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1. Inleiding 
Het voorliggende Jaarlijks Beleggingsplan 2021 van Stichting Pensioenfonds Lloyd's Register, 
hierna te noemen het fonds, is vastgesteld in december 2020 en geldt met ingang van 1 januari 
2021. 
 

 Jaarlijks Beleggingsplan 2021 
In het Jaarlijks Beleggingsplan 2021 zet het bestuur van het fonds uiteen hoe het strategisch 
beleggingsbeleid, zoals vastgelegd in het Strategisch Beleggingsplan wordt uitgevoerd in 2021. 
Het bestuur behoudt de mogelijkheid om af te wijken van het beleggingsplan, indien zij zich 
hiertoe genoodzaakt ziet. 
 
Achtereenvolgens treft u in hoofdstuk 2 een omschrijving van het beleggingsbeleid voor 2021, in 
hoofdstuk 3 de uitvoering van het beleggingsplan, in hoofdstuk 4 de implementatie van het MVB-
beleid en in hoofdstuk 5 de monitoring van en rapportage over de beleggingsportefeuille.  

 Wijzigingen voor 2021 
Het Jaarlijks Beleggingsplan wijzigt ten opzichte van 2020 inhoudelijk op twee 
onderdelen. 

 
Herbalanceringsbeleid  
In maart 2020 is de portefeuille tussentijds buiten de bandbreedte bewogen. Deze situatie en de 
noodzaak tot herbalancering zijn door de BAC, adviseurs en vermogensbeheerders besproken. 
De BAC heeft het bestuur geadviseerd om op basis van de inzichten van 16 maart 2020 en 
portefeuille stand per 13 maart 2020 geen wijzigingen in het beleggingsbeleid aan te brengen en 
het herbalanceringsbeleid te blijven volgen, maar wel het beleid aan te scherpen door het 
meetmoment te expliciteren. De meting van de feitelijke allocatie op maandeinde zal voorts de 
basis zijn voor de keuze tot en de omvang van herbalancering.  
 
 
Betrokkenheidsbeleid 
In 2019 heeft het fonds de uitgangspunten van het MVB-beleid vastgesteld. Het 
betrokkenheidsbeleid is een onderdeel van het MVB-beleid en is vastgelegd in het Strategisch 
Beleggingsplan In het Jaarlijks Beleggingsplan 2021 is vastgelegd op welke de 
vermogensbeheerders van het fonds invulling geven aan het betrokkenheidsbeleid. 
 
Roadmap 2021 
In bijlage 1 is de Roadmap 2021 opgenomen. De roadmap bevat de jaaragenda van de 
beleggingsadviescommissie.  
 

 Samenhang met de beleggingsdocumenten 
Het fonds kent naast het Jaarlijks Beleggingsplan diverse documenten waarin onderdelen van 
het beleggingsbeleid zijn vastgelegd, gezamenlijk de ‘beleggingsdocumenten’. Bij de diverse 
documenten is het uitgangspunt gehanteerd dat de teksten zoveel als mogelijk in slechts één 
van de genoemde documenten (het meest relevante) op te nemen.  
 
Onderstaand volgt een toelichting bij de belangrijkste documenten. 
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ABTN: Conform artikel 145 van de Pensioenwet heeft het fonds een ABTN opgesteld. Het doel 
van de ABTN is een integraal inzicht te geven in het functioneren van het fonds. Het 
beleggingsbeleid is een van de sturingsmiddelen die het bestuur tot zijn beschikking heeft. De 
ABTN beschrijft in hoofdstuk 5 de beleggingsdoelstelling, de risicohouding- en bereidheid, het 
beleggingsproces en de samenhang van de beleggingsdocumenten. In hoofdstuk 1 wordt, de 
interne organisatie van het vermogensbeheer beschreven. De ABTN wordt jaarlijks getoetst op 
actualiteit. 
 
