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Actief overtrekken : maken en uitbreiden 

Voorwoord
Zo tegen het einde van het jaar kom je er achter dat het wederom snel is gegaan… 

een zeer bewogen jaar met vele hoogte- maar ook even zovele dieptepunten:

 januari: het cruiseschip Costa Concordia loopt bij Isola del Giglio aan de grond. 
  februari: Prins Friso raakt bij het skiën bedolven onder een lawine en loopt ernstig 

hersenletsel op. 
 maart: de App store bereikt mijlpaal van 25 miljard gedownloade apps sinds opening (2008).
  april: Wilders verlaat het Catshuis, trekt zijn gedoogsteun in en initieert de val van het kabinet.
  mei: Zweden wint het songfestival (Bakoe), Nederland (Joan Franka) komt weer niet door de 

voorronde.
  juni: Bert van Marwijk dient zijn ontslag in als bondscoach van het Nederlands elftal na een 

desastreus verlopen Europees kampioenschap.
  juli: André Kuipers keert terug naar aarde na een verblijf van 193 dagen in het International 

Space Center en de Olympische Spelen worden officieel geopend door Koningin Elizabeth.
  augustus: op de nationale onafhankelijkheidsdag heeft de regering van Singapore 9 

augustus uitgeroepen tot ‘Baby’s Night’. Stellen worden aangemoedigd om een kind te 
maken om verdere vergrijzing van het land te voorkomen. 

  september: in Nederland worden Tweede-Kamerverkiezingen gehouden. De VVD wordt 
met 41 zetels de grootste partij, gevolgd door de PvdA met 38 zetels. 

  oktober: De Nobelprijs voor de Vrede wordt toegekend aan de Europese Unie en de 
Oostenrijker Felix Baumgartner maakt een sprong van 39 kilometer hoogte uit een luchtballon.

  november: Barack Obama wordt herkozen als president van de Verenigde Staten. 
  december: het aantal pin gerelateerde transacties i.v.m. Sinterklaas breekt alle records.

Als ik terugkijk dan lijkt het er op of de jaren steeds korter worden en de ‘extremen’ meer extreem. 
In bovenstaand overzicht is bewust geabstraheerd van gebeurtenissen op de financiële markten. 
Kunt u, als eigenaar, beheerder, bewaarder, adviseur van institutioneel geld zich de dag nog 
herinneren dat u zich rustig kon richten op verdere ontwikkeling van de strategie? 
Onze industrie wordt geconfronteerd met vele ‘extreme’ zaken zoals: de lage rente, het gure, 
volatiele beursklimaat, het verscherpte toezicht, het communicatieprobleem, de regulatorische 
onzekerheid, de economische malaise etc. U zult de lijst wellicht nog langer kunnen maken met 
specifieke zaken die uw eigen organisatie raken. 
Wat we hierbij nooit uit het oog mogen verliezen is het karakter van de industrie waarin wij allen 
opereren: het is nog altijd een ‘people’s business’. Dit houdt in dat naast de terechte vastlegging 
van belangrijke zaken ook het vertrouwen een belangrijke rol speelt. 
Dit vertrouwen heeft een knauw gekregen door de gigantische hoeveelheid werkzaamheden die 
afkomt op minder mensen en het feit dat wij daardoor meer tijd achter de computer doorbrengen 
dan met elkaar. Laten we allen het goede voornemen maken om minder e-mails te versturen en 
meer de directe, efficiënte communicatie te zoeken. 
Dit doet mij gelijk denken aan een tweetal spreuken. Ik las deze spreuken in een restaurant waar 
ik afgelopen week met mijn vrouw en dochter zat te eten. 

De eerste spreuk slaat op het jachtige leven waar wij allemaal onderdeel van uitmaken, wat ons 
soms doet vergeten waar wij staan, zowel privé als zakelijk:

“Kijk ik om me heen….sta ik in het midden van het leven!”

De tweede spreuk kan ieders lijfspreuk zijn, alleen al om de reden dat deze geen kwaad kan en 
te allen tijde bijdraagt aan een beter begrip van het geheel: 

“Waarom meer verwachten van morgen als je vandaag niet mooier maakt dan gisteren? 
Leven is NU!”

Wellicht een filosofisch einde van het jaar, maar welgemeend. Ik wens u en uw naasten een zeer 
rendementsvol en bovenal gezond 2013 toe.

Ben Kramer

Executive Director

editie 13  december tweeduizendtwaalf

http://www.fandc.nl
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Een aantal F&C-klanten was betrokken bij dit themaonderzoek en dat stelt F&C dan 
ook in staat om direct inzicht te hebben in de opmerkingen en wensen van DNB. De 
klantenadviesraad juicht het toe dat F&C deze klantspecifieke opmerkingen gaat 

vertalen naar generieke acties ten behoeve van alle F&C klanten.

