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1 Inleiding 
 
Deze verklaring van beleggingsbeginselen, hierna te noemen ‘Verklaring’, beschrijft de 
uitgangspunten van het beleggingsbeleid van de Stichting Pensioenfonds van de Stichting 
Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium, hierna te noemen ‘fonds’. De 
uitgangspunten worden door het Bestuur van het pensioenfonds vastgesteld. Deze 
verklaring is opgesteld met in achtneming van de bij en krachtens artikel 145, Pensioenwet 
gestelde regels. 
 
De Verklaring is als bijlage bij de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota van de Stichting 
Pensioenfonds NLR. De Verklaring wordt direct herzien als er tussentijds een belangrijke 
wijziging in het beleggingsbeleid optreedt. De Verklaring wordt beschikbaar gesteld aan 
Deelnemers en belanghebbenden via de website van het pensioenfonds. 
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2 Doelstelling beleggingsbeleid 
 
Het PFNLR stelt zich ten doel het efficiënt en effectief uitvoeren van de pensioenregeling 
conform de Uitvoeringsovereenkomst, die is vastgesteld tussen werkgever en OR in het 
arbeidsvoorwaardelijk overleg. 
 
Het beleggingsbeleid vormt een onderdeel van de doelstelling van het pensioenfonds als 
geheel. De doelstelling van het beleggingsbeleid is: ‘het op lange termijn realiseren van zo 
hoog mogelijk rendement met een zo klein mogelijk risico, waarbij rekening wordt 
gehouden met de belangen van alle partijen’, waarbij: 
 

• Er voldoende zekerheid is voor het nakomen van de nominale 
pensioenverplichtingen; 

 
• Er tevens op lange termijn zoveel rendement gemaakt wordt, dat binnen een 

vastgesteld risicobudget, de pensioenaanspraken en de pensioenrechten van 
gewezen deelnemers en pensioengerechtigden kunnen worden geïndexeerd. 

 
Met inachtneming van jaarlijkse premies, pensioenuitkeringen en marktrente heeft het 
fonds een gemiddeld rendement nodig dat uitstijgt boven de resultaten die nodig zijn om 
aan de nominale verplichtingen te kunnen voldoen om daarnaast zijn indexatie-ambitie te 
realiseren (zie: [Ref 6]). 
  
Beleggingen en rendementen op beleggingen zijn per definitie niet risicovrij. Het Bestuur 
neemt ten aanzien van zijn beleggingsstrategie een defensief standpunt in. Het 
belangrijkste middel om het nominale pensioen te kunnen garanderen is de 
herverzekering van het pensioendepot dat PFNLR bij AEGON is aangegaan. Deze 
herverzekering heeft behalve voordelen als keerzijde het additionele tegenpartijrisico dat 
zo wordt geïntroduceerd: bij herverzekering van het pensioendepot van PFNLR wordt 
AEGON contractueel juridisch eigenaar van het depot. In vergelijking tot veel andere 
fondsen is het gedeelte beleggingen in zakelijke waarden zoals aandelen relatief laag 
(20%). Daarnaast dekt het fonds rente en inflatierisico’s gedeeltelijk af middels derivaten 
(zoals de inflatieswaps en de ‘Strategic Liability Matching’ - SLM, een derivaat dat de 
duration mismatch afdekt tussen beleggingen en verplichtingen) om zo variaties in 
verplichtingen deels te kunnen matchen en de inflatie ongeacht de hoogte hiervan 
gedeeltelijk te kunnen compenseren. 
 
Het reglement kende tot 2002 een indexatie van pensioenaanspraken en –rechten van 
slapers en gepensioneerden volgens loonindexatie met een maximum van 3%. Voor 
deelnemers die op dat moment gepensioneerd of slaper waren is de pensioenopbouw 
inclusief de indexatie op basis van CBS loonindex van maximaal 3% per jaar (cumulatief) 
bij AEGON herverzekerd. 
 
Voor deelnemers die na 2001 actief waren of deelnemers die nadien tot het pensioenfonds 
zijn toegetreden is de pensioenopbouw herverzekerd bij AEGON en is de indexatie 
voorwaardelijk geworden. Indexatie is gekoppeld aan de CBS loonindex. 
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Zowel voor de indexatie als voor de verhoging van de indexatiereserve worden noch door 
de werknemers, noch door de werkgever premies betaald. Indien de omvang van deze 
reserve zich verzet tegen (de hoogte van) volledige loonindexatie in enig jaar kan het 
Bestuur besluiten om de indexatie in dat jaar, geheel of gedeeltelijk niet toe te kennen. 
 
De liggende indexatiereserve was in 2006 voornamelijk belegd in staatsleningen en het 
risico in verband met de hoogte van de indexatie is per die datum voor de dan komende 
20 jaar deels met een inflatieswap zeker gesteld. Sindsdien zijn de toevoegingen 
(bestaande uit overrente van het nominale depot, 3% surplus en Technisch Resultaat) aan 
het indexatiedepot ondergebracht bij AEGON Asset Management, eerst in hetzelfde SAF-
fonds als de nominale herverzekerde portefeuille van het PFNLR. Later is dit ‘Vrije 
Vermogen’ afgesplitst van de nominale portefeuille (‘Depot 1’) en in een afzonderlijke 
portefeuille (‘Depot 2’) op basis van andere juridische voorwaarden en een ander 
beleggingsmandaat ondergebracht onder beheer van AeAM.  
 
Het fonds overweegt iedere 5 jaar de inflatieswap als onderdeel van het indexatiedepot te 
verlengen. Deze overweging vind plaats op basis van markteconomische 
omstandigheden. 
 
Vanaf 2014 is in het bestuur overleg geweest over het afsplitsen van het Vrije Vermogen 
van de nominale portefeuille om een aantal redenen (zie paragraaf 3.3). Deze afsplitsing 
heeft uiteindelijk op 1 november 2015 zijn beslag gekregen. In 2015 is middels een ALM 
studie onderzocht wat de optimale samenstelling in termen van beleggingscategorieën van 
het Vrije Vermogen zou moeten zijn, gegeven de doelstelling van het indexatiedepot, de 
verplichtingen en de belegginshorizon. Daaropvolgend is invulling gegeven aan de in de 
ALM verkregen inzichten. 
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3 Organisatie vermogensbeheer PFNLR en 
risicobeheerprocedures 
 
3.1 Organisatie Bestuur 
 
Het fonds heeft de juridische vorm van een stichting en wordt bestuurd door een Bestuur. 
Het Bestuur bestaat uit vijf personen. De werkgever benoemt twee leden van het Bestuur. 
Bij ontstentenis van een van hen of van beiden kan de werkgever hem/haar of hen door 
(een) andere persoon (personen) vervangen. 
 