Strategisch Beleggingsplan: Dit document vormt het fundament voor het. Het Strategisch 
Beleggingsplan bevat de onderbouwing van de strategische beleggingsmix, inclusief de 
cijfermatige elementen van de risicohouding en economische verwachtingen. Keuzes ten 
aanzien van het beleggingsbeleid die meerjarig vastliggen zijn onderdeel van het strategisch 
beleggingsbeleid. Het Strategisch beleggingsbeleid wordt in beginsel eens per drie jaar 
geactualiseerd en voorts onverwijld na iedere belangrijke wijziging herzien. Het strategisch 
beleggingsbeleid is een bijlage van de ABTN en dient daarbij als ‘Verklaring 
beleggingsbeginselen’ zoals bedoel in de Pensioenwet artikel 145 en besluit FTK artikel 29a. 
 
Investment Cases: Dit document geeft een overzicht van de beleggingscategorieën waarin 
wordt belegd en bestaat uit een beschrijving van de categorie, zoals de karakteristieken en 
strategische risico’s, een beoordeling aan de hand van de beleggingsbeginselen en de 
uitgangspunten voor de implementatie en beheer van een beleggingscategorie, zoals het 
instrumentengebruik, definiëring van het beleggingsuniversum en omschrijving van 
beleggingsrichtlijnen. De Investment Cases worden in beginsel jaarlijks geactualiseerd. 
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2. Beleggingsbeleid 2021 
 

 Beleggingsportefeuille 
In dit beleggingsplan zijn geen wijzigingen aangebracht in het strategisch beleggingsbeleid, zoals 
beschreven in het Strategisch Beleggingsplan.  
 
Tabel 2.1 geeft de strategische beleggingsmix weer, evenals de minimale en maximale wegingen 
waarin de feitelijke beleggingsmix zich mag bewegen. 
 
Tabel 2.1: strategische beleggingsmix 

 Minimum Norm Maximum 

Vastrentende waarden 51% 56% 61% 

Zakelijke waarden  39% 44% 49% 

Liquide middelen 0% 0% 2% 

Totaal  100%  

 
Tabel 2.2 geeft de beleggingsportefeuille weer. De beleggingscategorieën waarin belegd mag 
worden staan beschreven in het Strategisch Beleggingsplan. De onderbouwing per 
beleggingscategorie is beschreven in de Investment Cases. 

De zakelijke waarden bestaan grotendeels uit aandelenfondsen en een kleine allocatie naar 
onroerend goed. Het fonds heeft besloten om de belegging in onroerend goed te verkopen. 
Totdat de verkoop gerealiseerd wordt, zal de strategische allocatie naar onroerend goed gelijk 
zijn aan de feitelijke allocatie. De waarde eind 2020 bedraagt ca. EUR 20 duizend. 

Tabel 2.2: strategische beleggingsportefeuille en bandbreedtes voor 2021   

Categorie Norm Subgewicht Min. Max. 

Vastrentende waarden 56%    51%  61% 

LDI-maatwerk  67% 64% 69% 

Credits*  33% 31% 36% 

     

Zakelijke waarden 44%    39% 49% 

Aandelen ontwikkelde markten  83% 72% 100% 

Aandelen opkomende markten  17% 0% 28% 

Onroerend goed  0% 0% 6% 

         

Liquide middelen 0%   0% 2% 

* De allocatie van naar Credits zal in 2020 ingevuld worden met 73% Euro Credits en 27% US Credits.  
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 Renteafdekking 
 
Definitie rente- en curverisico 
Het strategische afdekkingspercentage wordt vastgesteld op basis van de rentegevoeligheid van 
de verplichtingen, gewaardeerd op de rentetermijnstructuur op basis van de swaprentes, 
zogeheten economisch renterisico. De rentegevoeligheid wordt gemeten in (partiële) duratie 
(DV01).  
 
De rentegevoeligheid per looptijd in jaren wordt verdeeld in 6 buckets van 5 jaar (0-5,…,26-30) 
en 2 buckets van 10 jaar (31-40, 41-50). De rentegevoeligheid van de verplichtingen die in twee 
buckets vallen worden naar rato verdeeld. De rentegevoeligheid na het 50-jaarspunt valt in 
bucket 41-50.  

Dynamische renteafdekking 
Het fonds hanteert een dynamische renteafdekking waarin de mate van renteafdekking 
afhankelijk is van de stand van de 20-jaars swaprente, zoals deze in de markt verhandelbaar is. 
 
