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Managementsamenvatting  

Ontwikkeling portefeuille  
 

De waarde van de portefeuille beleggingsportefeuille steeg in het derde kwartaal van € 65,8 

miljoen naar € 67,8 miljoen. Het rendement op de beleggingsportefeuille was 1,7% in het derde 

kwartaal en bedroeg 3,9% over de eerste drie kwartalen van 2017.  
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Ontwikkeling dekkingsgraad 
 

De verplichtingen daalden van € 61,4 miljoen naar € 61,1 miljoen. Mede hierdoor steeg de 

maandelijkse nominale dekkingsgraad van 107,9% naar 110,3%. De beleidsdekkingsgraad steeg 

van 101,2% (grijze pijl) naar 105,0% (zwarte pijl). Hiermee is het pensioenfonds uit dekkingstekort. 
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1. Marktontwikkelingen en rendementen 
 

 

1.1 Marktontwikkelingen  
 

Volgens de ECB, bij monde van de voorzitter Draghi, heeft het verruimende beleid haar vruchten 

afgeworpen en komt het einde van het verruimmingsprogramma in zicht. De ECB en de Fed hebben 

vertrouwen in het herstel van de economie en hebben de overtuiging dat de economie op eigen 

kracht verder kan groeien. De uitspraken van Draghi deden de Europese swaprente stijgen over 

het kwartaal. Dit zorgde er ook voor dat de euro in waarde steeg ten opzichte van de Amerikaanse 

dollar. 

 

De verhoudingen tussen de Verenigde Staten en Noord-Korea kwamen dit kwartaal verder op 

scherp te staan. Het zorgde echter niet voor veel onrust op financiële markten. Tegelijkertijd is er 

in de VS een plan gepresenteerd om belastingen te verlagen. De verwachting is dat deze 

belastingverlagingen de Amerikaanse economie zullen stimuleren en de inflatie zullen 

aanwakkeren. Dit sterkt de Fed in haar verkrappende beleid en wens voor normalisatie van de 

renteniveaus. Bij toenemende inflatie ligt de weg open naar meerdere renteverhogingen. De 

verkiezingsuitslag in Duitsland zorgt ervoor dat, ondanks de winst van Merkel, gezocht moet worden 

naar een brede coalitie. Hierdoor komen ook euro sceptische partijen aan de onderhandelingstafel. 

 

Het toegenomen geopolitieke risico en de politieke ontwikkelingen hebben geringe negatieve 

impact gehad op aandelenkoersen. Redenen hiervoor zijn de nog steeds relatief sterke wereldwijde 

economische groei, winstcijfers van bedrijven die hun stijgende trend voortzetten en het beleid van 

centrale banken. Dit blijft een omgeving waarin risicodragende beleggingen het best renderen. 

Gedurende het kwartaal is de aandelenportefeuille gestegen met 3,3%. Ook obligaties lieten een 

positief rendement zien, met name de risicovollere obligaties profiteerden van het positieve 

marktsentiment. 

 

  

 

Marktwaarde Gewichten (%) Rendementen (%)

(€ mln) Portefeuille Relatief Portefeuille Relatief Portefeuille Relatief

huidig kwartaal 2017

Vastrentende waarden 35.7   52.6 -2.0 0.8 0.1 0.5 0.1

Aandelen 25.2   37.2 1.7 3.3 0.1 12.0 0.8

Vastgoed 6.7     9.9 0.0 1.9 -0.1 4.9 -0.2

Cash 0.2     0.3 0.3

Rente Swap (1.0)    -1.4 -0.2 -1.3

Valutahedge 1.0     1.4 0.0 0.1 0.0 0.3

Totaal portefeuille 67.8 1.7 0.1 3.9 0.4

 

 

Paragraaf 1.4 geeft een gedetailleerd overzicht van de rendementen per beleggingscategorie. 
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1.2 Marktwaarde-overzicht 
 

1.2.1 Vastrentende waarden 

 