De drie andere bestuursleden en bijbehorende plaatsvervangende bestuursleden worden 
door en uit de deelnemers (twee) en gepensioneerden (een) gekozen. Het 
plaatsvervangend bestuurslid oefent de bevoegdheden van een bestuurslid uit: 

1. tijdens de afwezigheid van het betrokken lid; 
2. indien het betrokken lid zijn functie heeft verloren, totdat in diens opvolging is 

voorzien. 
Het Bestuur bepaalt gezamenlijk het beleid, stelt de statuten en het pensioenreglement 
vast en ziet toe op een juiste uitvoering van het beleid en de regelgeving. Het Bestuur legt 
jaarlijks verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan, terwijl interne processen 
jaarlijks worden getoetst middels het Intern Toezicht dat wordt uitgevoerd door een 
Visitatie Commissie, bestaande uit drie externe deskundigen. Tenslotte beschikt het 
Bestuur over een Beleggingsadviescommissie, bestaande uit drie bestuursleden, welke 
beleggingszaken voorbereidt ter overweging door het Bestuur. Het Bestuur heeft het 
grootste deel van de administratieve taken van de pensioenregeling en het 
vermogensbeheer uitbesteed aan AEGON. 
 
3.2 Beleggingsadviescommissie 
 
De Beleggingsadviescommissie wordt gevormd door Leo Esselman, Henk Veerman en 
Herma van der Stoel. Zij hebben in ieder geval eens per maand contact als de 
beleggingsverslagen van de verschillende vermogensbeheerders binnen zijn.  
 
Belangrijkste taken van de Beleggingsadviescommissie: 
 

• Monitoren van de ontwikkeling van het nominale en indexatie beleggingsdepots en 
actie ondernemen richting vermogensbeheerders indien de situatie daarom vraagt; 

• Voorbereiden van stukken voor de bestuursvergadering inzake beleggingen; 
• Reageren op veranderende marktomstandigheden; 
• Aangeven aan bestuur wanneer er externe beleggingsondersteuning of (nieuwe) 

uitbesteding nodig is en uitzoeken van daarmee gepaard gaande kosten. Dit op 
basis van het Uitbestedingsbeleid; 

• Onderzoeken of uitbesteding volgens overeengekomen SLA gebeurt.  
 
Besluiten (bijvoorbeeld betreffende beleggingen) worden telkens door het bestuur 
genomen. 
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Er is bewust gekozen voor de instelling van een Beleggingsadviescommissie waarbij bij de 
overwegingen de volgende voor en nadelen zijn meegenomen: 
 
Voordelen: 

• Uitbreiding van het bestuur met een Beleggingsadviescommissie levert meer input 
op en wederzijdse vragen; 

• Maandelijks overleggen zorgt voor een gestructureerde benadering van de 
beleggingen; 

• Door consequenter naar de beleggingsontwikkelingen te kijken komt er meer 
bekendheid met de materie en het besef dat het maken van een positief rendement 
op de portefeuille noodzakelijk is. 

Nadelen: 
• Het vergt meer tijd van de commissieleden. 

 
Op activiteiten en besluitvorming van de Beleggingsadviescommissie zijn de volgende 
IRM punten van toepassing: 

• F2.1 Als de beleggingen langdurig onvoldoende rendement hebben, zal de 
indexatiereserve voor inactieven onvoldoende groeien en (bij het nominale depot) 
de premie voor een volgend contract hoger worden.  

• F2.2 Als de beleggingen langdurig onvoldoende rendement hebben, zal de 
indexatiereserve voor actieven onvoldoende groeien en (bij het nominale depot) de 
premie voor een volgend contract hoger worden. 

• F2.8 Het risico dat binnen de Beleggingsadviescommissie onvoldoende 
beleggingskennis aanwezig is. 

 
3.3 Uitbesteding beleggingstaken en –verantwoordelijkheden 
 
Het fonds voert de pensioenregeling van het NLR uit en heeft deze regeling herverzekerd 
bij AEGON. De indexatie van pensioenaanspraken van inactieve en actieve deelnemers 
vanaf 2002 is in eigen beheer. De bij het fonds best passende beleggingsstrategie voor 
wat betreft verwachte opbrengst en risico’s is en wordt bepaald door middel van 
periodieke ALM-studies en Haalbaarheidstoetsen.  
 
Het Bestuur van het pensioenfonds heeft aan AEGON het mandaat gegeven om binnen 
de vastgestelde doelstellingen en restricties het tactische en operationele 
beleggingsbeleid uit te voeren zoals beschreven en overeengekomen met AEGON in de 
Service Level Agreement (SLA) in [Ref 1], [Ref 7] en [Ref 8]. Het Bestuur blijft, zonder 
enige uitzondering, eindverantwoordelijk voor alle activiteiten van het pensioenfonds 
inclusief het beleggingsproces. AEGON legt verantwoording af aan het Bestuur. 
Monitoring van AEGON’s beleggingsproces door het Bestuur vindt plaats aan de hand van 
de in [Ref 1] en [Ref 8] vastgestelde ‘Communicatie en Informatie’ door AEGON aan het 
Bestuur. 
 
3.4 Verslaglegging vermogensbeheer 
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Over de ontwikkeling van de beleggingsportefeuilles en over behaalde rendementen wordt 
minimaal tweemaal per jaar mondeling verantwoording afgelegd over het gevoerde 
beleggingsbeleid aan het Bestuur door een Senior Account Manager van AEGON Asset 
Management group. Daarbij wordt het Bestuur tevens op de hoogte gebracht van de 
ontwikkelingen op de financiële markten en de verwachte gevolgen hiervan op de 
beleggingsportefeuille. Daarnaast worden tijdens dit Beleggingsoverleg beleggingszaken 
met AEGON besproken die dan actueel zijn of om opheldering vragen. 
 