De afhankelijkheid van de stand van de 20-jaars rente is vastgelegd in het Strategisch 
Beleggingsplan.  
 
Tabel 2.3 geeft de norm weer van het afdekpercentage voor 2021, alsmede de maximale 
bandbreedte.  
 
Tabel 2.3: strategisch afdekkingspercentage 

Renteafdekkingspercentage Minimum Norm Maximum 

Huidige norm en 
uitvoeringsbandbreedte  

30% 35% 40% 

 

Instrumenten van de renteafdekking 
De renteafdekking is ingericht met Euro Staatsobligaties in het LDI-maatwerkfonds en Euro 
Credits. Renteswaps zijn toegestaan, maar in deze instrumenten wordt momenteel niet belegd. 
US Credits zijn geen onderdeel van de renteafdekking. 

Curvepositie 
Het fonds wil de mate van renteafdekking in eerste instantie zoveel mogelijk realiseren met Euro 
Staatsobligaties en Euro Credits. Renteswaps worden aanvullend ingezet. Het fonds sluit bij 
voorkeur geen renteswaps afsluiten met looptijden langen dan 25 jaar. Momenteel bezit het 
fonds helemaal geen renteswaps.  
 
Het fonds is zich ervan bewust dat de renteveranderingen niet gelijk zijn voor de gehele 
rentermijnstructuur en dat het fonds derhalve curverisico loopt. 
 

 Valuta-afdekking 
Het fonds dekt strategisch het valutarisico in beginsel volledig af naar euro’s. In de praktijk blijkt 
deze keuze niet altijd uitvoerbaar tegen acceptabele kosten. In de portefeuille wordt derhalve het 
valutarisico als volgt afgedekt: 
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- De staatsobligaties in het LDI-maatwerkfonds en de Euro credits binnen de allocatie 
credits zijn in Euro genoteerd. 

- Het valutarisico binnen aandelen ontwikkelde markten en US credits wordt afgedekt door 
te participeren in een specifieke aandelenklasse (hedged shareclass) van het 
beleggingsfonds.  

- Deze aandelenklasse is niet voorhanden voor het aandelen opkomende markten 
beleggingsfonds, noch voor het onroerend goed fonds. Een additionele valuta-afdekking 
middels een overlay beschouwt het fonds als niet-efficiënt. Dat betekent dat het 
valutarisico in aandelen opkomende markten en onroerend goed niet wordt afgedekt.  

 
 Beleggingsrestricties en herbalanceringsprocedure 

Het fonds heeft bandbreedtes vastgesteld voor de feitelijke samenstelling van de beleggingen 
voor zowel de hoofdcategorieën (beleggingsmix) als de subcategorieën (beleggingsportefeuille). 
Naar gelang de markt beweegt, beweegt ook de werkelijke samenstelling van de beleggingen. 
Herbalancering is erop gericht de portefeuille zodanig te beheren dat de gewichten binnen een 
bandbreedte blijven ten opzichte van het strategisch kader.  
 
Maandelijks wordt op maandeinde door de beleggingsadviseur getoetst of de samenstelling van 
de beleggingen valt binnen de bandbreedtes op zowel de verdeling naar hoofdcategorieën als 
subcategorieën. Tussentijdse overschrijdingen leiden in beginsel niet tot herbalancering. Op 
kwartaalbasis wordt door de beleggingsadviseur het risico van de beleggingen gemeten volgens 
het VEV. Overschrijdingen worden gemeld aan het bestuur. 
 
Overschrijding van de bandbreedtes is in principe aanleiding voor het fonds om te besluiten tot 
herbalancering naar de strategische normverdeling van de portefeuille. Er is echter geen sprake 
van mechanische herbalancering.  

- Bij elk strategisch beleggingsbesluit, waaronder aanpassing van het 
renteafdekkingspercentage en herbalancering, zal het bestuur van het fonds het totale 
risicobudget in acht nemen bij de besluitvorming. Het totale risicobudget wordt gemeten 
op basis van het VEV, zoals beschreven in de ABTN, en het strategische 
beleggingsbeleid. De bovengrens van het VEV bedraagt 25% (cf. de korte termijn 
risicohouding). 