Leverage
Zoals gebruikelijk zet DNB de discussie met de pensioenfondsen hard aan en trekt zij 
conclusies uitsluitend op grond van informatie die bekend is bij DNB. Dit betekent dat DNB 
een groot deel van de communicatie tussen F&C en haar klanten niet ziet en dat verklaart 
dat het leeuwendeel van de gemaakte opmerkingen eenvoudig is te pareren. Een 
voorbeeld hiervan zijn de gemaakte afspraken inzake de mate van leverage binnen de 
LDI-pools. Dit onderwerp komt regelmatig aan de orde in vergaderingen en wordt ook 
standaard behandeld in de kwartaalrapportages. Klanten die in de LDI-pools van F&C 
beleggen zien dan ook ieder kwartaal in hun rapportages de mate van leverage binnen 
elke LDI-pool. Er zijn duidelijke bandbreedtes afgesproken en de rapportage laat zien hoe 
de huidige leverage zich verhoudt tot de maximale (en minimale) leverage (zoals is 
vastgelegd in de prospectus). Wanneer de maximale leveragegrens is overschreden, zal 
er geld uit de rest van de portefeuille moeten worden gealloceerd naar de LDI-pools om 
de leverage te verlagen. In het geval van een te lage leverage vindt natuurlijk het 
omgekeerde plaats. Dat DNB deze informatie niet meeneemt, is begrijpelijk aangezien 
ieder fonds een enorme hoeveelheid rapportages en overige documentatie met zich 
meedraagt. Als bestuurder worden wij echter wel geacht al deze informatie tot ons te 
nemen en te volgen en in voorkomende gevallen naar DNB te rapporteren. Het toesturen 
van een kwartaalrapportage zou DNB dan ook moeten overtuigen dat de mate van 
leverage binnen de LDI-pools op frequente basis wordt gerapporteerd en dat er harde 
grenzen aan leverage zijn gesteld. 

Beleggingsplannen
Een tweede onderwerp waar DNB zich in dit 
themaonderzoek op richt, is het gebrek aan 
gedetailleerde richtlijnen voor de verschillende 
deelportefeuilles binnen de beleggingsplannen. In 
de participantenvergadering van 24 april jl. heeft 
F&C dit jaar uitgebreid stilgestaan bij de richtlijnen 
van de beleggingspools en de voorgenomen 
aanpassingen. Ook volgend jaar zal tijdens de 
participantenvergadering weer worden stilgestaan 
bij de richtlijnen van de beleggingspools, waarbij uw 
input weer zeer op prijs wordt gesteld. Voor de 
beleggingsplanronde 2013 heeft F&C besloten om 
de richtlijnen van de onderliggende poolbeleggingen 
te integreren in de beleggingsplannen. Ook hier gaat 
het er om bestaande informatie op een andere 
manier te verpakken, waardoor bestaande afspraken 
voor iedereen (inclusief de toezichthouder) direct 
zichtbaar zijn.

In de komende vergadering met F&C wil de Klantenadviesraad nader stilstaan bij dit 
themaonderzoek om te onderzoeken of F&C u nog beter kan ondersteunen bij het 
onmiddellijk beschikbaar hebben van gemaakte afspraken.

Klantenadviesraad

Nu het einde van het jaar 

nadert en de 

beleggingsplannen zich al in 

een vergevorderd stadium 

bevinden, is het goed om 

vooruit te blikken naar de 

uitdagingen in 2013. De 

politiek heeft inmiddels 

besloten dat een Nieuw 

Toetsingskader hier in ieder 

geval niet bij zal horen. Wat 

er wel bij zal horen is de 

follow-up van het 

themaonderzoek inzake de 

uitvoering van het 

vermogensbeheer door De 

Nederlandsche Bank (DNB). 

http://www.fandc.nl
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Convertiblebeleggers lijken aan beide kanten te 
verliezen ten opzichte van obligatie- en 
aandelenbeleggers. Wat kan hier hier nu 

aantrekkelijk aan zijn? In de praktijk blijkt dat een goed 
gespreide convertibleportefeuille op lange termijn een 
hoger rendement behaald dan een mandje van 
aandelen en obligaties, door juist die convertibles te 
selecteren waarvan de risico-/rendementsverhouding 
gunstig is (o.a. beperkt neerwaarts risico, goede 
participatiegraad met stijgende aandelenkoersen) en de 
potentiële koersstijging van het onderliggende aandeel 
goed is. 

Voorbeeld uit de praktijk: Lennar
Hoe aantrekkelijk de risico-/rendementsverhouding kan zijn, laten onder meer convertibles 
van de Amerikaanse huizenbouwer Lennar zien. Evenals sectorgenoten heeft Lennar een 
zeer volatiel aandelenkoersverloop gekend: begin 2000 handelend op een koers van $ 8, 
in juli 2005 een hoogtepunt op $ 68 en in november 2008 een dieptepunt van $ 3,5, terwijl 
het in november 2012 inmiddels weer een koersniveau van $ 39 bereikt heeft. Wij hebben 
in mei 2010 een positie in de Lennar 2% 2020 convertible genomen, vanwege een 
verwacht herstel in de Amerikaanse huizenmarkt en na een grote herstructurering, 
waardoor het bedrijf weer winstgevend werd. Deze convertible handelde destijds op een 
koersniveau van 97 met zo’n 45% conversiepremie en 2,5% yield. Het neerwaartse risico 
was beperkt; ondanks dat de convertible een looptijd van 10 jaar had, hebben beleggers 
de mogelijkheid om in 2013 en 2015 de convertible al terug te verkopen op 100. 
Aanvankelijk kwam het aandeel nog flink onder druk in de zomer van 2010 (10% daling ten 
opzichte van 25% voor het onderliggende aandeel), maar medio juni 2011 verkochten we 
de convertible op een koers van krap 100, echter met een conversiepremie van zo’n 60%. 
De convertible had zo’n 4% gerendeerd ten opzichte van -3% totaalrendement op het 
aandeel, profiterend van ondermeer een krappere creditspread en looptijdverkorting. 
Tegelijkertijd kochten we de Lennar 2,75% 2020 convertible op een koers van 105, 
waarvan mede door een lagere conversiepremie van 33% de aandelenparticipatie hoger 
zou zijn. Sindsdien zijn de koersen van de huizenbouwers flink gestegen anticiperend op 
een herstel van de huizenmarkt. Ondanks het feit dat we een meerjarig herstel in de 
huizenmarkt verwachten, zijn de koersen hier inmiddels al goed op vooruitgelopen en is 
het neerwaarts risico toegenomen. Wij hebben onze winsten op Lennar gradueel verzilverd 
op een uiteindelijk convertiblekoers van circa 180, ongeveer 75% rendement. Middels een 
nieuw geëmitteerde convertible van Toll Brothers kunnen we wederom met een 
aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel van een verder herstel van de huizenmarkt blijven 
profiteren. Let wel: door $ 1 miljoen nominale obligatiewaarde te verkopen op een koers 
van 180, kan wederom zo’n $ 1,8 miljoen nominale obligatiewaarde in het ‘balanced’ 
segment worden teruggekocht en wordt de portefeuille derhalve ‘verzekerd’ van meer 
nominale hoofdsom. Dit dempt de impact van eventuele schokken in de aandelenmarkt.