Tweemaal per jaar organiseert AEGON een seminar: de zogenaamde SAF-dag en het 
Beleggingsseminar, waarin de performance van het beleggingsfonds over het afgelopen 
jaar en de vooruitzichten en verwachtingen voor de komende 4 jaar worden gepresenteerd 
door de beleggingsspecialisten van AEGON. Verder worden gemiddeld eens per jaar door 
AEGON Beleggingsseminars of  Workshops georganiseerd rond een specifiek actueel 
topic, zoals bijvoorbeeld ‘Crisis op de financiële markten’. 
 
Naast de mondelinge verslaglegging rapporteert AEGON schriftelijk conform 
onderstaande tabel. 
 
Rapportages betreffende Nominale Depot 
 

Soort Frequentie per 
jaar 

Oplevering Inhoud 

Maandrapportage 8x 10 werkdagen na 
maandeinde 

- Waardering 
portefeuille 
- beleggingsresultaten,  
- TW t.o.v. benchmarks 
- Opgave reserve op  
marktwaarde t.b.v. bepal  
dekkingsgraad 

 
Kwartaalrapportage 

 
4x 

 
15 werkdagen na 
kalenderkwartaal 

 
- Waardering portefeuille  
- beleggingsresultaten,  
- TW t.o.v. benchmarks 
performanceberekening, 
toelichting, ontwikkelinge   
financiële markten 
 

Beleggingsjaarverslag 1x 3 maanden na 
jaareinde 

Balans, Winst- en 
verliesrekening, 
kasstroomoverzicht, 
beleggingsspecificaties, 
opbrengst t.b.v. 
overrente-berekening. 
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Rapportages betreffende Vrije Vermogen Depot  
 

Soort Frequentie per 
jaar 

Oplevering Inhoud 

 
Flash 
 

 
12x 

 
Enkele dagen na 
maandeinde 

 
Actuele waarde, 
koersen portefeuille 
per maandeinde 

 
Maand 

 
8x 

 
10 werkdagen na 
maandeinde 

 
- Waardering 
portefeuille 
- beleggingsresultaten,  
- TW t.o.v. benchmarks 

 
Kwartaal 

 
4x 

 
15 werkdagen na 
kalenderkwartaal 

 
- Waardering portefeuille  
- beleggingsresultaten,  
- TW t.o.v. benchmarks 
performanceberekening, 
toelichting, ontwikkelinge   
financiële markten 
 

 
Jaar 
 

 
1x 

 
3 maanden na 
jaareinde 

 
Balans, Winst- en 
verliesrekening, 
kasstroomoverzicht, 
beleggingsspecificaties 
 

 
Lookthrough & 
Cashflow Rapportage 
 

 
4x 
 
 

 
10 werkdagen na 
kalenderkwartaal 
 

 
Detail overzicht fin. 
stukken in portefeuille 
 

 
Transactieoverzichten 
 

 
Variabel 

 
Daags na 
transactie 

 
Aantallen, koersen, 
kosten, e.d. 

 
 
Andere AEGON beleggingspublicaties  
 

Soort Frequentie per 
jaar 

Oplevering Inhoud 
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Langetermijn- 
scenario’s 

 
1x 

 
Oktober 

 
Structurele 
vooruitzichten met 
4-jaarshorizon 

 
Beleggingsvisie 

 
3x 

 
Januari, april, juli 

Conjuncturele 
vooruitzichten met 
12-maandshorizon 

 
Adfis Nieuwsbrief 
 

 
26x 

 
Via e-mail 

 
Fiscaal/juridische info 

 
Publieke website 

 
Continue 

aanpassing 

 
nvt 

 
Diverse algemene  
pensioen onderwerpe  

 
In de maand- en kwartaalrapportages worden performance en genomen risico’s van de 
vermogensbeheerder (AEGON Asset Management) voor de verschillende 
beleggingscategorieën vergeleken met de corresponderende benchmarks, met name de 
parameters ‘Toegevoegde Waarde’ (relatieve performance), ‘Tracking Error’ (relatief 
risico) en ‘Information Ratio’ (toegevoegde waarde per eenheid tracking error). Daarnaast 
wordt gemonitord of de wegingen en posities van de beleggingscategorieën 
overeenkomen met de minimale en maximale allocaties volgens het met AEGON 
overeengekomen mandaat. Naast monitoring van beleggingen ten opzichte van de 
benchmarks wordt de performance ook gemonitord ten opzichte van de verplichtingen op 
ex-post basis. Dit is met name van belang, omdat (gemiddelde) rendementen ten opzichte 
van de verplichtingen een indicatie zijn van mogelijk overrendement, die ingezet kan 
worden voor indexatie van gepensioneerden en slapers door instroom hiervan in het 
indexatiedepot (na aftrek van garantiekosten). 
 
Indien het Bestuur niet reageert binnen een termijn van zestig (60) dagen na dagtekening 
van de verzending van bovenstaande rapportages wordt het fonds geacht stilzwijgend met 
de inhoud daarvan te hebben ingestemd. 
  
De verzekeraar bepaalt de waarde van het vermogen op de in de Contract-bijlage 
'Waarderings- en resultaatbepalingsgrondslagen' omschreven wijze, zie Bijlage 1. Voor de 
waardering worden de prijzen van goed bekend staande en publiekelijk toegankelijke 
bronnen gebruikt. 
 
3.5 Selectie en beheersing uitbesteding 
 
Jaarlijks wordt de verzekeraar/vermogensbeheerder geëvalueerd. De evaluatie van de 
verzekeraar/vermogensbeheerder vindt plaats aan de hand van enerzijds de eisen die 
door DNB en de AFM worden gesteld en anderzijds op basis van door het Bestuur 
gehanteerde criteria die samenhangen met beschikbare deskundigheid, de rating, de 
cultuur van de eigen organisatie, kosten, schaalvoordelen, integriteit en flexibiliteit. 
Selectie en beoordeling van hun prestaties uit het verleden vinden plaats op basis van 
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objectieve criteria in overleg met een adviseur. De gemaakte afwegingen en daarbij 
gehanteerde argumenten worden vastgelegd in een evaluatiedossier. 
 
