 
voorwaarde van transparantie is voldaan.  
 
Derivaten dienen alleen gebruikt te worden onder bepaalde voorwaarden. Het is toegestaan derivaten te 
gebruiken voor defensieve doeleinden zoals het afdekken van valutarisico’s en renterisico’s en wanneer dit 
toegevoegde waarde heeft vanuit efficiëntie.  
 
Beleggen met geleend geld dan wel het aangaan van derivaten contracten zonder het doen van initiële 
storting (leverage) dient vermeden te worden.  
 
De kosten van het vermogensbeheer zijn een belangrijke factor in de portefeuilleconstructie, echter in de 
afweging tussen verschillende beleggingen gaat het om het netto verwachte rendement. Dat betekent dat 
“dure” beleggingscategorieën alleen interessant zijn indien deze een aanzienlijk hoger netto verwacht 
rendement bieden.  
 
Het bestuur wenst zelf geen tactisch allocatie beleid (TAA) te voeren. Indien dit past binnen de vastgestelde 
richtlijnen heeft de vermogensbeheerder de mogelijkheid om door middel van zijn actieve beleid af te wijken 
van de normwegingen teneinde een hoger rendement te behalen dan de benchmark.  

 



Stichting           Pensioenfonds           Trespa  


 

 8 

Valuta- en renteafdekking 
 
Het bestuur is niet van mening dat het waarde kan toevoegen door een actieve korte termijn visie op rente- of 
valutaontwikkelingen. Dat wil niet zeggen dat risico’s volledig worden afgedekt. De mate van afdekking wordt 
gekozen op basis van een kwantitatieve analyse (bijvoorbeeld een ALM studie) waar ook het effect versus de 
verplichtingen wordt meegenomen.  
 
Indien dit past binnen de vastgestelde richtlijnen heeft de vermogensbeheerder de mogelijkheid om door 
middel van zijn actieve beleid ten aanzien van rente- en valutaontwikkelingen waarde toe te voegen. 

Beheerstijl: actief versus passief beleggen 
 
Actief beheer is gericht op het behalen van een hoger rendement dan een benchmark, door de portefeuille 
anders samen te stellen dan de benchmark. Passief beheer is gericht op het behalen van het 
benchmarkrendement door middel van een efficiënte replicatie van de benchmark. De belangrijkste 
beleggingscategorieën zijn zowel actief als passief verkrijgbaar. 

Het fonds kiest voor een “passief, tenzij” benadering waarbij het uitgangspunt passief beheer is. Indien actief 
beheer aantoonbaar meerwaarde biedt na rekening te houden met de hogere fee en het hogere risico, kan 
gekozen worden voor een zekere mate van actief beheer.  

Het bestuur is zich ervan bewust dat actief beheer leidt tot hogere eisen op het gebied van deskundigheid en 
risicomanagement en heeft hiervoor aanvullende maatregelen genomen.  

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 
 
Het MVB beleid is een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid voor SPT. SPT kiest voor een 
praktische insteek ten aanzien van MVB beleid hetgeen wil zeggen dat het MVB beleid een consequentie is  
van de keuze voor een bepaald beleggingsfonds. Gegeven de beperkte grootte van het pensioenfonds is 
maatwerkbeleid vanwege de hoge kosten geen praktische optie. 
 
In de praktijk kan MVB op een aantal niveaus worden toegepast 

4
. SPT heeft de wens de niveaus 1, 2 en 3 in 

haar beleggingsbeleid geïncorporeerd te zien en laat dit meewegen bij de keuze voor een bepaald 
beleggingsfonds.  
 

 

                              
4
  

1. Stemmen op de aandeelhoudersvergadering: hier kan de aandeelhouder stemmen voor plannen die duurzaam zijn. 

2. Engagement: actief de directie van de onderneming benaderen om maatschappelijke thema’s onder de aandacht te 

brengen. 

3. Uitsluitingen: niet beleggen in ondernemingen die bepaalde maatschappelijk verantwoorde criteria schenden. “Ik doe 

het slechte niet.”  

