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Kerncijfers 

Ontwikkeling portefeuille  
 

De waarde van de beleggingsportefeuille steeg in het eerste kwartaal van € 69,3 miljoen 

naar € 71,6 miljoen. Deze toename wordt veroorzaakt door de ontvangst van 

pensioenpremies à €3,1 miljoen. Het rendement op de beleggingsportefeuille was -1,1%. 

 

 
 

Ontwikkeling dekkingsgraad 
 

De verplichtingen stegen van € 63,4 miljoen naar € 64,5 miljoen. De maandelijkse nominale 

dekkingsgraad daalde van 110,3% naar 108,2%. De beleidsdekkingsgraad steeg van 

107,8% (grijze pijl) naar 109,4% (zwarte pijl). 
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1. Marktontwikkelingen en rendementen 
 

 

1.1 Marktontwikkelingen  
 

Het afgelopen kwartaal nam de volatiliteit behoorlijk toe. Zorgen over wereldwijde handelsconflicten, het 

koersverloop van specifieke technologie aandelen, oplopende inflatieverwachtingen en beleid van de 

Amerikaanse centrale bank resulteerden in een van de grootste aandelenbewegingen in recente jaren. 

De stand van de wereldeconomie lijkt in ieder geval niet ten grondslag te hebben gelegen aan de daling: 

inmiddels zijn we in het tiende jaar van deze bullmarkt (de Verenigde Staten zijn hierin leidend) en de 

economie heeft er lange tijd niet zo goed voor gestaan als nu.  

 

De eerste signalen geven wel aan dat de economische groei mogelijk piekt, maar van een krimpende 

economie is nog geen sprake. Macro-economische cijfers en producent- en 

consumentvertrouwensindicatoren staan nog steeds boven hun langjarig gemiddelden. Tijdens zijn 

eerste persconferentie heeft Jay Powell (de nieuwe voorzitter van de Amerikaanse centrale bank) de 

rente, zoals verwacht, met 0,25% verhoogd naar 1,75%. Hij gaf aan positief te zijn op de economie en 

voorziet een licht oplopende inflatie. Vooruitzichten van de bedrijfsresultaten zijn goed te noemen. In 

deze omgeving van lage rentes, bedrijfsinvesteringen, groei en een aantrekkende arbeidsmarkt kunnen 

winsten verder toenemen. De Amerikaanse fiscale maatregelen helpen hierbij. 

 

Ondanks de beweeglijkheid op de financiële markten ziet de onderliggende economie er fundamenteel 

goed uit. Naar verwachting houdt de toegenomen volatiliteit voorlopig aan. Blue Sky Group blijft positief 

op risicodragende beleggingen. 

 

 
 

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

 

  

Marktwaarde 

(€ mln) Portefeuille Relatief Portefeuille Relatief Portefeuille Relatief

huidig kwartaal 2018

Vastrentende waarden 37,2   52,0 -1,8 -0,4 0,1 -0,4 0,1

Aandelen 26,4   36,9 1,6 -2,5 0,1 -2,5 0,1

Vastgoed 7,0     9,7 0,0 0,3 0,1 0,3 0,1

Cash 0,1     0,2 0,2

Rente Swap (0,7)    -1,0 0,0 0,0

Valutahedge 1,6     2,3 0,0 0,1 0,0 0,1

Totaal portefeuille 71,6   -1,1 0,1 -1,1 0,1

Gewichten (%) Rendementen (%)
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1.2 Marktwaarde-overzicht 
 

1.2.1 Vastrentende waarden 

 

 

1.2.2 Aandelen 

 

 

1.2.3 Vastgoed 

 

 
  

Marktwaarde 

Categorie (bedragen in € mln)  31-12-2017 31-03-2018 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Obligaties 35,8 37,2 52,7 54,5 55,0