Uitbesteding van het vermogensbeheer vindt plaats op basis van een Service Level 
Agreement (SLA). Deze SLA is overeengekomen en vastgelegd in [Ref 1] Bijlage II. 
Gedurende de periode van uitbesteding draagt het pensioenfonds zorg voor de 
instandhouding en naleving van afdoende controlemechanismen om uitbesteding-risico’s 
te beheersen. 
 
Jaarlijks worden externe service organisaties, zoals vermogensbeheer, maar ook 
actuariële ondersteuning en administratie door het Bestuur aan een evaluatie 
onderworpen. 
 
3.6 Kostenbeheersing vermogensbeheer / verzekeraar 
 
Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid maakt het pensioenfonds geen andere kosten 
dan die welke redelijk en proportioneel zijn in relatie tot de omvang en de samenstelling 
van het belegd vermogen en de doelstelling van het pensioenfonds. Kosten gemaakt door 
AEGON voor vermogensbeheer zijn contractueel vastgelegd en daarnaast voor de 
verschillende beleggingscategorieën en –fondsen terug te vinden in de zogenaamde Fact 
Sheets die op de AEGON website zijn terug te vinden. Bij transacties geven 
Transactierapportages inzicht in aan- en verkoopkoersen en gemaakte transactiekosten. 
Naast AEGON vermogensbeheer voor de nominale portefeuille en het Vrije Vermogen 
worden beleggingskosten gemaakt voor de aan inflatieswap gelinkte beleggingen: 
Europese AAA en AA Zero Coupon Bonds alsmede een CBS-NL inflatieswap zijn 
aangeschaft. Hierover worden jaarlijkse kosten gemaakt voor de custody en collateral 
management. 
 
3.7 Deskundigheid 
 
Het Bestuur van het fonds draagt er zorg voor dat zij in alle fasen van het 
beleggingsproces beschikt over de deskundigheid die vereist is voor: 
 

• Een professioneel beheer van de beleggingen, in het bijzonder die van de 
indexatiereserve; 

• De beheersing van de aan beleggingen verbonden rendementen en risico’s via 
Integraal Risico Management (IRM); 

• Het gelijkwaardig kunnen communiceren met de vermogensbeheerder betreffende 
de uitbestede portefeuille in verband met de monitorfunctie van het Bestuur. 

 
Van de leden van de Beleggingsadviescommissie wordt geschiktheidsniveau B op het 
gebied van vermogensbeheer verwacht. Teneinde de deskundigheid op het vereiste 
niveau te krijgen en te houden worden door bestuursleden cursussen gevolgd conform de 
richtlijnen beschreven in [Ref 2]. Ieder bestuurslid is in eerste aanleg zelf verantwoordelijk 
voor het op niveau houden van zijn deskundigheid. Daarnaast worden leden van de 
Beleggingsadviescommissie periodiek door DNB getoetst op geschiktheid [Ref 9].  
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Waar nodig zal het Bestuur kennis of ervaring inhuren. 
 
3.8 Scheiding van belangen 
 
Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt gewaakt voor integriteit en 
belangenverstrengeling. Met het oog daarop zijn de bestuursleden van het pensioenfonds 
gehouden een gedragscode na te leven. Details betreffende deze gedragscode zijn nader 
gespecificeerd in [Ref 3].  
 
Een Compliance Officer ziet toe op naleving van de gedragscode. 
 
3.9 Corporate Governance 
 
Het pensioenfonds heeft aandacht voor de lange termijn doelstellingen van de 
ondernemingen waarin zij indirect via de vermogensbeheerder belegt in termen van ESG 
(Environmental, Social, Governance) gedrag. Het pensioenfonds brengt het belang 
daarvan onder de aandacht van haar vermogensbeheerder. 
 
De activiteiten van het pensioenfonds op het gebied van duurzaamheid en corporate 
governance vormen voor het pensioenfonds echter geen doel op zichzelf. Uitvoering van 
het beleid van het pensioenfonds op deze gebieden wordt steeds getoetst aan haar 
primaire verantwoordelijkheid om een optimaal rendement te genereren in het belang van 
de belanghebbenden van het pensioenfonds. 
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4 Uitvoering van het vermogensbeheer 
 
De huidige beleggingsbeginselen zijn opgesteld op basis van de overeenkomst tussen 
AEGON en Stichting Pensioenfonds van het NLR voor de periode 2016 t/m 2020 voor wat 
betreft het herverzekerde depot en het Contract Vermogensbeheer voor de Vrije Reserve, 
getekend 21-10-2015. 
 
4.1 Het beleggingsproces 
 
Het beleggingsproces van de vermogensbeheerder (AEGON Asset Management) vormt 
de implementatie van het beleggingsbeleid. Onder het beleggingsproces wordt verstaan 
het geheel van regels, dat toeziet op de voorwaarden en de uitvoering van het 
beleggingsbeleid en het beheer van de beleggingen. Het pensioenfonds verlangt van alle 
bestuursleden dat zij er op toezien dat de vermogensbeheerder handelt in 
overeenstemming met de regels van het beleggingsproces, waarvan de algemene 
richtlijnen zijn vastgelegd en overeengekomen in [Ref 1] en [Ref 8]. 
 
4.2 Beleggingsinstrumenten nominale depot 
 
Belangrijke aspecten voor wat betreft de beleggingsbeslissingen zijnde Strategische Asset 
Allocatie, de Tactische Asset Allocatie en het Order uitvoeringsbeleid. Mandaten voor het 
strategische en tactische asset allocatiebeleid zijn overeengekomen en vastgelegd in [Ref 
1] en vinden hun beslag in het SAF80/20 fonds van AEGON voor pensioenfondsen. 
Details betreffende dit AEGON Strategic Allocation Fund 80/20 Long Duration fund worden 
beschreven op de AEGON website (www.aegon.nl) en zijn hieronder beknopt 
weergegeven. Dit fonds is opgebouwd uit drie verschillende allocaties: 
 

• Strategic Allocation Fund Equity     – de zakelijke waarden 
• Strategic Allocation Fund Fixed Income  – de vastrentende waarden 
• Strategic Liability Matching (SLM)   – rente-afdekking / duration management 