Categorie (bedragen in € mln) 30/06/2017 30/09/2017 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Obligaties 35.1 35.7 52.6 54.6 55.0

Matching portefeuille 22.7 23.1 34.0 35.5 35.75

Global ILB 20.9 21.3 31.4 32.7 33.0

Global ILB 10+ Active 9.4 9.2 13.5

Global ILB Buy & Hold 11.6 12.1 17.9

EURO 10+ 1.8 1.8 2.6 2.8 2.75

Rendementsportefeuille 12.4 12.6 18.6 19.1 19.25

EMU AAA 2.1 2.1 3.1 3.2 2.75

Fysieke portefeuille 2.2 2.3 3.3 3.5

Bund Futures (0.2) (0.2) -0.2 -0.2

Global Credits 2.1 2.1 3.2 3.3 3.30

Nederlandse Woninghypotheken 3.7 3.7 5.5 5.5 6.05

US High Yield 1.0 1.1 1.6 1.6 1.65

Emerging Market Debt USD 2.1 2.2 3.2 3.2 3.30

Emerging Market Debt local currency 1.4 1.4 2.1 2.2 2.20

Marktwaarde Gewichten (%)

 

1.2.2 Aandelen 

 

Categorie (bedragen in € mln) 30/06/2017 30/09/2017 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Aandelen 24.3 25.2 37.2 35.5 35.0

Europa & Midden-Oosten 8.0 8.3 12.2 10.6 12.95

Fysieke portefeuille 7.9 8.2 12.1

Eurostoxx futures 0.1 0.1 0.1

Noord-Amerika 3.4 3.4 5.0 5.9 3.94

Pacific 2.0 2.1 3.1 2.9 2.36

Opkomende markten 6.0 6.5 9.5 9.1 8.75

Aandelen defensief 4.9 5.0 7.4 7.0 7.00

Marktwaarde Gewichten (%)

 

1.2.3 Vastgoed 

 

Categorie (bedragen in € mln) 30/06/2017 30/09/2017 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Vastgoed 6.6 6.7 9.9 9.9 10.0

Publiek Vastgoed 3.0 2.7 4.0 4.0 2.0

Europa 1.4 1.3 1.9 1.9 0.70

Noord - Amerika 0.6 0.6 0.8 0.8 0.70

Azië Pacific 1.0 0.9 1.3 1.3 0.60

Privaat Vastgoed 3.6 4.0 5.9 5.9 8.0

Europa 1.9 2.2 3.3 3.3 4.50

Noord - Amerika 1.2 1.2 1.8 1.8 2.00

Azië Pacific 0.4 0.5 0.8 0.8 1.50

Marktwaarde Gewichten (%)
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1.3 Verhouding actief / passief belegd vermogen 
 

Categorie

Actief

Waarvan Enhanced

Passief

Waarvan Buy & Hold

Totaal

0% 33% 0% 18%

100% 100% 100% 100%

0% 0% 22% 2%

28% 44% 22% 36%

Aandelen Vastrentend Vastgoed Totale Portefeuille

72% 56% 78% 64%

 
 

Zoals eerder besproken met het bestuur van het pensioenfonds werkt de uitvoerder aan een 

notitie, waarin de eerder gestelde vragen omtrent de actieve beleggingsoplossingen in de 

portefeuille zullen worden beantwoord. Vervolgens moet het bestuur in staat zijn gesteld om een 

oordeel te vellen over de gewenste managementstijl van de verschillende beleggingscategorieën in 

de portefeuille. De uitvoerder heeft met het bestuur van het pensioenfonds afgesproken dat de 

notitie in het derde kwartaal van 2018 gereed is.  
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1.4 Portefeuillerendement 
 

Voor beleggingscategorieën waar het benchmarkrendement gelijk is aan het portefeuillerendement is 

geen relatief rendement opgenomen in onderstaande tabellen. 

