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Inleiding
In dit document wordt het strategisch kader voor het beleggingsbeleid van PME vastgelegd. Dit
document geldt in samenhang met het Strategisch Beleggingsbeleid tevens als de ‘verklaring
inzake de beleggingsbeginselen’ zoals bedoeld in art. 145 lid 1 Pensioenwet en art. 29a Besluit
FTK. Het strategisch kader wordt beschreven aan de hand van de ‘piramide’: een schematische
weergave van het idee dat een modern, compleet beleggingskader zich op samenhangende
wijze uitspreekt over een viertal elementen.

Bovenaan staat de doelstelling die wordt gevormd door de financiële ambitie. Om de
doelstelling te realiseren wordt de manier waarop PME belegt vervolgens gekaderd via drie
types beginselen:
•

•
•

Beleggingsbeginselen: in de beleggingsbeginselen (ook wel investment beliefs
genoemd) wordt vastgelegd waar PME rendement wil en denkt te kunnen halen. Het
zijn de overtuigingen die PME hanteert over de werking van de economie en financiële
markten.
Uitgangspunten t.b.v. uitvoering: deze leggen de organisatie en praktische uitvoering
van het beleggingsproces vast.
Uitgangspunten t.b.v. risicomanagement: deze leggen de werkwijze rond het evalueren
en bijsturen van het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille vast.

In dit document worden de doelstelling en de beginselen/uitgangspunten nader uitgewerkt.
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Doelstelling

Pensioendoelstelling PME
Het doel van PME is te zorgen voor een toekomstbestendig, betaalbaar en flexibel pensioen
voor (oud-)werknemers in de bedrijfstak Metalektro en hun nabestaanden. Om dat doel te
bereiken moet het fonds allereerst zorgen voor voldoende vermogen. PME voert de
pensioenregeling uit zoals overeengekomen in de CAO Metalektro. Hiervoor ontvangt het
pensioenpremies die worden belegd en vervolgens in de toekomst gebruikt worden voor
pensioenuitkeringen aan deelnemers. Premies worden opgebracht door werknemers en
werkgevers in een afgesproken verhouding. Hoeveel pensioen in het vooruitzicht kan worden
gesteld, wordt bepaald door beleggingsrendementen en de rente.
De pensioendoelstelling van PME valt uiteen in ten eerste de toezegging van een nominaal
pensioen en ten tweede de ambitie van een waardevast pensioen. De doelstelling van het
beleggingsbeleid is om voldoende rendement op het belegde vermogen te behalen om zo een
betaalbaar pensioen te combineren met het streven naar een waardevast pensioen. Het
beleggingsbeleid levert een cruciale bijdrage aan de lange termijn doelstelling en wordt
bekeken met de pensioenverplichtingen als uitgangspunt.
Onzekerheid in de economische omgeving
PME moet de pensioendoelstelling realiseren in een onzekere omgeving. Als voorbeeld geldt
dat de economische onzekerheid ten tijde van het opstellen van het strategisch kader zich
kenmerkt door centrale banken die een grote impact hebben door het beleid van kwantitatieve
verruiming en een rente die historisch laag staat. Bij de huidige renteniveaus en de feitelijke
premie is de premiedekkingsgraad minder dan 100%. Hierdoor staat de dekkingsgraad onder
druk en is de ruimte om indexaties via de premie te financieren afwezig. Daarnaast is de
sturingskracht van premie met de demografische ontwikkeling en de rijping van het
pensioenfonds minder dan in het verleden. De financiële ambitie van PME moet door
beleggingsrendement gerealiseerd worden. In deze omgeving levert het beleggingsbeleid een
cruciale bijdrage aan de lange termijn doelstelling.
Benodigd rendement
De doelstelling wordt concreet gemaakt in een benodigd lange termijn overrendement van ten
minste 1,5% per jaar. Dit betekent dat het rendement op de beleggingen jaarlijks ten minste
gemiddeld 1,5% hoger moet zijn dan de waardeverandering van de pensioenverplichtingen. Op
korte en middellange termijn kunnen hier grote fluctuaties in optreden. In het bijzonder in een
periode van rentedaling zal de doelstelling naar verwachting niet worden gehaald. De eerste
jaren zal het te behalen overrendement worden aangewend voor herstel van de dekkingsgraad.
Wanneer de financiële positie verder verbetert, zal overrendement in toenemende mate ook
bijdragen aan indexatie.
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Beleggingsbeginselen

Bij het realiseren van de doelstelling van het beleggingsbeleid hanteert PME beleggingsovertuigingen. Deze beleggingsovertuigingen geven aan waar PME rendement wil en denkt te
kunnen halen. Ze vormen de overtuigingen van PME over de werking van economie en
financiële markten.
Overtuigingen vormen de basis voor de verdere beleidsuitwerking. Dit moet gezien worden als
vertrekpunt. Er vindt geen mechanische toepassing plaats van de overtuigingen, maar de
overtuigingen vormen het vertrekpunt voor nadere invulling. Getoetst wordt of het beleid
aansluit bij de overtuigingen. Onder de overtuigingen is in cursief aangegeven hoe de
overtuiging wordt vertaald naar het beleggingsbeleid.
Algemeen aanvaarde overtuigingen ten aanzien van de economie en de samenstelling van
beleggingsportefeuilles:
a. Het nemen van verantwoord (ondernemings-) risico wordt op de lange termijn
beloond.
[Basis voor het beleggen in aandelen, private equity, bedrijfsobligaties etc.]
b. Financiële markten zijn gericht op het bereiken van ‘fair value’ op de lange termijn.
[Basis voor lange termijn evenwicht in ALM analyse.]
c.