 
Door een combinatie van bovenstaande drie allocaties te kiezen kan de gewenste asset 
mix en rente-afdekking worden verkregen met daaraan gekoppeld enerzijds een kans op 
overrendement en anderzijds de garantieprijs die PFNLR bereid is te betalen. PFNLR 
heeft gekozen voor een verdeling van 20% zakelijke waarden en 80% vastrentende 
waarden met 50% rente-afdekking van de mismatch tussen de beleggingen (exclusief 
SLM) en verplichtingen in termen van duration. Dit komt per 31-12-2015 ongeveer overeen 
met een mate van rente-afdekking van 58% van de Technische Voorziening op 
marktwaarde, dat wil zeggen: de DNB-curve, zonder drie-maands-middeling en zonder 
Ultimate Forward Rate. Het percentage afdekking van de ‘duration gap’ tussen 
beleggingen en verplichtingen wordt maandelijks teruggebracht naar 50%. 
 
Naast het duration-risico is er sprake van een zeker curverisico omdat het 
kasstroomprofiel van de vastrentende waardenportefeuille (inclusief SLM) niet volledig 
naadloos zal aansluiten bij het kasstroomprofiel van de verwachte pensioenuitkeringen. 
Hierdoor kunnen veranderingen in de vorm van de rentecurve een andere impact hebben 
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dan een parallelle verschuiving van de rentecurve. Dit risico is echter beperkt van omvang 
en wordt daarom geaccepteerd door het Bestuur. Dit is tevens de reden dat alleen de 
duration match van de beleggingen ten opzichte van de verplichtingen wordt gemonitord. 
De drie allocaties zijn ieder weer onderverdeeld in verschillende beleggingscategorieën op 
basis van beslissingen bij AEGON Asset Management. Voor actuele wegingen van 
beleggingscategorieën wordt verwezen naar AEGON’s maand- en kwartaalrapportages. 
 
Opgemerkt moet worden dat van een strategische verdeling van beleggingscategorieën 
binnen de drie allocaties geen sprake is: AEGON bepaalt jaarlijks op basis van 
marktomstandigheden en vooruitzichten de optimale mix. PFNLR wordt van deze 
beleggingsbeslissingen op de hoogte gebracht, maar heeft geen stem in te maken keuzen. 
De wegingen van de mix beleggingscategorieën binnen de drie fondsen heeft de 
afgelopen jaren significante wijzigingen ondergaan, waarbij in de loop der tijd ook nieuwe 
beleggingscategorieën in de drie fondsen zijn geïntroduceerd. 
 
De bovenstaande beleggingsinstrumenten worden hieronder nader toegelicht. 
 
Beleggingsinstrumenten 
 
De volgende beleggingscategorieën worden binnen SAF80/20 toegepast: 
 
Staatsobligaties: Obligaties genoteerd in euro uit landen die deel uit maken van 

de Europese Monetaire Unie met een rating van AAA en AA. 
 
Credits: Obligaties uitgegeven door bedrijven en instellingen, 

uitgezonderd (lokale) overheden, staatsgegarandeerde en 
supranationale instellingen, met een minimale rating van BBB, 
genoteerd in euro of omgezet naar euro. 

 
Hypotheken: Nederlandse hypotheken waarvan het onderpand met name 

woonhuizen betreft. 
 
Emerging Market Debt: Obligaties uitgegeven door bedrijven in zogenaamde emerging 

countries, zoals China, India, Rusland en Brazilië met een 
minimale rating van BBB. De obligaties worden gekenmerkt 
door een wat hogere yield dan de Credits. 

 
ABS: ‘Asset Backed Securities’, obligaties met als onderpand 

herverpakte receivables die niet als zelfstandige asset in 
vastrentende vorm zijn te verkrijgen, zoals hypotheken 
(residential, commercial), consumer loans (credit cards, car 
loans, student loans, leases, etc), bedrijfsonderdelen, etc. 
Binnen SAF80/20 is voor wat betreft allocatiekeuze voor ABS 
voornamelijk sprake van hoge kwaliteit Europese hypotheken 
en leningen met uitzondering van Nederland. 
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Strategic Liability Matching: De doelstelling van het SLM fonds is om het renterisico voor 
een gemiddeld Nederlands pensioenfonds zo goed mogelijk af 
te dekken, met minimalisering van het curverisico (het gevolg 
van een andere beweging van de lange rente dan van de korte 
rente). De rentegevoeligheid van het fonds beweegt mee met 
de marktrente op dezelfde wijze als rentegevoeligheid van de 
verplichtingen van een gemiddeld pensioenfonds. Dit 
gemiddelde is gebaseerd op de informatie van DNB. Dalende 
rente zorgt voor een stijging van de koers van SLM en stijgende 
rente zorgt voor een daling van de koers van SLM, op dezelfde 
wijze als de waarde van de verplichtingen dalen bij een rente 
stijging en vice versa. Het SLM fonds is onderdeel van een 
totaalpakket aan dienstverlening met als aanvullende diensten 
Matching & Monitoring voor het automatisch bijsturen van de 
afdekking van het renterisico naar het gewenste percentage en 
het Assets & Liabilities Dashboard waarin de samenhang 
tussen SLM, de verplichtingen en de dekkingsgraad wordt 
getoond. 

 
High yield obligaties: Hoogrenderende obligaties uitgegeven door Amerikaanse en 

Europese bedrijven en instellingen, met een rating tussen BB+ 
en CCC-, genoteerd in euro of omgezet naar euro. 

 
Aandelen: Wereldwijde aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in 

ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten. 
 
Vastgoed: Beursgenoteerde vastgoedmaatschappijen met hoofdzakelijk 

een minimale marktkapitalisatie van 200 miljoen euro. 
 
Commodities: Futures en swaps op energie (olie en gas), industriële metalen,  

edelmetalen en andere grondstoffen. 
 
Private equity: Wereldwijde niet-beursgenoteerde ondernemingen en 

mandaten verleend aan vermogensbeheerders die op hun beurt 
beleggen in wereldwijde niet-beursgenoteerde ondernemingen. 

 
Hedge funds: Mandaten verleend aan vermogensbeheerders die op hun beurt 

beleggen in hedge funds volgens het multi-manager concept. 
 