1.4.1 Rendement totale portefeuille 

 

Rendementen (%) Q3 Q3 relatief YTD YTD relatief 3 jr 3 jr relatief

Geannualiseerd

Vastrentende Waarden 0.77 0.13 0.53 0.08 2.75 -0.46

Aandelen 3.30 0.09 12.00 0.77 8.59 0.61

Vastgoed 1.93 -0.11 4.94 -0.19 9.61 0.31

Rentehedge (swaps) -0.15 0.00 -1.30 0.00 0.45 0.00

Valutahedge -0.02 0.08 -0.04 0.31 0.01 0.36

Totaal portefeuille 1.65 0.13 3.93 0.41 6.08 0.03

 

De rendementen van de verschillende categorieën, en daardoor de portefeuille als geheel, vertonen 

een beeld vergelijkbaar met de voorgaande twee kwartalen. Ondanks de tijdelijk verhoogde 

geopolitieke spanning stuwt het positieve marktsentiment de waarderingen op. Deze trend houdt 

al een aantal jaar aan, waarin vooral risicovolle categorieën het goed doen. Aandelen en vastgoed 

profiteren hiervan. Binnen de vastrentende waardenportefeuille profiteren de risicovolle 

componenten ook van het positieve sentiment. Het beeld van de rendementen van de afzonderlijke 

beleggingscategorieën, alsmede de onderlinge verhouding, is passend bij een economie in de huidige 

fase van de cyclus. 

 

Onderdelen 1.3 en 1.4 van de bijlage geven een gedetailleerd overzicht van het portefeuillerendement 

en de bijdrage aan het totale rendement. 

1.4.2 Rendement vastrentende waarden 

 

Rendementen (%) Q3 Q3 relatief YTD YTD relatief 3 jr 3 jr relatief

Geannualiseerd

Vastrentende Waarden 0.77 0.13 0.53 0.08 2.75 -0.46

Matching portefeuille

Global ILB 0.70 0.18 ③  -0.68 0.03 2.55 -0.07

EURO 10+ 0.83 0.06 ③  -2.34 -0.04 4.63 -0.04

Return portefeuille

EMU AAA 0.43 -0.09 -1.66 -0.30 2.77 0.84

Global Credits 0.87 0.13 3.08 0.31 3.02 0.37

US High Yield ①    1.41 -0.21 4.48 ①     -1.15 4.18 -0.65

Emerging Market Debt USD ②    2.65 0.44 8.27 0.80 ②   4.68 -0.70

Emerging Market Debt LC ②  -0.18 -0.08 2.62 0.66 2.04 -0.47

Nederlandse Woninghypotheken
1 0.42 1.65 3.96

1.Voor de categorie Nederlandse woninghypotheken is het 3-jaars geannualiseerd rendement gebaseerd op data vanaf inceptie: Q4-2015. 

 

① De US High Yield markt kende een goed derde kwartaal door een daling van de creditspread. Door 

de onderwogen positie in de energiesector is het relatieve rendement year to date negatief.  

② Emerging Market Hard Currency profiteerden ook van een gedaalde credit spread. Het rendement 

op een horizon van drie jaar is ook goed te noemen. Door het wisselkoersrisico van Emerging 

Market Local Currency niet af te dekkken en een versterking van de euro ten opzichte van de  US 

dollar bleef het rendement van deze categorie achter.  
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③ De Global ILB portefeuille was in de eerste drie kwartalen van 2017 minder verlieslatend dan de 

nominale Euro 10+ staatsobligatie portefeuille. De verklaring hiervoor is dat de Europese rente 

harder steeg dan de Amerikaanse rente, die nagenoeg gelijk bleef dit jaar. 