Matching portefeuille 23,3 24,4 34,6 35,7 35,75

Global ILB 21,5 22,5 31,8 32,9 33,00

Global ILB 10+ Active 9,3 9,2 13,0

Global ILB Buy & Hold 12,3 13,3 18,8

EURO 10+ 1,8 2,0 2,8 2,9 2,75

Rendementsportefeuille 12,5 12,8 18,1 18,7 19,25

EMU AAA 2,0 2,2 3,1 3,2 2,75

Global Credits 2,2 2,2 3,1 3,3 3,30

Nederlandse Woninghypotheken 3,8 3,8 5,3 5,3 6,05

US High Yield 1,1 1,0 1,5 1,5 1,65

Emerging Market Debt USD 2,1 2,1 3,0 3,1 3,30

Emerging Market Debt local currency 1,4 1,5 2,1 2,2 2,20

Gewichten (%)

Marktwaarde 

Categorie (bedragen in € mln)  31-12-2017 31-03-2018 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Aandelen 25,9 26,4 37,3 35,7 35,0

Europa & Midden-Oosten (ontwikkeld) 8,3 7,6 10,8 10,3 12,95

Noord-Amerika 3,5 4,4 6,2 5,9 3,94

Pacific 2,2 2,2 3,1 3,0 2,36

Opkomende markten 6,8 7,1 10,1 9,6 8,75

Aandelen defensief 5,2 5,1 7,2 6,9 7,00

Gewichten (%)

Marktwaarde 

Categorie (bedragen in € mln)  31-12-2017 31-03-2018 Portefeuille Dynamisch Strategisch 

Vastgoed 6,9 7,0 9,8 9,8 10,0

Publiek Vastgoed 2,7 2,2 3,2 3,2 2,00

Europa 1,3 1,0 1,4 1,4 0,70

Noord-Amerika 0,6 0,5 0,8 0,8 0,70

Azië Pacific 0,9 0,7 1,0 1,0 0,60

Privaat Vastgoed 4,2 4,7 6,7 6,7 8,00

Europa 2,4 2,8 3,9 3,9 4,50

Noord-Amerika 1,2 1,2 1,7 1,7 2,00

Azië Pacific 0,5 0,7 1,0 1,0 1,50

Gewichten (%)
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1.3 Verhouding actief / passief belegd vermogen 
 

 
 

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. 
  

Categorie Aandelen Vastrentend Vastgoed Totale Portefeuille

Actief 73% 53% 82% 63%

Waarvan Enhanced 0% 0% 14% 1%

Passief 27% 47% 18% 37%

Waarvan Buy & Hold 0% 36% 0% 19%

Totaal 100% 100% 100% 100%
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1.4 Portefeuillerendement 
 

Bij beleggingscategorieën waarvoor geen objectieve benchmark beschikbaar is, wordt het 

benchmarkrendement gelijkgesteld aan het portefeuillerendement. Voor deze beleggingscategorieën is 

in onderstaande tabellen geen relatief rendement opgenomen. 

1.4.1 Totale portefeuille 

 

 
 

① De negatieve performance van aandelen werd veroorzaakt door het oplopen van de korte termijn rente 

en de instelling van importheffingen op staal door de VS met als mogelijk gevolg een handelsoorlog met 

China. Binnen aandelen waren het vooral ontwikkelde markten die in de greep gehouden werden door 

deze ontwikkeling. Pacific aandelen hebben het matigst gerendeerd in lokale valuta (-7,4%). Binnen 

Europa werd de grootste daling op de Duitse aandelenmarkt gerealiseerd (-2,7%).  

 

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 Vastrentende waarden 

 

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

 

② Door een oplopende reële rente in de VS bleven Inflation linked obligaties achter bij nominale Europese 

staatsobligaties. In februari stelden beleggers in de VS hun inflatieverwachtingen naar boven bij nadat 

de jaar-op-jaar loongroei op 2,9% uitkwam, het hoogste niveau sinds 2009. De angst voor hogere inflatie 

gekoppeld aan verdere fiscale stimulering leidde tot een verkoopgolf van nominale Amerikaanse 

obligaties. Deze verkoopgolf had ook effect op de reële rente in de VS. De 10-jaars reële rente steeg 

van 0,42% naar 0,82% om te eindigen op 0,68% in het eerste kwartaal. 