- Het bestuur is zich ervan bewust dat de dynamische renteafdekking tegenstrijdige 
gevolgen kan hebben voor de normverdeling van de beleggingen. Indien dat het geval is, 
zal het bestuur op basis van de dan geldende feiten en verwachtingen, de dynamische 
renteafdekking of de normverdeling van de beleggingscategorieën laten prevaleren, 
waarbij altijd het risicobudget in acht wordt genomen.  

 
 Liquiditeitsbeleid LDI-maatwerkfonds 

Voor rentederivaten kunnen staatsleningen en cash als onderpand worden gebruikt. Voor centraal 
geclearde swaps zal een liquiditeitenbuffer worden aangehouden om eventuele toekomstige 
rentestijgingen mee te kunnen opvangen. De invulling van de liquiditeitenregel zal bestaan uit cash 
(bij de custodian van het LDI-maatwerkfonds) en een belegging in het F&C Euro Liquidity Fund 
(ELF). De omvang van de buffers hangt af van de DV01 van de renteswaps.  
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Tabel 2.4 geeft een indicatie van de norm en de boven- en ondergrens van de buffers. Thans kent 
het fonds geen swaps en hoeft er nog geen liquiditeitenbeheer plaats te vinden uit hoofde van 
central clearing. 
Tabel 2.4: indicatie norm en bandbreedtes liquiditeiten 

Buffer Min Norm Max 

Cashbuffer    

Cash maatwerkfonds (factor × DV01) 5 10 15 

Liquiditeitenbuffer    

F&C Euro Liquiditeitenfonds (factor × 
DV01) 

30 50 70 

 
De cashbuffer wordt gebruikt om kleine rentebewegingen op te vangen. De cashbuffer wordt 
gebruikt zo lang de rentebewegingen de buffer niet buiten de boven of ondergrens brengt. De 
liquiditeitenbuffer wordt gebruikt om rentebewegingen op te vangen die niet door de cashbuffer 
worden opgevangen. Dat wil zeggen grote rentebewegingen, of rentebewegingen die de 
cashbuffer buiten haar boven of ondergrens brengt. Wanneer de ondergrens voor het 
Liquiditeitenfonds is bereikt, zal worden geherbalanceerd naar de norm. Herbalancering wordt 
gefinancierd door verkoop van staatsobligaties. 
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3. Uitvoering beleggingsbeleid 
 

 Implementatie en beheer 
De Investment Cases beschrijven per beleggingscategorie de uitgangspunten voor de 
implementatie en het beheer van een beleggingscategorie, zoals het instrumentengebruik, 
definiëring van het beleggingsuniversum en omschrijving van beleggingsrichtlijnen.  
 
Het fonds beheert het vermogen niet zelf. De beleggingsportefeuille is ingevuld met 
beleggingsfondsen die worden beheerd door externe vermogensbeheerders. De externe 
vermogensbeheerders voeren het beleggingsbeleid van het fonds uit volgens de richtlijnen, 
zoals vastgelegd in de vermogensbeheerovereenkomst, mandaten en/of prospectussen.  
 
Voor BMO geldt als LDI-manager dat er sprake is van beheerafspraken, die jaarlijks worden 
getoetst op actualiteit. De afspraken zijn vastgelegd in een separaat document. 
 

 Beleggingsfondsen 
Het vermogen van het fonds wordt belegd middels beleggingsfondsen die worden beheerd door 
BMO, BlackRock, Vanguard en CBRE. Tabel 3.1 geeft een overzicht van de mandaten en/of 
beleggingsfondsen van de vermogensbeheerders, waarin het fonds per 1 januari 2021 belegd is. 
 
Tabel 3.1: vermogensbeheerders per mandaat/beleggingsfonds   

Categorie Manager Fondsnaam 
Aandelen 
klasse 

Beheer 

Vastrentende waarden         

LDI-maatwerk BMO LDI-maatwerkfonds Institutional 
Buy & 
Maintain 

Euro Credits Vanguard Euro Credits IG Fund Institutional Passief 

US Credits Vanguard US I.G Credit Fund Institutional Passief 

Zakelijke waarden         

Aandelen ontwikkelde 
markten 

Black 
Rock 

CCF Dev. Word (ESG Screened) Index 
Fund 

Inst. EUR 
Hedg. 

