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Inleiding
Deze ‘Verklaring inzake beleggingsbeginselen’ (hierna: Verklaring) beschrijft op beknopte wijze de
uitgangspunten van het beleggingsbeleid van Stichting Pensioenfonds Trespa (hierna: de stichting).
De uitgangspunten worden door het bestuur vastgesteld.
Conform geldende wet- en regelgeving gaat de Verklaring in op:
1.
2.
3.
4.

De doelstelling van het beleggingsbeleid.
Risico’s en risicobeheer.
Algemene uitgangspunten en beleggingsbeginselen.
Uitvoering van het beleggingsbeleid.

Minimaal eens in de drie jaar wordt deze verklaring inzake de beleggingsbeginselen herzien. Indien
tussentijds belangrijke wijzigingen optreden in het beleggingsbeleid wordt de verklaring tussentijds
aangepast.
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1. Doelstelling beleggingsbeleid
De doelstelling van het beleggingsbeleid is om een goed pensioen te kunnen realiseren voor al onze
deelnemers. Concreet betekent dit dat het beleggingsbeleid erop gericht is om naast het nominale
pensioen ook een indexatie te kunnen toekennen. Het pensioenfonds belegt en beheert het
pensioenvermogen in het belang van de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden van het
fonds. Bij de uitvoering van deze taken houdt het pensioenfonds rekening met de belangen van alle
belanghebbenden bij het pensioenfonds.

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 inzicht1 en voorwaardelijk toeslagen
te verlenen. Het secundaire doel luidt daarom:
Pensioenverplichtingen gemiddeld indexeren voor 27% van de prijsinflatie voor zowel actieven,
inactieven als gepensioneerden.2

1
2

Het bestuur hanteert daarvoor een staffel waarbij de toeslag stijgt als de dekkingsgraad stijgt.
Consumentenprijsindex (CPI)
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2. Risico’s en risicobeheer
2.1

Waarom beleggen en risico’s nemen?

Het pensioenfonds heeft twee bronnen van inkomsten: pensioenpremies en beleggingsrendementen.
Samen moeten deze ervoor zorgen dat de pensioenen in de toekomst uitbetaald kunnen worden en
dat deze pensioenen voor zover zo mogelijk geïndexeerd worden.
Voor de jaarlijkse pensioenopbouw ontvangt het pensioenfonds premie. Bij tekorten kan het
pensioenfonds niet terugvallen op de aangesloten werkgever. Indien in een bepaald jaar de
pensioenpremie niet voldoende is om de nagestreefde pensioenopbouw voor dat jaar te realiseren,
dan zal de pensioenopbouw in dat jaar worden verminderd tenzij anders in het premietekort kan
worden voorzien. Om een indexatie te kunnen toekennen in de toekomst, zal het pensioenfonds een
bepaalde mate van beleggingsrisico moeten nemen. Risico nemen betekent gelijktijdig een kans op
korten. Op langere termijn vinden het bestuur en de sociale partners een pensioen met een indexatie
en mogelijk een wat grotere kans op korten, belangrijker dan een nominaal gelijkblijvend pensioen
met een kleine kans op korten. Om die reden zal het fonds een afgewogen mate van risico nemen in
de beleggingen.
Conform hetgeen hierover in de pensioenwet is vastgelegd, heeft het pensioenfonds haar
risicohouding vastgesteld en vastgelegd. Bij het concretiseren van deze risicohouding heeft het
fondsbestuur zich gebaseerd op de kenmerken van het fonds en heeft zij daarbij meerdere
beleidsuitgangspunten gehanteerd, zoals de gewenste maximale premiestijging, de volatiliteit en de
gewenste kans op realisatie van toeslagen, de gewenste kritische grens en volatiliteit ten aanzien van
de dekkingsgraad, het maximaal acceptabele niveau van kortingen en de gewenste eigenschappen
van het strategische beleggingsbeleid.
Binnen het kader dat wordt gevormd door de risicohouding, waarbij ook rekening wordt gehouden
met de specifieke kenmerken van het fonds, is het pensioenfonds bereid om beleggingsrisico’s te
lopen om zodoende de doelstellingen van het fonds te realiseren. Het risicoprofiel dat hieruit is
afgeleid, is middels een Asset Liability Studie (ALM-studie) vertaald in een strategische asset
allocatie. In hoofdstuk 3.1 van deze verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt hier nader op
ingegaan.
De mate waarin beleggingsrisico’s worden gelopen komt terug in het vereist eigen vermogen (VEV),
zijnde de omvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds, gegeven een bepaald
risicoprofiel, minimaal zou moeten beschikken. De vaststelling van het VEV, en daarmee van de
weging van de afzonderlijke financiële risico’s, is voorgeschreven in de Pensioenwet (zie hiervoor de
artikelen 132 PW en 138 PW). Daarnaast wordt onder andere in het Besluit financieel toetsingskader
pensioenfondsen in artikel 12 ook aandacht besteed aan het VEV. Het pensioenfonds heeft deze
financiële risico’s geïdentificeerd. Conform wet- en regelgeving wordt hier in de uitvoering van het
beleggingsbeleid rekening mee gehouden middels het deels afdekken van deze risico’s en het
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zorgdragen voor voldoende spreiding over beleggingscategorieën, hetgeen risico mitigerend werkt.
2.2