1.4.3 Rendement Aandelen 

 

Rendementen (%) Q3 Q3 relatief YTD YTD relatief 3 jr 3 jr relatief

Geannualiseerd

Aandelen 3.30 0.09 12.00 0.77 8.59 0.42

Europa & Midden Oosten 3.52 0.59 12.69 1.74 10.47 1.21

Noord-Amerika ①   4.34 0.32 12.05 0.49 8.36 -0.37

Pacific ②   5.55 2.03 14.14 3.47 8.49 0.21

Opkomende markten ③   3.01 -1.10 13.99 0.21 6.94 0.22

Aandelen Defensief ④   1.67 8.40 8.33

 

① Het rendement op Noord-Amerikaanse aandelen was hoog in het derde kwartaal. Dit kwam vooral 

door de technologiesector, die ruim 23% uitmaakt van de Amerikaanse aandelenmarkt. In Europa 

bedraagt dat aandeel slechts 5%. Dit verklaart dan ook het rendementsverschil.  

② De regio Pacific profiteerde wederom sterk van het absolute rendement op Japanse aandelen. 

Japan is 40% van de index. Een belangrijke oorzaak hiervan was het wegebben van het geopolitiek 

risico rondom Noord-Korea en de daling van de Japanse yen.  

③ De Opkomende markten presteerden minder goed in het derde kwartaal dan andere regio’s. Dit 

wordt verklaard door het wisselkoersrisico dat niet wordt afgedekt.  

④ De defensieve aandelenportefeuille bleef achter. Dit is echter conform de verwachting bij een 

opgaande markt. De aandelenrendementen werden met name gedragen door cyclische aandelen.  

1.4.4 Rendement Vastgoed 

 

Rendementen (%) Q3 Q3 relatief YTD YTD relatief 3 jr 3 jr relatief

Geannualiseerd

Vastgoed 1.93 -0.11 4.94 -0.19 9.61 0.13

Publiek 0.64 -0.24 3.66 -0.39 8.31 0.29

Europa 1.34 ③  -0.56 7.36 -0.78 12.97 0.79

Noord-Amerika 0.00 -0.01 0.35 -0.03 7.52 -0.61

Azië Pacific 0.03 -0.02 1.28 0.16 0.89 -0.21

Privaat 2.80 5.79 10.55

Europa ①   3.95 ①   7.35 11.17

Noord-Amerika 1.85 4.86 10.14

Azië Pacific ② -0.45 ②   0.72 9.59

 

① Europees privaat vastgoed deed het goed dankzij een sterke performance van Nederlands 

vastgoed. Door de vraag van investeerders daalden de aanvangsrendementen van vastgoed in het 

algemeen en vooral van kantoren op goede locaties. Ook waren managers in staat om 

huurverhogingen door te voeren.  

② Het rendement van Azië Pacific privaat blijft achter bij de overige regio’s. Dit komt door valuta-

effecten en doordat een aantal nieuwe investeringen nog op kostprijs zijn gewaardeerd. 

③ De underperformance van de Europees beursgenoteerde vastgoedportefeuille werd veroorzaakt 

door een onderwogen positie in vastgoedondernemingen met een relatief laag financieringsniveau.   
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2. Gevoerd beleid van de uitvoerder 
 

 

2.1 Tactische Asset Allocatie  
 

Blue Sky Group heeft een overwogen positie in aandelen (+2%) en onderwogen positie in obligaties (-

2%) gehandhaafd. De stijgende rente en het positieve sentiment op aandelen zijn voor Blue Sky Group 

de reden om aandelen de voorkeur te geven boven obligaties. Ook de overweging naar Europese 

aandelen versus Amerikaanse aandelen is gehandhaafd. Blue Sky Group houdt vast aan de visie dat 

Europa meer opwaarts potentieel heeft dan de VS. De onzekerheid rondom de politiek in de Verenigde 

Staten en de macro-economische cijfers met een dalende groei in deze regio spelen daarbij een rol. 

 

 

2.2 Gevoerd beleid binnen de beleggingspools 
 

Aandelen 

 Op basis van een eerder bestuursbesluit (Beleggingsplan 2016-2017) wordt gewerkt aan de 

toevoeging van Emerging Markets Small Caps aan de benchmark. Hiervoor zijn de richtlijnen van 

de actieve aandelenmanagers in deze regio per begin juli aangepast. Naar verwachting wordt de 

richtlijn voor de passieve manager begin oktober aangepast waarna ook benchmarkaanpassing 

voor de gehele regio in één keer wordt doorgevoerd.  