Global Tactische Asset Alloc (GTAA):  Een derivaat dat het mogelijk maakt op een 

efficiënte manier kortlopende tactische posities in te nemen, 
zonder grote partijen effecten te moeten verkopen, wat anders 
tot grotere kosten en mogelijk koersschommelingen zou leiden. 

Tactical Interest Rate Overlay (TIRO): Een derivaat waarmee kortlopende tactische 
posities betreffende duration kunnen worden ingenomen in verband met rentebewegingen, 
zonder dat grote obligatie-transacties hoeven te worden uitgevoerd. 
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4.3 Historie en kenmerken indexatiedepot 
 
Zoals in het hoofdstuk organisatie en risicobeheerprocedures vermeld is, is vanaf 1 januari 
2002 een deel van de voorziening voor pensioenverplichtingen, zijnde de indexatiereserve 
van de actieve deelnemers, losgekoppeld en ondergebracht bij het eigen vermogen van 
het fonds. AEGON heeft deze cijfers op basis van de gegevens per 31 december 2002 
met terug- rekening naar 1 januari 2002 verwerkt. 
  
De indexatiereserve wordt gevoed door de volgende middelen: 
 

a. Het rendement van de indexatiereserve van het fonds; 
b. De overrente uit de door het fonds afgesloten overeenkomsten tot verzekering van 

pensioenaanspraken minus de garantiekosten over dat jaar voor zover deze kosten 
uit de overrente van dat jaar betaald kunnen worden; 

c. Het door de verzekeraar aan het fonds uitgekeerde technisch resultaat; 
d. Het door de verzekeraar aan het fonds uitgekeerde 'oververzekerd pensioen' (3% 

surplus). 
 
Zowel voor de indexatie als voor de verhoging van de indexatiereserve wordt noch door de 
werknemers, noch door de werkgever premie betaald. Indien de omvang van deze reserve 
zich verzet tegen (de hoogte van) de indexatie in enig jaar zal het Bestuur kunnen 
besluiten om de indexatie in dat jaar, geheel of gedeeltelijk niet toe te kennen. 
 
Voor nieuwe instroom van gelden na 2006 uit opbrengsten zoals boven beschreven was 
aanvankelijk besloten dit voorlopig onder te brengen in het nominale hoofddepot, d.w.z. in 
het SAF-fonds bij AEGON als ‘vrije reserve’. Later is besloten dit Vrije Vermogen af te 
splitsen van de nominale portefeuille om een aantal redenen: 
 

• Toenemende transparantie over wat tot beide vermogens behoort; 
• Onttrekken uit het juridisch eigendom van AEGON, waarvan sprake is voor wat 

betreft de herverzekerde portefeuille. Door het Vrije Vermogen af te splitsen is dit 
tegenpartij risico niet langer van toepassing op het Vrije Vermogen; 

• Optimaler afstemmen van het beleggingsbeleid op de doelstellingen van het Vrije 
Vermogen. Een rentederivaat als de SLM in de nominale portefeuille werkt voor de 
indexatieportefeuille bijvoorbeeld contraproductief: als de inflatie stijgt zal 
doorgaans ook de rente toenemen (beleggers willen immers de geldontwaarding 
gecompenseerd zien). Er zal bij hoge inflatie een groter beroep gedaan moeten 
worden op het indexatiedepot, maar deze zal op dat moment door de toegenomen 
rente in omvang zijn geslonken door de werking van de SLM. Daarnaast zou de 
beleggingsmix iets minder defensief kunnen worden gekozen dan die van het 
herverzekerde depot, afhankelijk van resultaten uit ALM-berekeningen betreffende 
de ontwikkeling van het indexatiedepot. 
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4.4 Doelstelling vermogensbeheer indexatiereserve 
 
Doelstelling van het vermogensbeheer van de indexatiereserve is om te komen tot een 
optimale belegging van het NLR-PF indexatiereserve, zodanig dat voor lange termijn de 
indexatieambitie zo goed als mogelijk kan worden gerealiseerd, bij inachtname van het 
mandaat gegeven door de deelnemers: ‘de indexatiereserve wordt op solide wijze belegd 
[Ref 5]’.  
 
Om aan deze doelstelling te voldoen zal een tweetal risico’s moeten worden beperkt: 
 

• Risico van waardevermindering van de indexatiereserve door beleggingsrisico’s 
 

• Risico van hoge inflatie op de ‘Indexatie Voorziening’ waardoor toenemende 
jaarlijkse verplichtingen de reserve op termijn zullen uitputten. 

 
Beheersing van beide risico’s van het indexatiedepot worden onderstaand gespecificeerd 
op basis van toegepaste beleggingsinstrumenten. 
 
4.5 Beleggingsinstrumenten indexatiedepot 
 
Voor het indexatie depot zijn andere juridische voorwaarden en een ander 
beleggingsmandaat van toepassing (zie [Ref 8]) dan overeengekomen voor het 
herverzekerde depot. Met name het actieve allocatiebeleid en rebalancing frequentie zijn 
aangepast aan de momenten van instroom (bv door 3% surplus) en uitstroom (door 
indexatie) van kapitaal in het indexatiedepot, zodat bespaard kan worden op 
transactiekosten. Gekozen beleggingsinstrumenten dienen een optimaal 
beleggingsresultaat te bieden tegen acceptabele beleggingsrisico’s op basis van een in 
2015 uitgevoerde ALM studie. Daarnaast is het indexatiedepot gevoelig voor leegloop bij 
hoge inflatie waarvoor een inflatieswap is geïmplementeerd. 
 