Passief 

Aandelen opkomende 
markten 

Vanguard Emrg. Markets Stk Fund Institutional Passief 

Onroerend goed CBRE Eurosiris Fund Institutional Actief 

 
Een belangrijk onderdeel van het beheer van de LDI-maatwerkportefeuille is het maintain-aspect. 
Samengevat houdt dit in: 

- Het beheer van de rentegevoeligheid van de staatsleningen portefeuille wordt afgestemd 
op de rentegevoeligheid van de verplichtingenbenchmark. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de rentegevoeligheid van de Euro Credits; 

- Beheer van de afdekking binnen de bandbreedte van -5% en +5%; 
- Het beheer van de landenverdeling zal plaatsvinden binnen afgesproken bandbreedtes. 

(zie paragraaf 4.3). 
- Beheer geschiedt middels coupon betalingen, redemptions en aanpassingen binnen de 

portefeuille. 
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 Benchmarks 
Het fonds belegt met name in indexfondsen. Dit betekent dat de fondsbeheerders een index 
volgen en hier niet actief van afwijken om een beter rendement te behalen ten opzichte van deze 
benchmark. De benchmark bepaalt daardoor het beleggingsuniversum. In tabel 3.2 worden de 
benchmarks per categorie weergegeven.  

Tabel 3.2: benchmarks   

Categorie Manager Benchmark 

Vastrentende waarden     

LDI-maatwerk BMO Verplichtingenbenchmark 

Euro Credits Vanguard 
Bloomberg Barclays Cptl Glob Agg. Euro NonGov Float Adj. Bnd 
Index 

US Credits Vanguard 
Bloomberg Barclays Glob Agg USD Credit Float Adj Bond Index 
EUR Hedged 

Zakelijke waarden     

Aandelen ontwikkelde 
markten 

BlackRock MSCI World Total Net Return Index 

Aandelen opkomende 
markten 

Vanguard MSCI Emerging Markets Free Net Dividend Index 

 
Het universum van het LDI-maatwerkfonds wordt bepaald door de Bloomberg Barclays Euro 
Treasury AAA-AA Index. Deze benchmark bestaat uit staatsobligaties uitgegeven door België, 
Duitsland, Finland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk. Jaarlijks worden 
bandbreedtes vastgesteld voor de landen gewogen naar het bruto binnenlands product (BBP). 
 
De bandbreedtes voor 2021 worden weergegeven in tabel 3.3. Naast de staatsobligaties zijn 
expliciet staatsgegarandeerde obligaties1 toegestaan tot maximaal 15% van de 
obligatieportefeuille. 
 
Tabel 3.3: landenbandbreedtes 

 

Euro-lidstaat Min Max 

Duitsland 37,5% 50,0% 

Frankrijk 25,0% 37,5% 

Nederland 7,5% 12,5% 

België 2,5% 10,0% 

Oostenrijk 2,5% 10,0% 

Finland 2,5% 10,0% 

Luxemburg 0% 2,5% 

                                                

1 Expliciet staatsgegarandeerde obligaties hebben als randvoorwaarden dat de garantie volledig, 
onvoorwaardelijk en onherroepelijk is afgegeven. Momenteel betreft dit uitgiftes van KfW en Rentenbank. 
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4. Maatschappelijk verantwoord beleggen 
 

 Uitgangspunten van het ESG-beleid 
Het fonds hanteert de plicht om de belangen van deelnemers te beschermen als leidend motief 
bij vorming van het beleid in het algemeen en van het ESG-beleid in het bijzonder. Het fonds is 
overtuigd dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-maatstaven op de 
lange termijn betere resultaten behalen dan bedrijven die dat niet doen. Het beleid voor 
verantwoord beleggen dient op lange termijn primair te resulteren in een beter verwacht 
rendement en/of een lager risico. Dit acht het fonds in het belang van de deelnemers. 
 