 

③ In vrijwel alle landen in de EMD benchmark liep de spread op, gemiddeld met 20 basispunten. 

Venezuela was één van de weinige uitzonderingen waar de spread daalde (meer dan 600 bps). High 

Yield obligaties deden het slechter dan Investment Grade obligaties. Latijns Amerika wist de schade 

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Vastrentende Waarden -0,42 0,11 -0,42 0,11 0,72 -0,06

Aandelen ① -2,48 0,05 -2,48 0,05 4,95 0,29

Vastgoed 0,34 0,14 0,34 0,14 5,60 0,19

Rentehedge (swaps) 0,03 0,00 0,03 0,00 -0,54 0,00

Valutahedge -0,01 0,12 -0,01 0,12 -0,02 0,42

Totaal portefeuille -1,10 0,06 -1,10 0,06 2,26 0,11

Q1 Q1 relatief YTD YTD relatief

Geannualiseerd

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Vastrentende Waarden -0,42 0,11 -0,42 0,11 0,72 -0,06

Matching portefeuille -0,37 0,10 -0,37 0,10 0,52 -0,12

Global ILB ② -0,54 0,11 -0,54 0,11 0,64 -0,04

EURO 10+ 1,57 -0,03 1,57 -0,03 -0,44 0,03

Return portefeuille -0,54 0,13 -0,54 0,13 5,68 -0,32

EMU AAA 0,26 -0,04 0,26 -0,04 -0,50 -0,38

Global Credits -1,89 -0,06 -1,89 -0,06 1,35 0,39

US High Yield -1,26 0,18 -1,26 0,18 3,05 -0,78

Emerging Market Debt USD ③ -1,93 ④ 0,34 -1,93 0,34 4,35 -0,02

Emerging Market Debt LC ③ 2,60 ④ 0,62 2,60 0,62 -0,10 -0,88

Nederlandse Woninghypotheken
1 ⑤ -0,43 -0,43 3,72

Geannualiseerd

Q1 Q1 relatief YTD YTD relatief
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beperkt te houden met een 15 bps hogere spread. Niet-Latijns Amerika liep 23 bps op. Als regio deed 

Afrika het ’t slechtst. 

 

④ Binnen het blok opkomende landen deden de managers het goed. De iets defensievere posities in Zuid 

Afrika, Mexico en Indonesië deden het goed naarmate spreads wat opliepen. Tevens liep de spread op 

Venezuela sterk terug waar de portefeuille met een licht overwogen positie van profiteerde. 

 

⑤ Het negatieve rendement van de hypothekenpool wordt veroorzaakt door stijgende hypotheektarieven 

voor de lange looptijden. Zo stegen alle rentetarieven voor een looptijd tussen de 11 en 30 jaar. De 

gestegen rentetarieven leidden ondanks de ontvangen coupons tot een negatief resultaat over het 

eerste kwartaal van 2018. 

 

1.4.3 Aandelen 

 

 

⑥ De underperformance in de Pacific kan vrijwel geheel verklaard worden door de underperformance van 

de Japanse aandelenmanagers. De resultaten van aandelenselectie waren teleurstellend. Daarnaast 

ondervonden beide managers veel tegenwind doordat zowel aandelen gekarakteriseerd door een 

positieve trend (lees: de outperformers van vorig jaar) als value aandelen relatief slecht presteerden ten 

opzichte van de Japanse indices. 

 

⑦ Normaliter presteren defensieve aandelen goed in een periode waarin de volatiliteit toeneemt. Echter, 

de defensieve aandelenportefeuille heeft een grotere allocatie naar de sectoren Diensten en Energie. 

Deze sectoren zijn gevoeliger voor renteontwikkelingen en presteerden dan ook minder door de 

opgelopen korte rente. Doordat het wisselkoersrisico op aandelen niet volledig wordt afgedekt, viel het 

rendement lager uit. 

 

1.4.4 Vastgoed 

 

 

⑧ De daling van de Noord-Amerikaanse vastgoedaandelen werd vooral gedreven door de rentestijgingen 

in de VS. 