Het beste van 2 werelden
De convertiblestrategie is, om in de wereldwijde convertiblemarkt van zo’n $ 475 miljard 
voortdurend naar dit soort kansrijke convertibles met gunstige risico-/
rendementskarakteristieken en goed onderliggend aandelenpotentieel te zoeken. In 
tegenstelling tot andere beleggingscategorieën blijft de risico-/rendementsverhouding van 
convertibles onveranderd gunstig; bij een zogenaamd ‘balanced‘ convertibleportefeuilleprofiel 
zullen door de cycli heen (vanaf de dan geldende aandelenniveaus) convertibles met zo’n 
tweederde  participeren in opwaartse aandelenmarkten en circa éénderde in neerwaartse 
aandelenmarkten. Ondanks de lagere coupon en de conversiepremie realiseren 
convertibles hierdoor een hoger rendement dan aandelen en obligaties, met een 
risicoprofiel dat vergelijkbaar is aan 60% obligaties en 40% aandelen.

De portefeuille van...

Anja Eijking (41)

Hoofd Global Convertibles

Teamleden: 4

Belegd vermogen:  
€ 1,7 miljard (per 30-9-2012)

UBS Customised Global Focus 
Benchmark

Oprichting: 1998

 
Convertible Bonds:  

 Buy & Hold!

De convertiblemarkt heeft dit 

jaar een aantal interessante 

convertible-emissies 

voortgebracht (zoals 

Siemens, Unibail-Rodamco, 

Adidas, Nokia en Sony). De 

aantrekkelijkheid voor 

bedrijven om convertibles als 

financieringsinstrument te 

hanteren is tweeledig. 

Enerzijds vanwege circa een 

halvering van de rentelasten 

in de vorm van een lagere 

coupon, anderzijds vanwege 

een potentiële 

aandelenemissie op een circa 

25% à 30% hogere 

aandelenkoers. 

http://www.fandc.nl
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Pensioenaspecten regeerakkoord: ingrijpende gevolgen voor pensioenregelingen
De gevolgen voor de AOW en de aanvullende pensioenregelingen, alsmede de 
hiermee verband houdende regelingen zoals levensloop en vitaliteitssparen, zijn 

zeer ingrijpend. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

AOW
	De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en 

wordt vervolgens gekoppeld aan de levensverwachting.
	Voor een zekere groep personen die per 1 januari 2013 deelnemen aan een VUT- of 

prepensioenregeling wordt vanaf 2013 een overbruggingsregeling ontworpen.
	De huidige voorschotregeling wordt weer afgeschaft in verband met de invoering van 

de gewenningsregeling.

Nieuw tijdpad verhoging AOW-leeftijd (aantal maanden)
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Wet verhoging pensioenleeftijd 1 2 3 5 7 9 12 15 18
Na regeerakkoord 1 2 3 6 9 12 16 20 24

Aanvullende pensioenregelingen
Op 1 januari 2015 wordt een maximum ingevoerd voor het fiscaal gefacilieerde 
pensioengevend inkomen. Voor zowel pensioenopbouw als lijfrenteopbouw wordt de 
grondslag gemaximeerd op een inkomensniveau van € 100.000,-.
De maximale opbouwpercentages voor nieuwe pensioenopbouw worden met ingang van 
1 januari 2015 drastisch verlaagd met 0,4%. Voor middelloon wordt het maximum 
opbouwpercentage 1,75%, voor eindloon 1,5%.

Vitaliteits-/levensloopregeling
De vitaliteitsregeling zal niet worden ingevoerd. Deze regeling was de beoogde opvolger 
van de levensloopregeling. De overgangsregeling voor levensloop (voortzetting voor 
werknemers die op 31 december 2012 een levensloopaanspraak van € 3.000,- of meer 
hadden) wordt mogelijk verruimd.

Onze mening
De afspraken en regelingen voor de ingrepen van de overheid in de AOW en de fiscale 
faciliëring van aanvullend pensioen wordt meer en meer een lappendeken. Daarnaast 
blijven we steeds verrast worden door de overheid, zoals door de ingreep in de fiscale 
faciliëring voor aanvullend pensioen.
De afspraak om een maximum in te voeren van € 100.000,- is vérgaand. Dit maximum 
komt des te harder aan nu ook een verdere verlaging van de maximale opbouw met 0,4% 
wordt voorgesteld. De timing is ook verrassend, want na de versobering van de fiscale 
aftrek van pensioenpremies in de loon- en inkomstenbelasting per 1 januari 2013 én weer 
per 2014 volgt een verdere fiscale versobering per 1 januari 2015.