 

Vastrentende waarden 

 Geen aanpassingen van het beleid 

 

Vastgoed 

 Op basis van een eerder bestuursbesluit (Beleggingsplan 2017-2018) zijn de strategische 

vastgoedregio’s Euro Core Inkomsten en Europa Rendement zijn samengevoegd tot één Europese 

strategische categorie. 

 In het derde kwartaal is een commitment afgegeven aan het ASR Retail Fund en het CBRE Retail 

Fund. Hiermee is exposure verkregen op Nederlands winkelvastgoed. Het commitment van ASR is 

afgelopen kwartaal volledig geïnvesteerd en de verwachting is dat de commitment aan CBRE in het 

vierde kwartaal afgeroepen zal worden. Daarnaast is door de storten van een eerder commitment 

aan Bouwinvest de allocatie naar Nederlandse woningen verder opgebouwd. Het vermogen voor 

deze capital calls is vrijgemaakt uit de Europese beursgenoteerde vastgoedportefeuille. 
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2.3 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group  

2.3.1 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group afgelopen kwartaal  

Vastrentende Waarden Aandelen Vastgoed publiek
Totaal liquide
beleggingen

Allocatie over categorie (%) 0.02 0.03 0.00 0.06

Allocatie binnen categorie (%) 0.00 -0.01 0.00 -0.01

Bijdrage externe manager (%) 0.08 0.05 -0.01 0.12

Totaal (%) 0.10 0.07 -0.01 0.16
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De relatieve performance wordt voor 1/3 bepaald door de tactische positionering van Blue Sky Group 

en voor 2/3 door de positieve bijdrage van externe managers.  

  

Onderdeel 1.5 van de bijlage geeft een verdere uitsplitsing van het relatieve kwartaalrendement. 

 

2.3.2 Historische resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group  

 
 

Bovenstaande grafiek en onderstaande tabel geven het cumulatief relatief rendement weer. Per 

kwartaal is een uitsplitsing gegeven. Ten eerste het allocatie-effect over de categorie, dit geeft het effect 

weer van bijvoorbeeld het overwegen van aandelen versus obligaties. Ten tweede het allocatie-effect 

binnen categorie, dat het effect toont van bijvoorbeeld het overwegen van Europese aandelen versus 

Amerikaanse aandelen. Tenslotte het selectie effect dat de bijdrage van de externe managers laat zien. 
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Allocatie-effect over categorie -0.01 0.02 -0.04 -0.19 -0.04 0.12 0.01 -0.01 0.00 0.10 0.00 0.05 -0.02

Allocatie-effect binnen categorie -0.38 -0.14 0.02 0.00 0.01 -0.09 0.01 -0.05 -0.02 0.01 -0.04 -0.01 -0.77

Selectie-effect 0.13 0.05 0.14 0.08 0.05 -0.01 -0.04 0.11 -0.11 0.10 0.12 0.11 0.86

Currency overlay 0.02 0.05 -0.01 -0.01 0.03 -0.02 0.01 -0.02 0.01 0.00 -0.03 -0.02 0.02

Cumulatief relatief rendement -0.25 -0.29 -0.15 -0.27 -0.22 -0.24 -0.26 -0.23 -0.37 -0.12 -0.06 0.09  
 

 

2.4 Uitvoering overlay management 

2.4.1 Renterisico 

 
Het fonds heeft als beleid om het renterisico op de verplichtingen voor tenminste 45% af te dekken. Het 
renterisico wordt impliciet afgedekt met behulp van nominale euro staatsobligaties, ILB’s, investment 
grade bedrijfsobligaties en nominale renteswaps. De waardeontwikkeling van deze instrumenten is 
afhankelijk van de marktrente in verschillende valuta. De waarde van de verplichtingen is afhankelijk 
van de DNB curve (UFR) in euro’s. De ex post rente-afdekking kan hierdoor anders uitvallen dan ex 
ante is berekend. 