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Aandelen -2,48 0,05 -2,48 0,05 4,95 0,25

Europa & Midden Oosten -3,41 0,67 -3,41 0,67 4,47 1,40

Noord-Amerika -1,13 0,27 -1,13 0,27 7,39 -0,48

Pacific ⑥ -5,65 ⑥ -1,60 -5,65 -1,60 4,73 0,10

Opkomende markten -0,42 0,30 -0,42 0,30 3,96 0,13

Aandelen Defensief ⑦ -3,00 -3,00 5,20

Q1 Q1 relatief YTD YTD relatief

Geannualiseerd

Rendementen (%) 3 jr 3 jr relatief

Vastgoed 0,34 0,14 0,34 0,14 5,60 0,20

Publiek -4,10 0,35 -4,10 0,35 1,56 0,46

Europa -2,31 0,73 -2,31 0,73 5,33 0,93

Noord-Amerika ⑧ -7,81 0,11 -7,81 0,11 -1,04 0,05

Azië Pacific -3,57 0,05 -3,57 0,05 -1,62 -0,14

Privaat ⑨ 2,86 2,86 10,19

Europa 3,85 3,85 11,17

Noord-Amerika 1,47 1,47 9,17

Azië Pacific 1,38 1,38 8,07

Q1 Q1 relatief YTD YTD relatief

Geannualiseerd
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⑨ Het positieve relatieve resultaat van de private vastgoedportefeuille werd verklaard door de wereldwijde 

search voor yield. Het positieve rendement werd in meerdere regio’s gegenereerd, maar vooral de regio 

Europa heeft in het afgelopen kwartaal een aantrekkelijk rendement laten zien. Binnen Europa werd dit 

rendement vooral gedreven door de woningen en de logistieke fondsen in de portefeuille. De 

deelportefeuilles Noord-Amerika en Azië presteerden in lijn met de verwachtingen, maar doordat het 

valutarisico niet wordt afgedekt kwam het rendement in euro’s lager uit. 
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2. Gevoerd beleid door de uitvoerder 
 

 

2.1 Tactische Asset Allocatie  
 

Tijdens dit kwartaal heeft Blue Sky Group de tactische gewichten gewijzigd. De overweging Europese 

aandelen (+3% naar 0%) ten laste van Amerikaanse aandelen (-3% naar 0%) is geneutraliseerd. De 

eerdere overtuiging dat Europese aandelen het beter zouden doen dan Amerikaanse aandelen is 

verminderd. Dit kwam met name door dat de relatieve sterkte van de Europese (macro-economische) 

indicatoren afnamen ten opzichte van Amerika. Ook werd de waardering en winstverwachting minder 

positief voor Europese aandelen. Blue Sky Group heeft de overwogen positie in aandelen (+2%) en 

onderwogen positie in obligaties (-2%) gehandhaafd. Ondanks de verhoogde volatiliteit en correctie op 

aandelenmarkten in het eerste kwartaal is Blue Sky Group nog steeds van mening dat de onderliggende 

fundamenten van de economie er goed uit zien. Blue Sky Group blijft daarom positief op risicodragende 

beleggingen. 

 

 

2.2 Gevoerd beleid binnen de beleggingspools 
 

Aandelen 

 Er zijn in het eerste kwartaal geen managerwisselingen geweest. 

 

Vastgoed 

 Er zijn in het eerste kwartaal geen managerwisselingen geweest. 

 

Vastrentende waarden 

 In het eerste kwartaal is er binnen de hypothekenpool een search gestart en afgerond naar een 

nieuw fonds van een bestaande manager en een additionele manager voor de pool. Dit heeft ertoe 

geleid dat in het eerste kwartaal voor EUR 520.000 is gecommitteerd aan hypotheken. Met deze 

commitment wordt de funding gap (strategische allocatie minus huidig belegd) verkleind.  
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2.3 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group  

2.3.1 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group afgelopen kwartaal  

 

 
 

De relatieve outperformance wordt voornamelijk verklaard door de bijdrage van de externe managers 

Vastrentende Waarden en Aandelen (selectie effect). De tactische posities op aandelen en obligaties 

hadden in totaal een negatieve bijdrage aan het resultaat van 3 basispunten. Binnen de categorieën 

was deze negatieve bijdrage 6 basispunten. 