Maximale opbouwpercentages en fiscale pensioenrichtleeftijd:
2012 + 2013 2014 2015

Richtleeftijd 65 67 67 of hoger
Opbouwpercentage middelloon 2,25% 2,15% 1,75%
Opbouwpercentage eindloon 2,00% 1,90% 1,50%

Het gevolg van de maatregelen is dat nagenoeg alle pensioenregelingen in de komende 
paar jaar meermaals moeten worden aangepast. Bij ongewijzigde voortzetting worden de 
regelingen fiscaal bovenmatig en zijn zware fiscale sancties van toepassing.
Een aspect dat bij de versobering van de pensioenregeling zondermeer bijzondere 
aandacht verdient, is de aanpassing van de reglementaire pensioenleeftijd. In de komende 
jaren zal de fiscale richtleeftijd namelijk hoger liggen dan de AOW-leeftijd. Er dient bij de 
keuze aandacht te worden besteed aan de arbeidsrechtelijke consequenties (welke 
ontslagleeftijd?), de gevolgen voor ontslagvergoedingen, de uitvoerbaarheid en last-but-
not-least de fiscale bovenmatigheid van de regeling.
De verwerking van dit pakket aan maatregelen zal dan ook voor werkgevers, 
pensioenfondsen én overheid nog een hele uitdaging worden.

Bergamin & Gielink pensioenrechtadvies B.V. maakt deel uit van Ius Laboris: www.iuslaboris.com.

In beeld
Pensioenmaterie is zeer 

weerbarstig! Nieuwe 

ontwikkelingen, wijzigingen 

en aanpassingen volgen zich 

in een hoog tempo op. De 

impact van de nieuwe 

voorgestelde wijzigingen uit 

het regeerakkoord tussen VVD 

en PvdA hebben een forse 

impact op het pensioenstelsel. 

Zo voldoet momenteel slechts 

een heel klein deel van de 

pensioenregelingen aan de 

voorgestelde aanpassingen, 

die grotendeels per 1 januari 

2014 ingaan.

Bergamin & Gielink 
pensioenrechtadvies B.V.

Bahialaan 502
3065 WC ROTTERDAM 
T: 010-463 7755
www.pensioenrechtadvies.nl
Twitter @BGPensioenrecht

Awards:
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Sterker nog, aandelen in de VS hebben sinds de 
herverkiezing van Barack Obama een sterke 
correctie ondergaan en de markt heeft dit verlies nog 

niet kunnen compenseren.

Het fiscale klif
Het fiscale klif verwijst naar een verzameling 
belastingverlagingen en bestedingsmaatregelen die zullen 
moeten worden teruggedraaid om het begrotingstekort te 
verminderen. Met die begrotingsafgrond is in het totaal 
circa $ 600 miljard gemoeid. De belastingverlagingen zijn 
nog door president George W. Bush ingevoerd om de 
economie te stimuleren. Na al eerder door een 
wetswijziging van het Congres in december 2010 met twee jaar te zijn verlengd lopen deze 
maatregelen aan het einde van 2012 af.

De enorme opgave voor Obama ná de verkiezingen
Hoewel er sinds de verkiezingen verzoenende geluiden te beluisteren vallen, is de 
uitgangspositie van de twee belangrijkste partijen onveranderd. Om een compromis te 
bereiken, zal ofwel de president óf de meerderheidspartij in het Huis van Afgevaardigden (de 
Republikeinen) flink water bij de wijn moeten doen voor wat betreft de gedane 
verkiezingsbeloften. De Republikeinen staan voor ongewijzigde belastingtarieven, terwijl 
Obama heeft gezegd zijn veto te zullen uitspreken over een deal waarin er voor de hogere 
inkomens geen verhoging van de belastingtarieven naar het niveau van de jaren negentig van 
de vorige eeuw wordt afgesproken. Duidelijk is dat één van de twee zal moeten wijken.

Hoe het ook uitpakt, de begrotingsafgrond gaat de Amerikaanse economie minstens één 
procent van het BNP kosten – en dat net op het moment dat de groei zich onder het trendmatige 
niveau bevindt (momenteel circa 2% volgens de cijfers voor het derde kwartaal). Met een 
werkeloosheid die hardnekkig hoog blijft op 7,8 %van de beroepsbevolking vormt de 
mogelijkheid dat de begrotingsafgrond alleen nog maar dieper wordt een groot risico, niet 
alleen voor de VS maar ook voor de wereldeconomie. De noodzaak om de enorme staatsschuld 
aan te pakken, staat in deze discussie centraal. Het schuldenplafond is vorig jaar juli nog 
opgeschroefd en nu al moet dat plafond nog verder omhoog. 

Uiteraard heeft ook het Amerikaanse bedrijfsleven zijn mening. Onlangs is een groep van 
meer dan 80 Amerikaanse CEO’s (behorend tot beide politieke partijen) van start gegaan met 
een ‘Fix the Debt’-campagne. De groep zet zich in voor een verlaging van het begrotingstekort 
bij behoud van de groei en waarschuwde dat de VS niet van toekomstige generaties kunnen 
blijven lenen.