4. Best-in-class: Alleen beleggen in ondernemingen die per sector het beste scoren op duurzame selectiecriteria. “Ik 

doe het goede wel.” Voorbeeld: alleen beleggen in computerproducenten met een recycleprogramma.  

5. Thema beleggen: Alleen beleggen in sectoren of ondernemingen die actief bijdragen aan een duurzame 

ontwikkeling. Voorbeeld: microkrediet en schone energiebronnen.  
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Uitbesteding en Governance 
 
Het bestuur dient in staat te zijn de beleggingen qua strategie en risico te doorgronden. Het bestuur moet in 
staat zijn om verantwoording af te leggen over de gemaakte keuzes in het beleggingsproces. 
Het bestuur is van mening dat de componenten Beleggingsovertuigingen, ALM en SAA op de lange termijn 
grotendeels het te behalen rendement bepalen en wenst daarom deze onderdelen integraal binnen het 
bestuur te bespreken.  

Het bestuur heeft een aantal bestuursleden gemandateerd om in algemene zin ervoor te zorgen dat het 
bestuur een betere grip heeft op het beleggingsbeleid en meer specifiek om de monitoring van het 
beleggingsbeleid te verzorgen. Er vindt door deze bestuursleden monitoring plaats van de 
beleggingsportefeuille versus mandaat en bandbreedtes zoals vastgesteld door het bestuur. Hierover wordt 
periodiek gerapporteerd aan het bestuur. Door middel van onder meer de inzet van externe adviseurs wordt 
“countervailing power” geborgd versus de aangestelde vermogensbeheerder.  
 
Het bestuur wenst evaluatieprocedures met betrekking tot externe providers te definiëren en hiervoor een 
tijdschema af te spreken. 
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Externe Beperkingen 
 
Solvabiliteit 
DNB stelt de volgende eisen aan het eigen vermogen van pensioenfondsen: 

 De minimaal vereiste dekkingsgraad is 104,2%. 

 Het vereiste eigen vermogen is zodanig dat met 97,5% zekerheid het pensioenfonds binnen een jaar niet 
onder een dekkingsgraad van 100% komt. Ultimo 2013 betekent dit conform het standaardmodel van 
DNB een vereist eigen vermogen van 109,5%. 

 

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 ondernemingen
5
 zijn beperkt tot 5%. 

 Beleggingen worden tegen marktwaarde gewaardeerd.  

 

Artikel 13 en 16.2 van het Besluit financieel toetsingskader (FTK) pensioenfondsen schrijft het volgende voor 

als uitwerking van de prudent person regel: 

 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. 

 

 

 

                              
5
 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. 



Stichting           Pensioenfonds           Trespa  


 

 11 

Strategische Asset Allocatie 
 

De strategische mix is in onderstaande tabel weergegeven.  

Beleggingscategorie Norm gewicht Min Max 

Vastrentende waarden 80% 75% 85% 

Staatsobligaties 32,0% 28,0% 80,0% 

Staats- en semistaatsobligaties > 5 jaar 16,0% 12,0% 80,0% 

Semistaatsobligaties 9,6% 0,0% 40,0% 

Gesecuritiseerd 9,6% 0,0% 40,0% 

Bedrijfsobligaties 12,8% 0,0% 40,0% 

    

Aandelen 20% 15% 25% 

Aandelen Wereldwijd 13,0% 12,0% 14,0% 

Aandelen Value 7,0% 6,0% 8,0% 

    

Liquiditeiten 0% -5% 10% 

    

Totaal 100%   

 

De rentehedgecoëfficiënt versus de verplichtingen op marktwaarde bedraagt 75% (met een ondergrens van 

65% en bovengrens van 85%) volgens een PV01 aanpak, waarbij de swapoverlay het grootste gedeelte van 

de renteafdekking verzorgt.  
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Risicobeheersing 
De ontwikkeling van het beleggingsbeleid wordt door middel van de onderstaande key performance indicators 

gevolgd. Deze indicatoren worden op kwartaalbasis gerapporteerd op een ‘dashboard’. 

Dashboard 

Indicator Omschrijving 

Nog te bepalen Nog te bepalen 

  

  

  

  

 

 

 

 