4.5.1 Beheersing beleggingsrendement en risico’s indexatiereserve 
 
Beleggingsrisico’s worden gering gehouden door belegging in staats- en bedrijfsobligaties 
met minimaal risico, dus A, AA of AAA rated staatsobligaties en credits conform het 
mandaat gegeven door de deelnemers [Ref 5]. Anderzijds dient een portefeuille toch 
voldoende rendement op te leveren om ook toekomstige generaties van indexatie te 
kunnen voorzien. Er zal dus – zoals altijd - een optimum tussen risico en rendement 
gevonden moeten worden. Deze rendement-risico balans is geoptimaliseerd door een 
beleggingsmix te kiezen conform een ALM studie. In 2016 heeft een ALM studie 
aangetoond dat bij een beleggingshorizon van 70 jaar, welke van toepassing is op de 
indexatiereserve, een wat hoger percentage zakelijke waarden zoals aandelen en 
vastgoed aangehouden kunnen worden zonder dat dit het risico op underperformance van 
de portefeuille groter maakt terwijl anderzijds het gemiddeld verwachtte rendement over 
de jaren wordt verhoogd. Besloten is een verhouding 60% / 40% verdeling vastrentend / 
zakelijk aan te houden. Verder is in 2016 voor een significant deel geswitcht van 
staatsobligaties naar Nederlandse hypotheken (het AeAM Dutch Mortgage Fund), 



 

PENSIOENFONDS 
Beleggingsbeginselen 

 
 

 

Oktober 2016 18 / 23 
 

aangezien onder de actuele marktomstandigheden Nederlandse hypotheken beter 
renderen dan staatsobligaties bij een gelijkblijvend risico. Door de lange beleggingshorizon 
van de indexatieportefeuille wordt de afgenomen liquiditeit door belegging in hypotheken 
niet als een risico gezien. Er is belegd in de volgende beleggingsinstrumenten (uitleg zie 
boven onder paragraaf 4.2): 
 
Vastrentende waarden (60%): 

• Staatsobligaties (NL, BE, FR en DU Zero Coupon Bonds, ondergebracht bij ABN-
AMRO) 

• European Credits 
• Global High Yield 
• Asset Backed Securities  
• Emerging Market Debt  
• Nederlandse Hypotheken (Dutch Mortgage Fund) 

 
Zakelijke waarden (40%): 

• Aandelen wereldwijd 
• Vastgoed wereldwijd 

 
Bij vergelijking van bovenstaande beleggingsinstrumenten met die van het herverzekerde 
depot (zie paragraaf 4.2) is duidelijk dat een aantal instrumenten overeenkomen, terwijl 
ook enkele instrumenten hier ontbreken. Zo ontbreekt de categorie ‘Grondstoffen’ omdat 
deze bij AEGON over de afgelopen 10 jaar een significant negatief rendement opleverde. 
Dit weegt voor het bestuur zwaarder dan het diversificatie aspect. AEGON heeft 
onvoldoende duidelijk kunnen maken hoe zij – bij ontbreken van dividend - met deze 
beleggingscategorie een positief rendement kunnen maken. Daarnaast ontbreken ‘Hedge 
Funds’ en ‘Private Equity’ als beleggingsinstrumenten. Dit, enerzijds omdat deze 
instrumenten door AEGON alleen voor het herverzekerde depot worden aangeboden, 
anderzijds omdat ze door het bestuur als onvoldoende transparant worden gezien, 
waardoor het bestuur bij deze instrumenten het gevoel heeft onvoldoende ‘in control’ te 
zijn, wat als een risico-verhoging moet worden gezien. 
 
4.5.2 Beheersing inflatierisico’s indexatiereserve 
 
Wat het inflatierisico betreft zullen de indexatie fluctuaties, in het bijzonder sterke 
prijsstijgingen, (deels) afgedekt dienen te worden. Dat het risico van hoge loon- en 
prijsindexaties reëel is blijkt uit de historie van loon- en prijsindexaties volgens het CBS 
(zie figuur 1). 
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Figuur 1 Historische Nederlandse prijsinflatie 1975 - 2015 
 
In overleg met Towers Watson is in 2006 gezocht naar een passende inflatie mitigerende 
oplossing die banken kunnen bieden voor beide risico’s. De belangrijkste vraag daarbij is 
in hoeverre de risicobeperkingen het rendement van de belegging zou aantasten. Voordat 
de verschillende beleggingsstrategieën en producten geïnventariseerd werden is eerst een 
overzicht van de oorspronkelijke uitgangspunten voor het af te dekken inflatierisico 
gemaakt. Hiervoor heeft Towers Watson in 2004 een doorrekening gemaakt van de 
benodigde Indexatie Voorziening op basis van de bestandsgegevens van actieven en 
gepensioneerden en de verwachte ontwikkeling hiervan, samen met de op dat moment 
actuele sterftetafels. Op deze manier is een 20-jarige reeks van ‘notionals’ bepaald die, 
cumulatief vermenigvuldigd met de dan geldende inflatie, de benodigde jaarlijkse Indexatie 
Voorziening voor de komende 20 jaar toont, er vanuit gaande dat volledig geïndexeerd 
wordt.  
 
De door Towers Watson geschatte ontwikkeling van de Indexatie Voorziening is 
vereenvoudigd van aard, waarbij de volgende aannames zijn gemaakt: 
 

• Op basis van bestandsgegevens ultimo 2002, verminderd met personen die tussen 
31-12-2002 en 1-1-2005 vertrokken zijn; 

• De indexatie vindt plaats op 1 januari van enig jaar; 
• Iedereen wordt verondersteld op 1 juli van enig jaar te zijn geboren; 
• Op basis van gepensioneerden die sinds 1-1-2003 gepensioneerd zijn dan wel 

zullen pensioneren; 
• 2% jaarlijkse Indexatie Voorziening reductie in verband met sterfte; 
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• Er is gekozen voor een afdekking tegen inflatie gedurende een periode van 20 jaar; 
• Er is alleen rekening gehouden met uit te keren indexatie aan gepensioneerden; 
• Er is geen rekening gehouden met carrièreontwikkeling deelnemers; 
• Er is geen rekening gehouden met in- en uitstroom van werknemers en 

waardeoverdracht; 
• Er is geen rekening gehouden met het nabestaandenpensioen. 