In de tussentijd heeft het gebrek aan duidelijkheid over het fiscale klif een negatieve impact op 
Amerikaanse bedrijven. De beladen onderhandelingen over het verhogen van het 
schuldenplafond hebben ertoe geleid dat veel bedrijven hun investeringsbeslissingen uitstellen. 
Daarnaast bestaat nu ook het gevaar dat consumenten hun uitgaven uitstellen, zeker als ze 
volgend jaar meer belasting moeten gaan betalen. Dit verhoogt de druk op fabrikanten en de 
detailhandel.

Onzekerheid
De markten hebben een enorme hekel aan onzekerheid. 
De recente daling van de aandelenkoersen weerspiegelt 
dan ook het niet in te schatten effect van de VS die van de 
begrotingsafgrond afstorten, in een tijd waarin de 
economische omstandigheden weer lijken te verbeteren. 
De vraag of het Amerikaanse Congres en Obama tot 
overeenstemming kunnen komen voor het einde van het 
jaar, is niet vanzelfsprekend. De enige zekerheid is dat hoe 
langer de impasse duurt, hoe meer het de economie 
negatief zal beïnvloeden als het consumenten- en ondernemersvertrouwen wordt geschaad.

Sinds Franklin D. Roosevelt is geen enkele Amerikaanse president een tweede termijn 
ingegaan met zo’n grote uitdaging.

De markt
De Amerikaanse 

presidentsverkiezingen 

hebben gelukkig een 

overtuigende uitkomst 

opgeleverd. Toch wordt de 

stemming in de markt alweer 

gedrukt door de mogelijke 

patstelling rond de 

begrotingsafgrond (het 

fiscale klif) waarvoor het land 

nu staat. 
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Kort samengevat vraagt de Code Duurzaam 
Beleggen de leden van het Verbond de VN 
Principles voor Responsible Investment en de VN 

Global Compact na te leven en producenten alsook 
handelaren van controversiële wapens uit te sluiten.

Dat lijkt allemaal eenvoudig, maar waar begin je?

Beleid
Allereerst is het goed te kijken welke mogelijkheden er 
per beleggingscategorie zijn om maatschappelijk 
verantwoord te beleggen en welke voor- en nadelen 
hieraan zitten.
Zo zijn duurzame varianten van alternatieve beleggingen als bosbouw, private equity etc. 
vaak minder liquide, het percentage in de beleggingsportefeuille vaak klein en de kosten 
vaak relatief hoog. Maar met dergelijke investeringen beleg je wel in die ondernemingen 
en projecten die duurzaamheid direct bevorderen.
Engagement heeft als voordeel dat je dit kunt toepassen op zowel aandelen als 
bedrijfsobligaties en dit in principe de beleggingsportefeuille niet beïnvloedt. De keerzijde 
hiervan is dat je als verzekeraar zelf niet voldoende omvang hebt om bij ondernemingen 
resultaat te boeken en dus samenwerking moet aangaan. Ook moet je je afvragen hoe 
lang je de dialoog met een onderneming moet voorzetten als er weinig of geen resultaat 
wordt geboekt.
Welke vorm je ook kiest en welke beleggingscategorieën het ook betreft, het is belangrijk 
daar transparant over te zijn; maak duidelijk wat je als verzekeraar wel doet en wat (nog) 
niet.

Implementatie
Nadat je eenmaal de vorm en de beleggingscategorieën hebt bepaald, waarover je een 
duurzaam beleggingsbeleid gaat voeren, moet dit geïmplementeerd worden.
Wordt dit vanuit een Raad van Bestuur (soms afgeleid van een MVO-beleid) opgelegd of 
is de afdeling Treasury/vermogensbeheer hiervoor verantwoordelijk? En welke rol moet/
kan een afdeling Communicatie hierin betekenen?
Bovendien werken veel verzekeraars samen met verschillende vermogensbeheerders: 
hoe stuur je die aan? Het meest eenvoudige is om een uitsluitinglijst te overhandigen van 
ondernemingen waarin niet mag worden belegd. Maar het is ook belangrijk te kijken hoe 
duurzaam de vermogensbeheerder zelf is en of hij naast financiële factoren ook rekening 
houdt met risico’s (en kansen) op het gebied van mens, milieu en maatschappij.
Om meer invloed uit te oefenen is het bovendien raadzaam de samenwerking te zoeken: 
via belangenverenigingen als Eumedion en/of partijen die voldoende schaalgrootte 
hebben om invloed uit te oefenen op de ondernemingen waarin wordt belegd.

Verantwoording
Tot slot is het belangrijk om over je beleid verantwoording af te leggen, zowel intern als 
extern. Intern is het belangrijk te weten welke risico’s er in de beleggingsportefeuille zitten; 
ga hierbij niet (uitsluitend) af op een uitsluitinglijst, maar kijk ook naar potentiële risico’s en 
zet dit af tegen de benchmark waartegen je belegt. Hoe meer of minder duurzaam dan de 
benchmark ben je?
Qua externe verantwoording is het belangrijk ervoor te zorgen dat het beleid eenvoudig 
terug te vinden is op je website en in het jaarverslag. Maak er geen zoekplaatje van, maar 
geef het een prominente plaats. Bovendien is het raadzaam het MVB-beleid regelmatig te 
toetsen onder de polishouders om zo optimaal draagvlaak te creëren.
Wees ook alert op vragen van NGO’s en enquêtes van belangenverenigingen als 
Eumedion en VBDO. Hoe goed het beleid ook is: als je er niet helder en tijdig over 
communiceert, kunnen de conclusies van dergelijke onderzoeken tegen je werken, 
doordat de pers hier bovenop duikt. Met alle (reputatie-) gevolgen van dien!