Risicobeheersing

Een van de belangrijkste instrumenten bij het beheersen van de beleggingsrisico’s is spreiding. We
spreiden ons vermogen over verschillende soorten beleggingen, zoals aandelen en obligaties. De
verdeling over al deze soorten beleggingen noemen we onze beleggingsmix. Die moet optimaal
afgestemd zijn op onze beleggingsdoelstellingen. Daarbij spelen verschillende overwegingen een rol,
zoals: welk rendement streven we na, welke risico’s kan het fonds verantwoord nemen en hoe lang
kunnen we ons geld beleggen voordat we het als pensioenen moeten uitbetalen?
We zoeken ook naar beleggingen die tegengesteld reageren bij bijvoorbeeld economische teruggang.
Dat verkleint onze kwetsbaarheid. Kortom: bij het beleggen wordt voortdurend een zorgvuldige
afweging gemaakt tussen risico en rendementsverwachting, waarbij de belangen van al onze
stakeholders in het oog worden gehouden.
Natuurlijk is er meer dan spreiding alleen. Wij proberen ook zo goed mogelijk in te spelen op actuele
marktontwikkelingen en- verwachtingen. Zorgvuldig monitoren van alle beleggingen en waar nodig
bijsturen is een essentieel onderdeel van onze beleggingsstrategie.
Middels periodieke rapportages heeft het pensioenfonds inzicht in de verschillende financiële
risico’s. Daarnaast wordt voor de monitoring van de risico’s ook externe expertise ingeroepen.
Ingeval van overschrijding van gestelde grenzen voor een of meerdere van de verschillende risico’s,
zullen er maatregelen genomen worden teneinde de verschillende risico’s weer in lijn te brengen met
het voorgestelde beleggingsbeleid.

2.3

Algemene uitgangspunten en beleggingsbeginselen

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid staat de ‘prudent person’ regel centraal en hanteren wij de
onderstaande uitgangspunten:
•
•
•
•

•
•

Het pensioenfonds belegt in het belang van de (gewezen) deelnemers en
pensioengerechtigden.
Het voorzichtigheidsbeginsel: er wordt zodanig belegd dat de kwaliteit, veiligheid en
liquiditeit van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd.
Het pensioenfonds belegt alleen in beleggingscategorieën- en producten die transparant en
uitlegbaar zijn en waarvan de risico’s duidelijk zijn.
De gelden die ter dekking van de technische voorzieningen worden aangehouden, worden
zoveel mogelijk belegd op een wijze die strookt met de aard en duur van de verwachte
toekomstige pensioenuitkeringen.
Het pensioenfonds heeft ervoor gekozen om in de basis passief te beleggen (index beleggen)
voor de aandelenportefeuille
Actief beleggen loont in inefficiënte markten en in markten die niet met passief beheer zijn te
benaderen.
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•
•