Het fonds realiseert zich daarbij dat het als lange termijn investeerder een maatschappelijke 
plicht heeft, maar ook dat directe invloed als lange termijn investeerder beperkt is. De voorkeur 
van het fonds gaat derhalve uit naar het uitsluiten van bedrijven die slecht scoren op ESG-
karakteristieken in plaats van het uitvoeren van een betrokkenheidsbeleid2. Het fonds gelooft wel 
in het bundelen van krachten. Daarom heeft Pensioenfonds Lloyd’s Register het IMVB-
convenant3 Pensioenfondsen ondertekend. 
 
In de ABTN heeft het fonds alle uitgangspunten samengevat in bijlage 6. Dit betreft de algemene 
uitgangspunten en de uitgangspunten voor beleid, uitvoering, monitoring en evaluatie. 
 

 Uitgangpunten implementatie ESG-beleid 
- Pf. Lloyd’s sluit bedrijven uit die slecht scoren op ESG-karakteristieken. (Wel investeren 

in bedrijven die gaan verbeteren). 
- Pf. Lloyds heeft een voorkeur voor de toepassing van uitsluitingenbeleid boven 

engagement bij bedrijven die slecht scoren op ESG. 
- Pf. Lloyd’s neemt het engagement beleid van de beheerder mee in het selectieproces. 
- Verantwoord beleggen mag leiden tot iets hogere kosten (bijv. enkele basispunten), maar 

mag geen impact hebben op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille. 
- Pf. Lloyd’s  heeft beperkte mogelijkheden bij de inrichting en uitvoering van de 

portefeuille en volgt uit praktische overwegingen het engagement beleid van de 
vermogensbeheerder: 

o Pf. Lloyd’s weegt het ESG-beleid van de vermogensbeheerder mee voorafgaand 
aan de aanstelling van de vermogensbeheerder. 

o Pf. Lloyd’s spant zich in om het gevoerde beleid door de vermogensbeheerder te 
monitoren. 

 
 

                                                

2 Pensioenfonds Lloyd’s Register beoogt betrokken te zijn als (indirect) aandeelhouder. Dat betekent dat 
het pensioenfonds toezicht wil uitoefenen op de ondernemingen waarin wordt belegt en waar relevant ook 
met deze ondernemingen in gesprek willen. De vermogensbeheerders voeren deze taak uit namens het 
pensioenfonds. 

3 https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/imvb-convenant/ 
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 Richtlijnen ESG-uitsluitingen 
- Conform de wettelijke eisen belegt Pf. Lloyd’s in geen geval, direct of indirect via 

fondsen, in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren. 
- Pf. Lloyd’s vermijdt te beleggen in bedrijven die controversiële wapens produceren, 

onderhouden of verhandelen. 
- Pf. Lloyd’s vermijdt te beleggen in bedrijven die nucleaire wapens produceren, 

onderhouden of verhandelen. 
- Pf. Lloyd’s vermijdt te beleggen in bedrijven die zich schuldig maken aan ernstige en 

structurele schending van UN Global Compact Principles.   
 

 Uitgangspunten van het betrokkenheidsbeleid 
Het bundelen van krachten is ook het uitgangspunt voor de wijze waarop het fonds betrokken wil 
zijn bij zijn beleggingen. Het fonds is zich bewust dat het pensioenfonds als kleine 
minderheidsaandeelhouder beperkte mogelijkheden heeft om een betrokkenheidsbeleid te 
voeren.  

De vermogensbeheerders die beleggen voor het fonds beheren daarentegen een vermogen van 
relevante omvang. Daarnaast hebben deze vermogensbeheerders ook de omvang om de 
benodigde specialisten, kennis en data in te zetten voor een effectieve betrokkenheid.  

Daarom volgt het fonds het betrokkenheidsbeleid van zijn vermogensbeheerders. Het bestuur 
neemt kennis van het betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders voorafgaand aan 
aanstelling. Daarna spant het fonds zich in om het gevoerde betrokkenheidsbeleid door de 
vermogensbeheerder te monitoren. 