Verantwoord 
beleggen

Op 29 november a.s. 

organiseerde het Verbond van 

Verzekeraars in 

samenwerking met F&C een 

themabijeenkomst Duurzaam 

Beleggen. Het doel van deze 

bijeenkomst was het geven 

van praktische handvatten 

aan kleine tot middelgrote 

verzekeraars om de Code 

Duurzaam Beleggen te 

implementeren.

Verbond van verzekeraars

Themabijeenkomst Duurzaam 
beleggen - 29 november 2012

 Code Duurzaam beleggen

 Eurosif SRI Study

http://www.fandc.nl
http://www.verzekeraars.nl
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Code_Duurzaam_Beleggen.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/European_SRI_Study_final.pdf
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Deze campagne van DELA weerspiegelt precies wat wij u in deze laatste nieuwsbrief 
van dit jaar willen melden: vanaf 1 januari a.s. mogen wij DELA als nieuwe klant van 
F&C verwelkomen!

DELA heeft F&C aangesteld voor het uitvoeren van engagementbeleid over zowel de 
aandelen- als de bedrijfsobligatieportefeuille. Daarnaast zal F&C het stembeleid van 
DELA implementeren. Tot slot zal F&C DELA ondersteunen bij het verder vormgeven en 
uitdragen van haar maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid.

In dit beleid zal DELA extra accent leggen op de maatschappelijke component binnen de 
zogenaamde ESG-criteria (milieu, maatschappij en governance), waarbij specifiek 
gekeken wordt naar mensenrechten, arbeidsomstandigheden en kinderarbeid.

DELA gelooft niet alleen in een waardig afscheid voor iedereen, maar vooral dat we er zijn 
voor elkaar. Deze verbondenheid geldt voor klanten, medewerkers en de omgeving van 
DELA. Die verbondenheid impliceert dat DELA maatschappelijk verantwoord moet onder-
nemen. Dat probeert ze onder andere door met haar beleggingen haar maatschappelijke 
betrokkenheid te tonen. 

Met deze stap voldoet DELA bovendien aan de Code Duurzaam Beleggen die door het 
Verbond van Verzekeraars in december 2011 is geïntroduceerd. Deze code bevordert het 
maatschappelijk bewustzijn van de leden van het Verbond door naleving van de VN 
Principles for Responsible Investments (VN Princples) en de VN Global Compact te eisen. 
Daarnaast dienen de leden van het Verbond producenten en handelaren in controversiële 
wapens (zoals antipersoonsmijnen en clustermunitie) uit te sluiten.

Maatschappelijk verantwoord advies en beleggen is één van de speerpunten uit F&C’s 
bedrijfsstrategie en wij zijn dan ook bijzonder verheugd dat DELA het vertrouwen in ons 
als partner heeft uitgesproken.

Samenwerken met...
“Waarom wachten met iets 

moois zeggen, als het ook 

vandaag kan”

Edzo Doeven - Algemeen Directeur van DELA ondertekent contract met F&C

http://www.fandc.nl
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Legal & Compliance
De FSA heeft begin november 

2012 een rapport 

gepubliceerd ‘Conflicts of 

interest between asset 

managers and their 

customers: Identifying and 

mitigating the risks’. De FSA 

doet in dit rapport verslag 

van het thematisch onderzoek 

dat is uitgevoerd naar de 

regelingen voor het beheren 

van belangenconflicten bij 

een aantal 

vermogensbeheerders. 

De voornaamste bevindingen uit het onderzoek:

 De bedrijfscultuur is belangrijk om belangenconflicten 
te identificeren.

 De beste controlekaders zijn ontworpen door 
lijnmanagement en compliancefuncties gezamenlijk.

 Het monitoren van conflicten is effectiever indien de 
controles worden uitgevoerd door zowel lijnmanage-
ment als compliancefuncties.

 Het monitoren van conflicten is effectiever indien het 
bestuur adequate managementinformatie ontvangt.

 Conflicten worden beter beheerd indien het bestuur een commissie heeft waaraan het 
beheersen van belangenconflicten is opgedragen.

Deze bevindingen zijn recentelijk aan de gehele Britse vermogensbeheerindustrie 
gecommuniceerd en op verzoek van de FSA hebben wij dit intern besproken.

De toezichtregels die gelden voor vermogensbeheerders zijn gebaseerd op de Europese 
MiFID-richtlijn. F&C heeft dan ook een groepsbreed beleid om belangenconflicten te 
beheersen, zodat haar klanten onnodige kosten vermijden en een eerlijke toegang hebben 
tot alle geschikte investeringsmogelijkheden. 

De FSA heeft een vijftal onderwerpen verder uitgewerkt. Hieronder geven wij kort aan op 
welke wijze wij daar binnen F&C invulling aan geven.

 Aankoop van research en orderuitvoeringsdiensten voor rekening van klanten

- FSA: Vermogensbeheerders moeten controlestandaarden hanteren voor het 
beoordelen van brokerdiensten en -kosten en dit ook kunnen aantonen.

- F&C: F&C voldoet aan de Britse Transaction Costs Disclosure Code. Dit houdt in dat 
het beleid en de procedures van F&C voor het beheren en monitoren van alle 
transactiekosten beschreven en gedocumenteerd zijn, met het doel om de beste 
orderuitvoering (Best execution) voor klanten te realiseren.

 Geschenken en amusement

- FSA: Vermogensbeheerders moeten de waarde en frequentie van geschenken en 
amusement mee laten wegen.