•

•

•

•
•

•

•

Het pensioenfonds belegt alleen in derivaten voor zover dit past binnen het beleggingsbeleid
en voor zover de risicokarakteristieken van de betreffende derivaten voldoende bekend zijn.
Gezien het lange termijn karakter van de verplichtingen richt het pensioenfonds zich bij het
formuleren van haar beleggingsstrategie primair op de lange termijn. De beleggingsstrategie
kan worden beïnvloed door korte termijn beperkingen en overwegingen (regelgeving,
liquiditeit, etc.).
Hoewel sommige beleggingen en/of strategieën in potentie interessant kunnen zijn, kunnen
praktische beperkingen (omvang pensioenfonds, middelen, transactiekosten, andere kosten,
etc.) een argument vormen om hierin niet te investeren.
Diversificatie is belangrijk. Door een goede spreiding over de beleggingscategorieën, regio’s,
landen en beleggingsstijlen wordt een optimale verhouding tussen rendement en risico
bepaald. Risico’s die naar verwachting niet beloond worden, worden deels of geheel
afgedekt.
Risico’s dienen altijd bewust genomen te worden en gebaseerd te zijn op de verwachting dat
deze worden beloond. Dit vereist dat a) het te verwachten rendement realistisch is en
voldoende compensatie biedt voor het aanvullende risico, en/of b) het risico middels
diversificatie resulteert in een lager risico voor de totale portefeuille.
Het vaste karakter van de pensioenpremie (CDC) wordt meegenomen bij de risicotolerantie
van het pensioenfonds.
Het bestuur is er zich van bewust dat risico’s door de tijd heen variëren, net als de verwachte
vergoedingen voor het nemen van bepaalde risico's. Hierbij wordt in ogenschouw genomen
dat noch de onmiddellijke noch de verder in de toekomst gelegen omgeving met zekerheid
vastgesteld kan worden.
De beleggingsstrategie moet dan ook flexibel zijn en aangepast kunnen worden aan:
- veranderende (markt)omstandigheden,
- de solvabiliteit van het pensioenfonds en
- veranderingen in regelgeving.
Herijking van de beleggingsmix is onder andere van belang omdat rendement/risicoprofielen
veranderen. Daarbij spelen waarderingsniveaus, economische cycli, marktsentimenten en
staartrisico’s een rol. Staartrisico’s zijn risico’s waarop de kans dat ze zich voordoen klein is
maar waarvan de gevolgen erg groot kunnen zijn.
Beleggingen in de bijdragende ondernemingen worden gemeden.
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3. Uitvoering van het beleggingsbeleid
Het pensioenfonds heeft de beleggingen uitbesteed aan externe vermogensbeheerders. Deze
externe vermogensbeheerders dienen zich bij hun werkzaamheden te houden aan de door het
bestuur opgestelde richtlijnen. Het fonds schakelt daarnaast externe specialisten in bij het
uitvoeren van ALM- en risicobudgetteringstudies, de beoordeling van de prestaties van
vermogensbeheerders en het risicomanagement van de portefeuille.
3.1 Vaststelling beleggingsbeleid
Het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid vormt de relatie tussen de bezittingen en de
verplichtingen van het pensioenfonds. Deze relatie wordt periodiek geanalyseerd in een Asset
Liability Management-analyse (ALM). De ALM-studie is maatgevend voor de verdeling over de
beleggingscategorieën, waarbij wordt gestreefd naar een optimale beleggingsportefeuille in
combinatie met een consistent premie- en toeslagbeleid. De ALM-studie wordt in beginsel eens
in de drie jaren, doch zoveel vaker als het bestuur van de stichting dat wenselijk acht dan wel
wordt verlangd door DNB, uitgevoerd.
De resultaten van deze analyse vormen de input voor de hoofdlijnen van de beleggingsmandaten
en- richtlijnen. Deze bevatten onder andere de belangrijkste beleggingskeuzes die gemaakt
moeten worden:
• De gewenste vermogenssamenstelling naar beleggingscategorieën. Het risicoprofiel van deze

vermogenssamenstelling wordt geanalyseerd in het licht van alle rechten en verplichtingen
van het pensioenfonds, zowel op korte als op lange termijn.
• De rendementsdoelstelling per beleggingscategorie, tot uitdrukking gebracht in een of meer
vergelijkingsmaatstaven.
• In hoeverre het pensioenfonds bereid is de feitelijke beleggingsportefeuille (tijdelijk) te laten
afwijken van de strategisch gewenste portefeuille oftewel de ruimte tot het voeren van een
actief beleggingsbeleid.

3.2

Strategische asset allocatie
Binnen de strategische beleggingsmix geldt voor zowel voor de matching portefeuille als voor
de returnportefeuille de normweging. Er worden vaste bandbreedtes gehanteerd voor de
verhouding tussen match- en returnportefeuille. Er zal geen tactische asset allocatie
plaatsvinden tussen de match- en returnportefeuille. De verhouding zal per maandeinde
gemonitord worden. Indien de match- of returnportefeuille buiten de toegestane bandbreedte is
getreden zal geherbalanceerd worden naar de normweging zoals aangegeven in de tabel. Deze
positie wordt bij overschrijding in beginsel de eerstvolgende maandallocatie hersteld, met een
uiterlijke termijn van drie maanden. . Binnen de matchportefeuille wordt echter gestuurd op
een renteafdekkingspercentage en wordt niet gestuurd op normwegingen.
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In onderstaande tabel is de normweging en de bandbreedte opgenomen.