 
 
4.5.3 Methode van inflatie mitigatie 
 
Alvorens in te gaan op de verschillende financiële varianten waaruit kon worden gekozen 
wordt eerst een belangrijk begrip geïntroduceerd, namelijk de ‘inflatieswap’.  
De ‘inflatieswap’ is een belangrijk instrument om bescherming tegen hoge op loonindex 
gebaseerde indexaties te bieden. Een ‘inflatieswap’ ruilt een vaste betaling (vaste 
indexatie maal voorziening) tegen een variabele betaling (variabele indexatie maal 
voorziening). Het doel van zo’n inflatieswap is - als een verzekering - tegen een vast 
bedrag de variabele indexatiekoopsom in te kopen. Bij lage inflatie kost het wat meer dan 
anders nodig was geweest, bij hoge inflatie biedt de inflatieswap bescherming. Belangrijk 
is het het break-even punt van de inflatieswap: voor de complete set van notionals tot 
2025 ligt deze bij ongeveer gemiddeld 2.2% inflatie over de periode 2005-2025.  
 
Omdat de Indexatie Voorziening sterk kan oplopen op basis van cumulatieve indexatie 
(indexatie op historisch geïndexeerde Indexatie Voorziening), waarvan de toename 
jaarlijks kan fluctueren en de resulterende variatie groot is, gaat het om een geavanceerd 
product met relatief hoog risico voor de banken. Inventarisatie door de banken leidde tot 
individuele oplossingen van de banken, binnen de door NLR-indexatiecommissie 
opgelegde randvoorwaarden, waarbij mogelijkheden blijven bestaan tot optimale fine-
tuning van de keuze. De alternatieven varieerden van een volledige bescherming waarbij 
elk risico (behalve nominale Indexatie Voorziening ontwikkeling) volledig is afgedekt, met 
een bekend depot saldo in 2025 tot oplossingen met een spreiding van resultaten, waarbij 
een beperkt risico is overgebleven.  
 
Begin 2006 is het Bestuur een inflatieswap met gedeeltelijke bescherming 
overeengekomen met ABN-AMRO Bank (zie ook figuur 2). De bank vergoedt het fonds 20 
jaar lang de Nederlandse Prijsinflatie (consumentenprijsindexcijfer CPI van het CPB). De 
bank ontvangt hiervoor in ruil een vast percentage van de vastgestelde notional. Om deze 
bedragen te kunnen betalen, zonder de onzekerheid dat er dalingen in de dekking 
ontstaan, heeft het fonds in 2006 Europese staatsobligaties aangeschaft, zogenaamde 
‘zero coupon bonds’ (ZCB), in zodanige porties dat ieder jaar exact het bedrag vrijvalt dat 
benodigd is om aan ABN-AMRO Bank het vaste percentage van de inflatieswap te 
betalen. Deze zekerheidstelling met ZCB’s is ondergebracht bij aanvankelijk FORTIS, 
tegenwoordig bij ABN-AMRO MeesPierson bank die in dit geval als ‘custodian’ optreedt. 
 
Van de 34,8 miljoen euro die het fonds uit de bij AEGON ondergebrachte indexatiereserve 
hiervoor heeft vrijgemaakt is 21,9 miljoen gebruikt voor de directe afdekking van de 
jaarlijkse vaste betalingen ten behoeve van de inflatieswap tot het jaar 2025, terwijl de 
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resterende 13,0 miljoen van de toenmalige indexatiereserve is belegd in zero coupon 
bonds voor de periode na afloop van de inflatieswap. Deze 13,0 miljoen zal op het eind 
van de looptijd, dus na 20 jaar, 26,8 miljoen euro waard zijn. Dit bedrag zal gebruikt 
worden om de gepensioneerden en slapers na 2025 te kunnen indexeren. 
 

 
Figuur 2 Cash flows gekoppeld aan de inflatie swap 
 
De bovengenoemde beschreven beleggingsconstructie en omvang van de geldstromen 
(zie figuur 2, tabel 1) zijn gebaseerd op de inventarisatie van deelnemers die met pensioen 
gaan in de periode 2006 - 2025. De benodigde gelden voor de slapers en nabestaanden 
(die buiten de inventarisatie zijn gehouden) en afwijkingen van afgesloten inflatieswap ten 
opzichte van de werkelijke kosten voor indexatie worden jaarlijks gefinancierd uit de 
indexatie reserve bij AEGON. Deze indexatiereserve wordt vervolgens, zoals hierboven 
beschreven, gevoed met (a) zijn eigen rendement, (b) de overrente, (c) het technisch 
resultaat en (d) het 3% surplus. 
 
Onderstaand tabel geeft een overzicht van de toekomende verplichtingen en de vrijval van 
de aangekochte zero coupon bonds voor de resterende periode 2016 t/m 2026. 
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MATURITY 
DATE 

Berekende 
notional 

Onttrek- 
kingen  

20 sept. 
ieder jaar 

Zero 
coupon 
rates per 
10/03/2006 

Zero 
coupon 
Price 

Contante 
waarde bij 
aangaan 

28/09/2016 59.939.313 1.858.119 3,7% 68,2% 1.267.423 
28/09/2017 59.993.587 1.859.801 3,7% 65,7% 1.222.633 
28/03/2018 61.580.343 1.908.991 3,8% 64,1% 1.224.045 
28/03/2019 64.291.885 1.993.048 3,8% 61,4% 1.223.532 
28/03/2020 66.098.337 2.049.048 3,8% 58,9% 1.206.890 
28/03/2021 66.022.358 2.046.693 3,9% 56,7% 1.159.452 
28/03/2022 68.087.079 2.110.699 3,9% 54,2% 1.143.999 
28/03/2023 67.125.551 2.080.892 3,9% 51,9% 1.080.191 
28/03/2024 67.194.841 2.083.040 3,9% 49,9% 1.038.604 
28/03/2025 67.427.900 2.090.265 4,0% 47,7% 996.220 
 Som: 20.080.596  Som: 11.562.989 

 
Aangekochte Zero Coupon Bonds als belegging voor indexatie na 2015 

04-01-2024  10.000.000 3,9% 50,9% 5.091.000 
25-10-2025  10.000.000 3,9% 47,2% 4.718.000 
15-01-2025  3.400.000 4,0% 48,2% 1.639.140 
15-01-2026  3.400.000 4,0% 46,2% 1.570.460 
 Som 2026: 26.800.000   13.018.600 
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[Ref 4]  AEGON Asset Management – Orderuitvoeringsbeleid 
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[Ref 6]  Indexatiebeleid Pensioenfonds NLR, juni 2016 
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[Ref 8]  AeAM voorstel Vermogensbeheerovereenkomst PFNLR Depot 2  
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