- F&C: Het beleid van F&C bepaalt dat een geschenk of amusement moet worden 
geweigerd (of niet worden aangeboden), indien de waarde of frequentie ervan een 
medewerker of derde partij (ogenschijnlijk) in een conflicterende positie zou kunnen 
brengen. Medewerkers stemmen alle ontvangsten boven € 25 af met hun lijnmanager 
en melden dit aan compliance.

  Rapport FSA

 Aanbevelingen 
Pensioenfederatie

http://www.fandc.nl
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Rapport_FSA.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Aanbevelingen_pensioenfederatie.pdf
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Legal & Compliance

  Rapport FSA

 Aanbevelingen 
Pensioenfederatie

 Gelijke toegang tot geschikte investerings
mogelijkheden voor klanten

- FSA: Vermogensbeheerders moeten transacties 
onmiddellijk en nauwkeurig vastleggen, eerlijk 
toewijzen en documenteren.

- F&C: F&C maakt gebruik van een gecentraliseerde 
dealing desk en past een orderaggregatie- en 
toewijzingsbeleid toe, die een onmiddellijke en 
billijke uitvoering van orders van klanten 
garandeert.

 Persoonlijke transacties door medewerkers

- FSA: Vermogensbeheerders moeten hun medewerkers wijzen op belangenconflicten 
die voortvloeien uit persoonlijke transacties, duidelijke procedures opstellen en 
beperkingen opleggen zodat medewerkers alleen handelen als langetermijnbeleggers.

- F&C: F&C verzorgt interne trainingen en heeft een duidelijk beleid voor persoonlijke 
transacties en beperkingen in transacties.  Medewerkers moeten beleggingen 
minimaal 30 dagen aanhouden om speculatie te voorkomen. De dealing support 
desk controleert vooraf (afhankelijk van het soort transacties) en compliance 
periodiek op naleving van het beleid en de restricties.

 Toewijzing van kosten van incidenten tussen de vermogensbeheerder en klanten

- FSA: Vermogensbeheerders moeten duidelijke regelingen hebben voor het 
afhandelen van incidenten en over de rapportage van de kosten van incidenten aan 
klanten.

- F&C: F&C maakt gebruik van een centraal systeem voor het intern vastleggen en 
rapporteren van incidenten. Het beleid is om klanten op de juiste wijze te compenseren 
voor het geleden verlies voortvloeiende uit een incident, voorzover het verlies is 
veroorzaakt door een fout aan de kant van F&C.

Wij vinden het heel belangrijk dat klanten vertrouwen hebben in de integriteit van F&C. Bij 
het nemen van investeringsbeslissingen en bij het aan- en verkopen van financiële 
instrumenten voor rekening van klanten, handelen wij dan ook in hun belang en stellen dit 
boven ons eigen belang.

http://www.fandc.nl
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Rapport_FSA.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Aanbevelingen_pensioenfederatie.pdf
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Ingezoomd
Een kwartaal eerder was dit al gebeurd voor verzekeraars, voorsorterend op het 

nieuwe regelgevingskader Solvency II voor deze sector.

Een doeltreffend alternatief voor de UFR
Zoals velen inmiddels bekend, houdt een UFR in dat ver in de toekomst de rente geacht 
wordt terug te keren naar een bepaald langetermijnniveau, in dit geval 4,2%. Het gaat hier 
dan om de 1-jaars rente over 60 jaar, op het moment van schrijven is dat de 1-jaars rente 
zoals die in 2072 zou gelden. Overigens is de huidige 1-jaars rente 0,3%* en de door de 
markt ingeprijsde 1-jaars rente voor 2072 1,3%*. 
Gevolg van de UFR is dat in de huidige omgeving de disconteringsvoeten voor looptijden 
langer dan 20 jaar hoger komen te liggen. Voor de meeste pensioenfondsen heeft dit een 
positief effect op de dekkingsgraad van 2 à 5%, afhankelijk van de leeftijdsopbouw. Met 
name voor de pensioenfondsen die in onderdekking zitten is dat goed nieuws, omdat 
daardoor minder of wellicht zelfs helemaal niet meer gekort hoeft te worden. 

Pensioenfonds versus verzekeraar
Wat ons verbaasd heeft, is dat de nieuwe UFR-disconteringscurve voor pensioenfondsen 
afwijkt van de UFR-curve die een kwartaal eerder voor verzekeraars werd geïntroduceerd. 
De methodologie om rekening te houden met de UFR wijkt af; voor pensioenfondsen 
wordt namelijk nog wel in zekere mate rekening gehouden met de marktrente voor 
looptijden van 20 tot 60 jaar, voor verzekeraars echter niet. Bovendien wordt bij 
pensioenfondsen nog een driemaandsmiddeling gehanteerd. Waarom twee afwijkende 
methodes? Wij weten het niet.

Een verder complicerende factor is de wijze waarop vervolgens het vereist eigen vermogen 
berekend moet worden. Enerzijds zijn de waarde en de rentegevoeligheid van de 
verplichtingen lager, anderzijds dient een grotere – op de UFR-curve gebaseerde – schok 
doorgerekend te worden. Wat met de ene hand wordt gegeven, wordt met de andere hand 
weer teruggehaald. 
Voor beleidsbepalers wordt het er op deze manier allemaal niet makkelijker op gemaakt. 
Al helemaal niet omdat de nieuwe curve slechts tot eind 2013 geldt, het moment waarop 
een commissie van wijze mannen zich gaat buigen over het niveau van de UFR en de 
methodologie voor eventuele aanpassingen niet bekend is. De onzekerheid wordt extra 
gevoed door de kamerbrief van  21 november jl., waarin het Ministerie van SZW aangeeft, 
dat het streven om per 1 januari 2014 nieuwe pensioenwetgeving in werking te laten 
treden, niet haalbaar is.
De UFR-curve is bovendien niet vastgelegd in wetgeving, maar vastgesteld door De 
Nederlandsche Bank (DNB), binnen het mandaat dat zij heeft om de disconteringscurve 
vast te stellen. De nieuwe curve en de verwerking daarvan in de solvabiliteitstoets komt 
ook de uitlegbaarheid niet ten goede; toch één van de doelen van het Septemberpakket. 