Beleggingscategorie
Matchingportefeuille

Norm
gewicht

Min

Max

80%

75%

85%

15%

25%

0%

-2,5%

5%

75%

70%

80%

Staatsobligaties (Euro staatsleningen kernlanden)

20,0%

LDI Pools

30,0%

Credits (Global Credits Investment Grade)

30,0%

Returnportefeuille

20%

Aandelen ontwikkelde markten

20,0%

Liquiditeiten
Renteafdekking

Het pensioenfonds beschikt daarnaast over een crisisplan. Dit treedt in werking wanneer zich
extreme koersbewegingen voordoen op de financiële markten. Dit financieel crisisplan is opgenomen
in bijlage 6 van de ABTN.
Afdekken financiële risico’s

3.3

Er zijn bepaalde risico’s die overmatige invloed kunnen hebben de ontwikkeling financiële positie
van het pensioenfonds. De belangrijkste financiële risico’s zijn:
•

•

Renterisico: wanneer de rente daalt, moet het fonds meer vermogen reserveren om de
toegezegde pensioenen uit te kunnen betalen. Dat betekent dat de financiële positie van het
fonds verslechtert. Om dit effect te beperken heeft het pensioenfonds in de beleggingen het
renterisico op marktbasis op curve-neutrale wijze strategisch voor 75% afgedekt. Ook hier
geldt niet een enkel percentage maar een bandbreedte. Deze is voor de renteafdekking tussen
70% en 80%. Het fonds kiest voor afdekking op marktbasis op curve-neutrale wijze omdat
hiermee de uiteindelijke blootstelling van het fonds wordt afgedekt.
Valutarisico: een belegging in dollars wordt minder waard wanneer de dollar in waarde daalt
ten opzichte van de euro. In beginsel is het valutabeleid passief en vindt er geen afdekking
van valutarisico’s plaats. Onder bijzondere omstandigheden kan de vermogensbeheerder
besluiten valutaposities af te dekken om onaanvaardbare risico’s te beperken
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Bij het afdekken voor bovengenoemde risico’s kan gebruik gemaakt worden van derivaten (afgeleide
financiële instrumenten). Bij het gebruik maken van rentederivaten en valutatermijncontracten
ontstaan kredietrisico’s op de tegenpartijen wanneer de derivaten een voor het pensioenfonds
positieve marktwaarde hebben. De kredietrisico’s worden beheerst door een zeer frequente
uitwisseling van onderpand, en monitoring van de kredietwaardigheid van de tegenpartij.

3.4

Verantwoord beleggen

Het pensioenfonds is verantwoordelijk voor een goede financiële uitvoering van de pensioenregeling.
Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds een maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Verantwoord beleggen houdt in: zodanig beleggen dat je dit kunt verantwoorden, zowel vooraf als
achteraf. Wanneer gesproken wordt over ‘verantwoord beleggen’ wordt doorgaans gedoeld op de
volgende aspecten:
•
•
•

E (environment, milieu).
S (sociaal, sociaal-maatschappelijk beleid).
G (governance). Daartoe kunnen eventueel ook worden gerekend: ethiek en integriteit.

Beleggers hebben verschillende mogelijkheden om ‘verantwoord’ te beleggen:
•
•
•

Het uitsluiten van bedrijven waarin een fonds niet wil beleggen. Dit noemen we
uitsluitingenbeleid.
Thematisch beleggen en doelbeleggingen.
Het gesprek aangaan met bedrijven waarin een fonds investeert, actief stemgedrag in
aandeelhoudersvergaderingen en/of invloed uitoefenen op het management van bedrijven. Dit
noemen we engagement (in het Nederlands ‘betrokkenheid’).

Het pensioenfonds wenst het beleggingsbeleid aan te laten sluiten bij de karakteristieken van de
deelnemers en de aangesloten ondernemingen. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor
verantwoord beleggen:
•
•
•

De Global Compact Principles van de Verenigde Naties zijn leidend.
Onderschrijven van de Principles for Responsible Investment (PRI).
Uitsluitingen bij beleggingen worden toegepast.

Het pensioenfonds voert een uitsluitingenbeleid voor beleggingen in bedrijven en organisaties die
activiteiten uitvoeren die volgens de Nederlandse wet zijn verboden. Concreet betreft het de
betrokkenheid bij de productie van of handel in clusterbommen en anti-persoonsmijnen. Het bestuur
stelt de uitsluitingenlijst vast.