  

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

 

2.3.2 Resultaten gevoerd beleid Blue Sky Group afgelopen 3 jaar  

 
 

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 

Vastrentende
Waarden

Aandelen Vastgoed publiek
Totaal liquide
beleggingen

Allocatie over categorie (%) -0,02 -0,02 0,00 -0,03

Allocatie binnen categorie (%) 0,00 -0,06 0,00 -0,06

Bijdrage externe manager (%) 0,06 0,09 0,01 0,16

Totaal (%) 0,05 0,01 0,01 0,07

-0,10

-0,05

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20 Allocatie over categorie (%) Allocatie binnen categorie (%) Bijdrage externe manager (%)

-0,30%

-0,20%

-0,10%

0,00%

0,10%

0,20%

0,30%

0,40%

Cumulatief relatief rendement (3 jaars)

allocatie-effect over categorie allocatie-effect binnen categorie selectie-effect Cumulatief relatief rendement (3 jaars)
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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. 

 

 
 

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 huidige doelafdekking is 50% met een ondergrens 

van 45%. De doelafdekking is afhankelijk van de 20-jaars swaprente en de 20-jaars break-even inflatie 

en wordt per kwartaaleinde vastgesteld. 

 

Door de TAA-posities van Blue Sky Group, de posities van de managers en de marktbewegingen 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.  

 

 
 

Over het eerste kwartaal is de renteafdekking gestegen van 45,3% naar 45,7%. Als gevolg van een 

minimale daling in de rente op de lange termijn zijn de verplichtingen licht in waarde gestegen. De 

afdekkingsportefeuille is echter meer in waarde gestegen dan de verplichtingen (ondanks de gestegen 

rente op de korte termijn). De waardestijging wordt verklaard door aankooptransacties die in januari zijn 

uitgevoerd in de afdekkingsportefeuille. Het rendement in euro’s uitgedrukt is echter negatief (- € 

140.000). Dit negatieve rendement is voornamelijk het gevolg van de categorie overige factoren, zoals 

onder andere beleggingen die niet in euro’s genoteerd zijn. Ten opzichte van Q4 2017 is de Europese 

rentecurve op de lange looptijd gedaald, waardoor de waarde van de beleggingen met lange looptijden 

stijgt. Hier tegenover staat dat zowel de Amerikaanse als de Britse rentecurve over de gehele looptijd 

zijn gestegen, waardoor de waarde van de non-euro beleggingen over alle looptijden daalt. Dit verschil 

leidt tot een grote mismatch tussen de euro verplichtingen en de non-euro beleggingen. 

 

Voor een gedetailleerde attributie van het verschil wordt verwezen naar paragraaf 2.6 in de bijlage.  
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Q
2 

20
15

Q
3 

20
15

Q
4 

20
15

Q
1 

20
16

Q
2 

20
16

Q
3 

20
16

Q
4 

20
16

Q
1 

20
17

Q
2 

20
17

Q
3 

20
17

Q
4 

20
17

Q
1 

20
18

C
um
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Per
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Allocatie-effect over categorie -0,04 -0,19 -0,04 0,12 0,01 -0,01 0,00 0,10 0,00 0,05 0,04 -0,03 -0,01

Allocatie-effect binnen categorie 0,02 0,00 0,01 -0,09 0,01 -0,05 -0,02 0,01 -0,04 -0,01 -0,05 -0,05 -0,28

Selectie-effect 0,14 0,08 0,05 -0,01 -0,04 0,11 -0,11 0,10 0,12 0,11 -0,06 0,15 0,68

Currency overlay -0,01 -0,01 0,03 -0,02 0,01 -0,02 0,01 0,00 -0,03 -0,02 0,00 -0,01 -0,06