 
Door de TAA-posities van Blue Sky Group, de posities van de managers en de markbewegingen kan 
het feitelijke rente-afdekpercentage afwijken van het strategische rente-afdekpercentage. De 
bewegingsvrijheid van Blue Sky Group (inclusief de externe managers) is begrensd door het algehele 
risicobudget voor actief beheer. De benutting van het risicobudget wordt gerapporteerd in paragraaf 5.4.  

 
Rentehedge-attributie Percentage

Rente-afdekking primo kwartaal 46.6%

Gerealiseerde afdekking (gecorrigeerd voor transacties en uitkeringen) -20.1%

Verschil 66.7%

Voornamelijk door de daling van de credit spread, heeft het verschil positief uitgepakt (in mln EUR) 0.45  
 

In het derde kwartaal is de swaprente licht gestegen, waardoor de verplichtingen in waarde zijn gedaald. 

Wanneer de matchingportefeuille eenzelfde rentegevoeligheid zou hebben als de verplichtingen, zou 

het resultaat op de matchingportefeuille negatief zijn. De matching portefeuille heeft echter een positief 

rendement behaald. De stijging in waarde van de matching portefeuille in combinatie met de daling in 

waarde van de verplichtingen zorgt voor een negatieve gerealiseerde rente-afdekking. Doordat de 

daling van de verplichtingen relatief klein is, is de stijging in waarde van de matching portefeuille 

procentueel al snel erg groot.  

 

Het verschil tussen de primo (verwachte) renteafdekking en realisatie bedraagt 66,7% (EUR 450.000). 

Een lagere effectiviteit heeft bij een gestegen rente een positieve financiële impact op de balans. De 

lagere effectiviteit wordt grotendeels veroorzaakt door: 

 

 De daling van de kredietopslag. De onderliggende beleggingen van de matching portefeuille 

kennen kredietrisico en daarmee een kredietopslag. Door de daling van de kredietopslag is de 

waarde van deze beleggingen toegenomen.  

 

Voor een gedetailleerde attributie van het verschil wordt verwezen naar paragraaf 2.6 in de bijlage. 
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2.4.2 Valutarisico 

 

Conform het valutahedgebeleid worden Amerikaanse dollars (USD), Britse pond (GBP), Japanse yen 

(JPY), Australische dollar (AUD), Canadese dollar (CAD) en Zweedse kroon (SEK) afgedekt.  

 

Valuta Exposure (€ mln) Af te dekken afgedekt niet afgedekt

EUR 30.70

USD 14.31 14.31 14.16 0.14

GBP 3.88 3.88 3.90 -0.03

JPY 2.10 2.10 2.08 0.02

AUD 2.69 2.69 2.65 0.04

CAD 1.30 1.30 1.33 -0.04

SEK 1.98 1.98 1.87 0.11

Overig 10.83 0.00 0.00 10.83

Totaal 67.79  

45%

21%

6%

3%

4%

2%

3%

16%

Valuta exposure

  45% aan euro's

  21% aan Amerikaanse dollars

  6% aan Britse ponden

  3% aan Japanse yen

  4% Australische dollars

  2% aan Canadese dollars

  3% aan Zweedse kronen

 

2.5 Compliance  
 
Beleggingsrichtlijnen 

Het afgelopen kwartaal is het beheer van de portefeuille uitgevoerd in overeenstemming met de 

beleggingsrichtlijnen. Onderstaande tabel geeft de stand weer per kwartaaleinde. De compliance 

checks worden maandelijkse uitgevoerd. De SEK valutahedge is op de laatste dag van de maand, nadat 

de valutahedge transacties waren uitgevoerd, door de bandbreedte heen gezakt. 