3.5

Verantwoordelijkheid

Het bestuur van de stichting besteedt de vaststelling van het (strategisch) beleggingsplan, het
selecteren en monitoren van de externe vermogensbeheerder uit aan de beleggingscommissie. De
beleggingscommissie heeft daarnaast een adviserende rol richting het bestuur. Het bestuur blijft,
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zonder enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van de stichting inclusief het
beleggingsproces. De beleggingscommissie legt verantwoording af aan het bestuur.
De eindverantwoordelijkheid voor alle beslissingen binnen het pensioenfonds ligt ten alle tijden bij
het bestuur van Het pensioenfonds. Het bestuur legt verantwoording af in het jaarverslag.

3.6

Deskundigheid

De stichting draagt er zorg voor dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over de
deskundigheid die vereist is voor:
•
•
•

3.7

En optimaal beleggingsresultaat;
Een professioneel beheer van de beleggingen en
De beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s.

Kostenbeheersing

Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt de stichting geen andere kosten dan die redelijk en
proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd vermogen en de
doelstelling van de stichting.

3.8

Scheiding van belangen

Het pensioenfonds treft maatregelen om te voorkomen dat er bij de betrokkenen bij het
pensioenfonds sprake is van belangenverstrengeling of tegenstrijdige belangen. Het bestuur is
gebonden aan de door het pensioenfonds opgestelde gedragscode. Deze gedragscode voldoet aan de
eisen die De Nederlandsche Bank en/of de Autoriteit Financiële Markten hieraan stelt.
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Begrippenlijst Verklaring inzake beleggingsbeginselen
Actief beleggen
Op grond van een bepaalde marktvisie wordt afgeweken van de benchmark, om zo te trachten een betere
performance te behalen.
ALM
Afkorting van Asset Liability Management, het afstemmen van de beleggingsmix op verplichtingen. Het
uitvoeren van een ALM-studie kan een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij behulpzaam zijn bij
het kiezen van de juiste beleggingsmix.
Een ALM-studie kent de volgende aspecten:
•
•
•
•

het in kaart brengen van de financiële stromen;
de simulatie van toekomstige financiële posities;
de samenhang met de economische omgeving;
de vergelijking van beleidsvarianten.

Beleggingsmix
De verdeling van beleggingen over verschillende beleggingscategorieën, zoals bijvoorbeeld: aandelen,
onroerend goed en vastrentende waarden met een nadere onderverdeling in binnen- en buitenlandse
beleggingen.
Beleggingsbeleid
Een pensioenfonds is verplicht om op solide wijze te beleggen. Het beleggingsbeleid van een
pensioenfonds is enerzijds gericht op het zoveel mogelijk uitsluiten van beleggingsrisico's en anderzijds
op het behalen van een zo hoog mogelijk rendement. Bovendien moet de afstemming van beleggingen
op de verplichtingen juist zijn: het pensioenfonds moet op het juiste moment aan haar verplichtingen
kunnen voldoen.
Om optimaal aan deze uitgangspunten te voldoen is een juiste samenstelling van de beleggingsmix
noodzakelijk, die met behulp van een ALM-studie kan worden vastgesteld.
Beleggingsfondsen
Een beleggingsfonds is in feite een ‘verzamelpunt’ voor beleggers. Op dat punt komt het geld van alle in
het betreffende fonds investerende beleggers samen. Het totaalbedrag wordt het fondsvermogen
genoemd. Beleggen middels een beleggingsfonds is een efficiënte manier om een adequate spreiding te
bewerkstelligen.
Benchmark (index)
Een objectieve maatstaf voor zowel de samenstelling als de performance van het belegde vermogen.
Een benchmarkindex is een mandje van -bijvoorbeeld- een aantal aandelen. In beginsel bepaalt de
totale waarde van alle uitstaande aandelen de waarde van een index; fluctuaties in de waarde van de
index worden derhalve veroorzaakt door koersfluctuaties van de in de index opgenomen aandelen.
Bekende voorbeelden van indices zijn AEX, CBS en Dow Jones.