Cumulatief relatief rendement 0,11 0,00 0,04 0,04 0,03 0,06 -0,07 0,15 0,21 0,35 0,28 0,34

Renteafdekking Percentage

Renteafdekking primo kwartaal 45,3%

Renteafdekking ultimo kwartaal 45,7%

Verschil 0,4%

Gerealiseerd rendement afdekkingsportefeuille + swaps (€ mln) -0,14
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2.4.2 Valutarisico 

 

Conform het valutahedgebeleid wordt het valutarisico op Amerikaanse dollars (USD), Britse ponden 

(GBP), Japanse yens (JPY), Australische dollars (AUD), Canadese dollars (CAD) en Zweedse kronen 

(SEK) afgedekt.  

 

 

 
  

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

EUR 32

USD 16 16 15 0

GBP 4 4 4 0

JPY 2 2 2 0

AUD 3 3 3 0

CAD 1 1 1 0

SEK 2 2 2 0

Overig 11 0 0 11

45%

22%

5%

3%

4%
2%

3%

16% 45% aan EUR

22% aan USD

5% aan GBP

3% aan JPY

4% aan AUD

2% aan CAD

3% aan SEK

16% aan Overig
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2.5 Compliance  
 
Beleggingsrichtlijnen 

Onderstaande tabel geeft de compliance checks per kwartaaleinde weer. De compliance checks worden 

één keer per maand uitgevoerd. 

 

De uitsluitingslijst wettelijke verplichting clusterbom-munitie- en sanctiewetgeving wordt periodiek 

herzien. Dit is afgelopen kwartaal gebeurd, als gevolg hiervan zijn er zes nieuwe vermogenstitels die 

uitgesloten moeten worden. De opdracht tot verkoop hiervan is aan de externe managers doorgegeven. 

Doordat de verkoop nog niet volledig is uitgevoerd, zitten deze per einde kwartaal nog in de portefeuille. 

 

 
*Het limietenkader is een rapportage waarin de beleggingsrichtlijnen worden getoetst. Deze rapportage is in ontwikkeling. 
  

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

Risciobudget 0,4 2,5 OK

Valutahedge USD 99 99,2 101 OK

Valutahedge GBP 95 100,9 105 OK

Valutahedge JPY 95 99,0 105 OK

Valutahedge CAD 95 97,4 105 OK

Valutahedge AUD 95 102,0 105 OK

Valutahedge SEK 95 103,1 105 OK

Renteafdekking 45 45,7 OK

Derivaten -10 1,3 10 OK

Valutacontracten -5 2,3 5 OK

Renteswaps -5 -1,0 5 OK

Margin Futures -1 0,0 1 OK

Tussentijdse herbalancering aandelen 31,5 35,8 38,5 OK

Tussentijdse herbalancering vastrentend 49,5 54,6 60,5 OK

Naleving uitsluitingslijst en EU sanctielijst ALERT

Naleving richtlijnen limietenkader* OK

Totaal Portefeuille ALERT
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3. Opvolging bestuursbesluiten 
 

3.1 Bestuursbesluiten afgelopen kwartaal  
 

- Ten aanzien van de beleggingsrestricties stemt het bestuur in met de implementatie van 

‘beleggingsrestricties tactische asset allocatie’ in de vorm van bandbreedtes. 

 

3.2 Te implementeren bestuursbesluiten 
 

Bestuursbesluiten worden door de uitvoerder binnen de afgesproken termijn geïmplementeerd.  

 
Openstaande besluiten liquide beleggingen 

 
 

Openstaande besluiten illiquide beleggingen 

 
* Om de gewenste allocatie te bereiken is 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. 

Bestuursbesluit Datum besluit
Verwachte 

implementatie

1 Wereld aandelenportefeuille apr/15 volgt

2 EMIR jun-16 H2 2018

Toelichting

BSG orienteert zich op hoe het product in te richten.

In de tweede helft van 2018 zal een update over de voortgang 

en de nog te doorlopen stappen worden besproken.

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 75.6% 8.2% 12.2%