 
Min Limiet (%) Huidige stand (%) Max Limiet (%) Compliant

Risicobudget 0.5 2.5 OK

Valutahedge USD 99 99.2 101 OK

Valutahedge GBP 95 100.6 105 OK

Valutahedge JPY 95 98.7 105 OK

Valutahedge CAD 95 102.7 105 OK

Valutahedge AUD 95 98.7 105 OK

Valutahedge SEK 95 94.6 105 ALERT

Renteafdekking 45 47.0 OK

Derivaten -10 0.2 10 OK

Valutacontracten -5 1.4 5 OK

Renteswaps -5 -1.4 5 OK

Margin Futures -1 0.1 1 OK

Tussentijdse herbalancering aandelen 31.5 35.6 38.5 OK

Tussentijdse herbalancering vastrentend 49.5 54.7 60.5 OK

Totaal Portefeuille ALERT  
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3. Opvolging bestuursbesluiten 
 

3.1 Bestuursbesluiten afgelopen kwartaal  
 

- Geen aanpassingen van het beleggingsbeleid. 

 

3.2 Te implementeren bestuursbesluiten 
 

Bestuursbesluiten worden door de uitvoerder binnen de afgesproken termijn geïmplementeerd.  

 
Openstaande besluiten liquide beleggingen 

Bestuursbesluit Datum besluit
Verwachte 

implementatie

1 Wereld aandelenportefeuille apr/15 volgt

2 Toevoeging emerging markets small caps apr/16 Q4 2017

3
Aanpassing benchmark voor de liquide 

aandelenportefeuilles
jun/17 jan/18

4 EMIR dec-17

Toelichting

BSG orienteert zich op hoe het product in te richten.

Doel is om deze categorie H2 2017 te hebben toegevoegd 

aan de benchmark en de portefeuille. De search naar 

managers is begonnen. 

Netto benchmark indices worden aangepast naar Bruto 

indices.

Het fonds voldoet aan huidige EMIR vereisten (confirmatie 

transacties en rapportage posities). Implementatie clearing 

structuur in de loop van 2017.

 

 
Openstaande besluiten illiquide beleggingen 

Bestuursbesluit Datum besluit

Huidig belegd

 tov target-

allocatie

Nog op te 

vragen door 

managers

Max. nog te 

committeren

 aan managers*

Afgerond

1
80% van het streefgewicht in vastgoed 

(10%) in privaat vastgoed beleggen
juni 2015 73.6% 6.8% 15.5%

* Om de gewenste allocatie te bereiken is er voor een overcommitmentstrategie vastgelegd. 

 

 Nog op te vragen door managers: de vastgoedmanagers vragen dit kapitaal, naar verwachting, 
binnen 1 tot 3 jaar op. 

 Nog te committeren aan managers: planning is om dit openstaande deel binnen 1 tot 2 jaar te 
committeren aan nieuwe managers. 
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4. Fiduciair oordeel gevoerd beleid en actiepunten 
 
4.1 Oordeel strategisch beleid 

 
Is het huidige strategisch beleid passend? 

 Vanuit de interpretatie van de investment belief over actief beleid, ‘passief tenzij’ 

oogt de huidige hoeveelheid actief beheerde beleggingen in de portefeuille groot. 

Blue Sky Group zal samen met het bestuur een vervolg geven aan deze discussie 

plaats. Mogelijk dat als gevolg hiervan de portefeuille zal worden aangepast.  

  
 
Loopt de opvolging bestuursbesluiten op schema? 

 Invulling van de wereld aandelenportefeuille is onderdeel gemaakt van de bredere 
studie naar de aandelenportefeuille. 

 Per 1 2017 juli zijn de contracten met de actieve managers binnen de Emerging 
Markets aangepast. Het contract met de passieve manager wordt per 1 oktober 
aangepast. Small Caps worden vanaf dat moment aan de benchmarks toegevoegd. 
Deze aanpassing volgt op de goedkeuring (april 2016) van het bestuur Small Caps 
toe te voegen aan de benchmark binnen deze regio. 

 Opvolging van de andere bestuursbesluiten is conform verwachting.  

 

4.2 Oordeel gevoerd beleid binnen de beleggingspools 
 
Geen bijzonderheden. 

 