12

Stichting

Pensioenfonds

Trespa



Derivaten
Afgeleide financiële instrumenten, dat wil zeggen financiële contracten, waarvan de waarde wordt
afgeleid van een onderliggende waarde (bijv. een aandeel), een referentieprijs of een index (bijv. de
AEX-index). De hoofdvormen van derivaten zijn opties, futures contracten en forward contracten.
Indexatie
Indexatie is het van tijd tot tijd aanpassen van het reeds opgebouwde pensioen aan de algemene stijging
van de lonen en prijzen. Hierdoor blijft u met het opgebouwde pensioen ook in de toekomst dezelfde
koopkracht behouden. Het is met andere woorden waardevast.
Governance
De wijze waarop de besluitvormingsprocessen omtrent het beleggingsbeleid binnen een pensioenfondsen
zijn georganiseerd.
Mandaat vermogensbeheer
Het mandaat vermogensbeheer, ook wel beleggingsrichtlijnen of beleggingsinstructie genoemd, bevat de
beleggingstechnische afspraken over het beheer van het vermogen. Het mandaat wordt vastgesteld onder
verantwoordelijkheid van het bestuur en bevat alle restricties waarbinnen een vermogensbeheerder
vervolgens naar eigen inzicht mag beleggen.
Marktwaarde
Waarde van een beleggingsobject als het op dit moment zou worden verkocht.
Monitoring
Monitoring is het continue proces van overzicht van de consequente en juiste werking van de
controlemaatregelen. Deze monitoring kan door het pensioenfonds zelf gebeuren of uitbesteed worden
aan een onafhankelijk orgaan (bijv. audit). Monitoring maakt integraal deel uit van het controlesysteem.
Onroerend goed
Men kan direct en indirect beleggen in onroerend goed. Direct beleggingen kan men door woningen
of winkels aan te kopen. Indirect kan men investeren middels participaties in beleggingsfondsen aan
te kopen die beleggen in onroerend goed.
Outperformance
Het verschil tussen het behaalde rendement en het rendement van de benchmark (positief of negatief).
Dit verschil geeft aan hoeveel waarde is toegevoegd door middel van actief beleggen. Outperformance
wordt ook wel (alpha) genoemd.
Passief beleggen
Hieronder kan worden verstaan indexbeleggen of buy and hold beleggen. Het is gericht op het zo
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laag mogelijk houden van de transactiekosten.

Performance
De performance van (een deel van) het vermogen is het totale rendement op marktwaarde. Deze
performance wordt normaliter vergeleken met de performance van de benchmark(index). Door
middel van een zogenoemde performance attributie-analyse wordt het verschil tussen deze beiden op
een kwantitatieve wijze verklaard.
Strategische beleggingsmix
De lange termijn verdeling van het vermogen over de verschillende beleggings-categorieën
(aandelen, vastrentende waarden, onroerend goed). Deze verdeling wordt veelal gebaseerd op een
ALM-studie.
Tracking error
Statistische maatstaf die weergeeft hoe groot de kans is dat de outperformance zal afwijken van nul.
De tracking error is gelijk aan de standaarddeviatie van de outperformance. Het is een goede
maatstaf voor het meten van het extra risico van de portefeuille ten opzichte van de benchmark. Een
hoge tracking error betekent veel kans op een rendement ver onder of boven de benchmark en dus
veel extra risico ten opzichte van de benchmark.
Rating
De rating van een belegging of een onderneming geeft het kredietrisico of debiteurenrisico van een
bepaalde belegging weer. Vastrentende waarden hebben bijvoorbeeld pas voldoende kwaliteit vanaf
een bepaalde kredietwaardigheid, voorzien van een rating BBB, A, AA of AAA. De ratings worden
vastgesteld door gespecialiseerde bureaus.
Valutahedging
Het afdekken van valutarisico door middel van valutatermijn-transacties (forward contracts).
Vastrentende waarden
Verzamelnaam voor beleggingen waarop in beginsel een vaste rentevergoeding en een vaste looptijd
geldt. Voorbeelden van vastrentende waarden zijn obligaties, onderhandse leningen en hypotheken.
Deze beleggingen worden ook wel als risicomijdend aangeduid.
Vermogensbeheerder
Een professionele beheerder van vermogens voor organisaties (zoals pensioenfondsen,
verzekeringsmaatschappijen enz.) en/of vermogende particulieren. Vermogensbeheerders zijn vaak
onderdeel van een bank, dan wel financiële instelling, maar kunnen ook een onafhankelijke
organisatie zijn. In Nederland kunnen vermogensbeheerders zich onder bepaalde voorwaarden laten
registreren bij Autoriteit Financiële Markten (voorheen: Stichting Toezicht Effectenverkeer).
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Zakelijke waarden
Verzamelnaam voor beleggingen in aandelen en beleggingen in onroerend goed. Deze beleggingen
worden ook wel aangeduid als risicodragend.
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