In 2013 zullen de discussies over de disconteringscurve opnieuw oplaaien. Wij hebben daarvoor 
een passend alternatief, die aan vele doelen tegelijk beantwoordt: hanteer de huidige 
marktrentecurve met een vaste opslag over alle looptijden van bijvoorbeeld 0,25%. 

De voordelen hiervan zijn legio:
 We weten inmiddels allemaal dat ook het “onvoorwaardelijke” nominale pensioen niet 

100% zeker is. Ook de solvabiliteitstoets houdt geen rekening met 100% zekerheid, 
maar met 97,5%. Een opslag van 0,25% kan worden gezien als een spread die deze 
mate van onzekerheid van het pensioen weerspiegelt.

 De dekkingsgraad van een gemiddeld pensioenfonds komt structureel circa 4% hoger 
te liggen. Dit voldoet aan de volgens ons  achterliggende doelstelling voor de introductie 
van de UFR, namelijk het voorkomen van een al te grote impact van het korten van 
pensioenen op de economie en het consumentenvertrouwen. 

 Het hedgebeleid op basis van marktrente kan gehandhaafd blijven, omdat ook de 
verplichtingen nog steeds op basis van marktrente (plus een vaste opslag) worden 
verdisconteerd. 

 Het is eenvoudig uitlegbaar.

Lobbyt u met ons mee? 

Begin oktober kwam het 

langverwachte nieuws naar 

buiten: vanaf eind september 

2012 wordt in de 

disconteringscurve voor de 

verplichtingen van 

pensioenfondsen rekening 

gehouden met een Ultimate 

Forward Rate (UFR). 

* Bron: F&C, Bloomberg, per eind november 2012

http://www.fandc.nl
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Sfeerimpressie
Het vierde kwartaal stond in 

het teken van twee grote 

seminars. Op 4 oktober werd 

traditiegetrouw de 

beleggingsnota 

gepresenteerd met daarin de 

macro-economische 

vooruitzichten. Astronaut 

André Kuipers verzorgde een 

speciaal gastoptreden. 

6 november werd de 

Nederlandse première van de 

James Bond film Skyfall 

aangegrepen om onze relaties 

kennis te laten maken met 

onze experts in vastrentende 

waarden.

Op beide seminars was iedere 

stoel bezet door een bont 

gezelschap van (potentiële) 

relaties, consultants, 

intermediairs en andere 

belanghebbenden.

4 oktober 2012

6 november 2012

http://www.fandc.nl
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_4_okt_1.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_4_okt_2.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_4_okt_3.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_4_okt_4.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_4_okt_5.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_4_okt_6.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_6_nov_1.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_6_nov_2.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_6_nov_3.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_6_nov_4.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_6_nov_5.jpg
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/FC_6_nov_6.jpg
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(C) Copyright F&C Netherlands B.V. 2012. Onder voorbehoud 
van alle rechten. Niets uit dit document mag op enigerlei wijze 
worden gereproduceerd door derden, hetzij door middel van  
fotokopiëren, hetzij door middel van het elektronisch verzamelen 
van data op media zonder de van te voren uitdrukkelijk verleende 
toestemming van F&C Netherlands B.V. F&C Netherlands B.V. is 
niet aansprakelijk voor informatie verkregen uit publieke 
bronnen. 
 
De inhoud van deze publicatie is alleen bedoeld ter informatie en 
dient niet te worden beschouwd als enige vorm van advies aan 
de ontvanger of lezer waarop deze mag/kan vertrouwen bij het 
nemen van beslissingen over het doen van investeringen, 
beleggingen of het aangaan van beleggingsovereenkomsten.

Kalender

2013
Wij sturen u in januari de data 
voor alle F&C-seminars en  
bijeenkomsten in 2013.
Uiteraard hopen wij dat wij door 
tijdig te communiceren op uw 
komst mogen rekenen!

Wij besteden graag aandacht aan onderzoeksrapporten van vakbroeders, die 
achtergrondinformatie bieden over actuele thema’s. 

Op de valreep...

Graag brengen wij u het bijgaande persbericht van Bedrijfstak pensioenfonds voor het 
Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders), onder de aandacht. 
Wij zijn bijzonder trots dat BPF Schilders ons heeft aangesteld als één van de managers 
van hun Emerging Markets Debt (hard currency) portefeuille en dit bevestigt eveneens 
dat de door ons ingeslagen weg ook extern wordt (h)erkend.

http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Convertible_Bonds-Buy_and_Hold.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/euribor.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Fiduciair_beheer_is_populair_maar_trend_naar_unbundling_zet_door.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Goldilocks_scenario_voor_high-yield_obligaties.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Kansen_en_bedreigingen_genoeg_final.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Kies_bewust-kies_uw_benchmark.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Asset_allocatie-EM-exposure_groeit_sterk.pdf
http://fencnovum.achmea-studio.nl/2012/novum13/Persbericht_Emerging_Markets_Debt_BPF_Schilders.pdf
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