Op financiële markten kunnen op korte en middellange termijn onevenwichtigheden
bestaan, waardoor risicopremies, standaarddeviaties en correlaties variëren in de tijd.
[Basis voor periodieke evaluatie portefeuillesamenstelling en toetsing aan economische
scenario’s.]

d. Het nemen van valutarisico wordt op de lange termijn niet beloond.
[Basis voor het in beginsel afdekken van valutarisico’s, welke wordt afgewogen
tegenover impact, kosten, andere risico’s en beheersbaarheid.]
Overtuigingen van PME ten aanzien van beleggingen:
1. Bij de inrichting van de portefeuille staat de balans van PME centraal, ofwel een
integrale afweging van de beleggingen in relatie tot de pensioenverplichtingen. Het
strategische beleggingsbeleid is een bepalende keuze voor het toekomstig rendement
en risico.
[Basis voor het centraal stellen van de balans (holistisch balansmanagement.]
2. PME is ervan overtuigd dat het Maatschappelijk verantwoord beleggen en het
adequaat vervullen van de aandeelhoudersrol bijdragen aan een duurzame en stabiele
samenleving en daarmee aan een stabiel rendement.
[Basis voor het MVB beleid.]
3. PME is ervan overtuigd dat alleen beleggingen die rekening houden met duurzaamheid,
oftewel Environmental, Social en Governance-factoren (ESG), op lange termijn rendabel
zijn. Schadelijke gevolgen van een economische activiteit kunnen niet voor onbepaalde
tijd op mens, maatschappij en milieu afgewenteld worden.

[Basis voor het in kaart brengen van de schadelijke gevolgen alsmede het mitigeren ervan
middels ESG-integratie.]
4. PME kan korte en middellange termijn onevenwichtigheden niet voorspellen.
PME is er dan ook van overtuigd dat korte termijn voorspellingen van
marktontwikkelingen geen geschikte basis vormen voor het beleggingsbeleid.
[Basis om in beginsel geen tactisch beleid te voeren en passief beheer dan wel buy&hold
op lange termijn van individuele portefeuilles als vertrekpunt te hanteren. Hier kan PME
vanaf wijken indien aantoonbare verwachtingen dit rechtvaardigen én indien PME
daarvoor op betreffende onderdelen voldoende geëquipeerd is.]
5. PME is ervan overtuigd dat het renterisico een risico is dat in een lange termijn
evenwichtssituatie niet wordt beloond. Indien geen sprake is van een lange termijn
evenwichtssituatie kan dit mogelijk wel het geval zijn
[Basis voor het in beginsel afdekken van het renterisico daar er geen structurele
risicopremie wordt verwacht. Dit wordt afgewogen tegenover de impact, kosten, andere
risico’s en beheersbaarheid.]
6. PME gaat uit van zijn eigen ambitie. Het toetst zijn resultaten aan deze ambitie. Het laat
zich in zijn beleid niet afleiden door peer group pressure.
[Basis voor de ambitie als leidraad voor het beleid.]
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Uitgangspunten ten behoeve van de uitvoering

Bij het realiseren van de doelstelling van het beleggingsbeleid baseert PME zich op een aantal
uitgangspunten ten behoeve van de uitvoering. Deze leggen de organisatie en praktische
uitvoering van het beleggingsproces vast. De uitgangspunten hebben betrekking op:
•
•
•
•
•
•
•

Inrichting portefeuille
Aansturing portefeuille
Beleggingen
Kosten
Belasting
Maatschappelijk verantwoord beleggen
Transparantie