Het betrokkenheidsbeleid van de vermogensbeheerders en periodieke rapportages zijn 
beschikbaar op de volgende websites: 

- https://about.vanguard.com/investment-stewardship/ 
- https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship 
- https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/capabilities/responsible-investing/ 

 
BMO 

• BMO heeft UNPRI en UNGC onderschreven.  
• MVB is integraal onderdeel van het portefeuille selectiebeleid.  
• BMO voert actief uitsluitingsbeleid en engagementbeleid.  
• Beleid voldoet aan wettelijke eisen inzake niet-beleggen in producenten van 

clustermunitie.  
 
BlackRock  

• BlackRock heeft UNPRI onderschreven.  
• Binnen het aandelenfonds voor Ontwikkelde Markten vindt uitsluiting plaats.  
• Beleid voldoet aan wettelijke eisen inzake niet-beleggen in producenten van 

clustermunitie.  
 
Vanguard  

• Vanguard heeft UNPRI onderschreven.  
• Binnen de aandelenfondsen vindt geen uitsluiting plaats.  

https://about.vanguard.com/investment-stewardship/
https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship
https://www.bmogam.com/gb-en/intermediary/capabilities/responsible-investing/
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• Beleid voldoet aan wettelijke eisen inzake niet-beleggen in producenten van 
clustermunitie.  
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5. Monitoring en rapportage 
In dit hoofdstuk staat omschreven op welke wijze het fonds grip houdt op de feitelijke 
beleggingsportefeuille. Omdat de beleggingsportefeuille wordt beheerd door externe 
vermogensbeheerders, is het fonds afhankelijk van de monitorings- en rapportagefunctie van de 
beheerders. De beleggingsadviseur ondersteunt het fonds bij de monitoring en rapportage door 
middel van een integrale kwartaalrapportage op balansniveau. 
 

 Rapportage 
Het fonds krijgt inzicht in de waarde, rendement en risico van de feitelijke beleggingen door 
middel van rapportages van de vermogensbeheerders en de beleggingsadviseur. Hieronder 
volgt een overzicht van de rapportages. 
 
BMO 

• Waarde en mutaties van de beleggingen (maandelijks) 
• Rendement op de beleggingen (maandelijks) 
• Positionering van de renteafdekking (maandelijks) 
• Integrale kwartaalrapportage (per kwartaal) 
• SIRA-rapportage (per kwartaal) 

 
Vanguard/BlackRock 

• Waarde en mutaties van de beleggingen (maandelijks) 
• Rendement op de beleggingen (maandelijks) 
• Kwartaalrapportage (per kwartaal) 

 
CBRE 

• Waarde en mutaties van de beleggingen (per kwartaal) 
• Rendement op de beleggingen (per kwartaal) 

 
Beleggingsadviseur 

• Factsheet: Balansrapportage (maandelijks) 
• Dashboard: Onafhankelijke, integrale kwartaalrapportage (per kwartaal). 

 

 Rendementsmeting 
Het fonds krijgt inzicht in het rendement van de feitelijke beleggingsportefeuille door middel van 
rapportages van de vermogensbeheerders en de beleggingsadviseur. Het fonds krijgt ten minste 
inzicht in het volgende rendement: 
 
BMO 

• Rendement van het LDI-maatwerkfonds (per kwartaal) 
• Resultaat van de renteafdekking (per kwartaal) 

Vanguard/BlackRock 
• Rendement van de beleggingsfondsen (maandelijks) 

Beleggingsadviseur (per kwartaal) 
• Rendement van de beleggingsportefeuille 
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• Resultaat van de dekkingsgraad 
• Controle op het resultaat van de renteafdekking 
• Resultaat van de valuta-afdekking 

 
Rendementsmeting door vermogensbeheerders dient te voldoen aan de internationale 
richtlijnen, in het bijzonder aan de GIPS-richtlijnen. Het bestuur streeft er naar dat interne 
rapportages ook zoveel mogelijk aan deze richtlijnen voldoen. De beleggingsadviseur stelt het 
portefeuillerendement vast, op basis van de rapportages van de verschillende 
vermogensbeheerders. 
 
Het fonds vergelijkt de rendementen van de beleggingsfondsen met de rendementen van de 
benchmarks in tabel 3.3. Voor onroerend goed is geen benchmark opgenomen, omdat het fonds 
in liquidatie is. In plaats daarvan wordt het resultaat van het Eurosiris fonds gehanteerd.  
Het portefeuillerendement wordt vergeleken met een benchmarkrendement op basis van zowel 
de feitelijke als de strategische gewichten. 
 
 

 Risicometing 
Het fonds krijgt inzicht in de risico’s van de feitelijke beleggingsportefeuille door middel van 
rapportages van de vermogensbeheerders en de beleggingsadviseur. De rapportages omvatten 
ten minste de volgende risico’s: 
 
BMO 

• Renterisico vooruitkijkend (maandelijks) 

Vanguard/BlackRock 
• Valutarisico (maandelijks) 

Beleggingsadviseur (per kwartaal) 
• Marktrisico 
• Renterisico 
• Valutarisico 
• Tegenpartijrisico 
• Onderpandrisico 
• Dekkingsgraadrisico (VEV) 
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Bijlage 1: Roadmap 2021 
 

Roadmap 2021               

Onderwerp Actiehouder BAC BAC BAC BAC BAC BAC 
Dag         

Maand   FEB MRT JUN AUG OKT DEC 

        

Uitbestediing               

Review ISAE’s S&V  
BMO 
VG 
BLK 

BMO 
VG 
BLK 

   

Evaluatie BMO S&V     x  

Evaluatie BlackRock S&V      x 

Evaluatie S&V BAC     x  

Strategie               

Vervolg ALM: nieuw pensioencontract S&V x x x    

Beleggingsbeginselen in AAM-context S&V x x     

SAA in AAM-context S&V    x x  

Implementatie & beheer               

Verantwoording Resultaat 2020 S&V  x     

Verantwoording Kosten 2020 S&V  x     

Implementatie Credits S&V ?      

Kwartaalrapportage BMO x x x x x x 

MVB               

Verantwoording 2019 S&V  x     

Voortgang instrumentarium IMVB S&V   x   x 

ESG-beleid IMVB-proof maken S&V x x x    

Beleggingsdocumenten        

Verwerking aanbevelingen JW 2020 S&V/Aon    x   

Verwerking besluiten 2020/2021 S&V/Aon      x 

Roadmap 2022 S&V     x  

Jaarlijks Beleggingsplan 2022 S&V     x  

Wet- en regelgeving        

Updates over het nieuw pensioencontract  S&V x x x x x x 

Informatieverschaffingsverordening S&V x      

Taxonomie-verordening S&V    x   

 

Toelichting 

• Vervolg ALM: nieuw pensioencontract: afhankelijk wanneer de rekenregels duidelijk 
worden, kan de ALM-studie van 2020 worden voortgezet. 
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o In februari zal een robuustheidstoets op het beleggingsbeleid worden uitgevoerd 
door het fondsbeleid te vergelijken met de som van individuele lifecycle-
beleggingen. 

o  
• Beleggingsbeginsel in AAM-context: naar aanleiding van de voorbereiding op het nieuwe 

pensioencontract heeft de BAC besloten om de beleggingsbeginselen te toetsen in de 
verwachte Asset & Ambition context.  

o In februari wordt de opzet geagendeerd 
o In maart wordt de beoordeling geagendeerd 

• SAA in AAM-context: naar aanleiding van de voorbereiding op het nieuwe 
pensioencontract heeft de BAC besloten om de strategische mix van de zakelijke 
waarden portefeuille te toetsen in de verwachte Asset & Ambition context. 

o In augustus wordt de opzet besproken. 
o In oktober worden de uitkomsten besproken. 

• Implementatie Credits 
o Ter bespreking. 

• ESG-beleid IMVB-proof maken:  
o In februari wordt de opzet geagendeerd. 
o In maart wordt het concept ESG-beleid geagendeerd.  
o In juni wordt het definitieve ESG-beleid geagendeerd. 

• Updates over het nieuw pensioencontract: dit is een doorlopend onderwerp. 
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