Inrichting portefeuille
1. Indeling portefeuille
PME deelt de portefeuille conceptueel op in een matchingportefeuille en een
returnportefeuille. Het doel van de matchingportefeuille is het repliceren van de
waardeverandering van de pensioenverplichtingen. Het doel van de returnportefeuille is het
genereren van overrendement ten opzichte van de pensioenverplichtingen voor het behalen
van de financiële ambitie.
2. Minimale omvang beleggingscategorieën
Beleggingscategorieën dienen in beginsel een significante plaats in de portefeuille te hebben.
Kleinere allocaties, zeker ingeval van complexere producten, vergen een onevenredig groot deel
van het governance budget, terwijl er bij een relatief kleine allocatie weinig financiële impact te
verwachten is. Als richtlijn wordt uitgegaan van een minimale productomvang van 4% van het
totale vermogen. Afwijkingen vergen een expliciete onderbouwing.
Aansturing portefeuille
1. Beleggingshorizon
PME ziet de lange termijn van de pensioenverplichtingen als leidend en hanteert daarom een
langere termijn beleggingshorizon als basis. Op kortere termijn kunnen zich omstandigheden
voordoen die de lange termijn ambitie onder druk zetten. PME streeft er daarom naar om
bewust en evenwichtig om te gaan met het spanningsveld binnen het beleggingsbeleid tussen
mogelijke kortere termijn randvoorwaarden en de langere termijn doelstellingen.
2. ALM analyse
PME gebruikt ALM analyses in het bestuurlijke besluitvormingsproces over de samenstelling van
de strategische beleggingsportefeuille.
3. Strategisch beleggingsbeleid
In het strategisch beleggingsbeleid wordt de strategische beleggingsportefeuille voor een
bepaalde periode vastgelegd inclusief bandbreedtes, renteafdekking, afdekking van
valutarisico’s en, indien van toepassing, een transitie pad.

4. Balansmanagement
Vanuit het strategisch beleggingsbeleid staat PME toe dat er binnen bandbreedtes, primair als
onderdeel van de portefeuille-evaluatie in het jaarlijks beleggingsplan, aanpassingen aan de
portefeuille kunnen plaatsvinden. Hiertoe heeft PME het beleid Balansmanagement opgesteld
en vormt onderdeel van het Strategisch beleggingsbeleid.
5. Jaarlijks beleggingsplan
Het jaarlijkse beleggingsplan wordt afgeleid van het strategisch beleggingsbeleid.
6. Feitelijke beleggingsportefeuille
De feitelijke beleggingsportefeuille kan binnen bandbreedten afwijken van de strategische
beleggingsportefeuille.
Beleggingen
1. Bestuurlijke beheersbaarheid
PME vindt (bestuurlijke) beheersbaarheid van beleggingen een voorwaarde, alvorens complexe
beleggingen aan de beleggingsportefeuille toe te voegen. Om deze reden concentreert PME zich
op productniveau op het zo efficiënt mogelijk behalen van de beoogde risicopremies binnen het
relevante universum van een beleggingscategorie. Er wordt een integrale afweging gemaakt
tussen de verwachte toegevoegde waarde van beleggingen en de (bestuurlijke)
beheersbaarheid, waaronder de kosten, transparantie, uitlegbaarheid, onafhankelijkheid van de
waardering en liquiditeit. Het nemen van bewuste en beheersbare risico’s die voldoende
gecompenseerd worden is hierbij leidend.
2. Voorkeur voor weinig schakels en fysieke invulling
PME kiest voor zo min mogelijk schakels in de uitvoering van het vermogensbeheer. PME heeft
daarom een voorkeur voor transparante, fysieke beleggingen boven synthetische
constructies en producten met ingebouwde hefboomwerking of belastingoptimalisatie.
3. Gebruik derivaten
PME staat de inzet van derivaten (afgeleide beleggingsinstrumenten) toe voor zover deze
bijdragen aan een vermindering van het risicoprofiel of een doeltreffend en doelmatig
portefeuillebeheer vergemakkelijken.
4. Voorkeur voor mandaten op eigen naam
PME is ervan overtuigd dat het in zijn belang is het eigenaarschap over de voorwaarden van
beheer, kosten, transparantie en het stemrecht waar mogelijk te behouden en toepassing van
het uitsluitingsbeleid te kunnen realiseren. Daarom belegt PME bij voorkeur via discretionaire
mandaten en niet via fondsen. Beleggingstitels staan hiermee op naam van PME. De
mogelijkheid tot discretionaire beleggingen wordt afgewogen tegenover de (transactie)kosten
en operationele haalbaarheid.
5. Strategiedocumenten
PME legt voor zowel de matching- als returnportefeuille een beleidsdocument op met de
strategische kenmerken van die portefeuille en hoe PME deze wil vormgeven met
beleggingscategorieën. Voor elke beleggingscategorie wordt door een strategiedocument
vastgelegd hoe PME daarin wil beleggen. Hierin wordt onder andere vastgelegd met welk doel
in dit product wordt belegd en welke strategie wordt gehanteerd om dit doel te realiseren.

6. Mandaten
PME legt voor elk beleggingsproduct via een mandaat de richtlijnen vast om de strategie uit het
strategiedocument te implementeren.
7. Vermogensbeheerders binnen mandaat
Aan de mandaten wordt concreet invulling gegeven door de selectie van een of meer
vermogensbeheerders die passen binnen de randvoorwaarden van het mandaat. Elke
vermogensbeheerder wordt op zijn beurt gemandateerd op een wijze die past bij de richtlijnen
gegeven in het productmandaat.
8. Selectie van vermogensbeheerders
Kennis, kunde en specialisatie van de portefeuillebeheerder zijn voorwaarden voor
hoogwaardig portefeuillebeheer. De selectie van vermogensbeheerders geschiedt zorgvuldig en
altijd in het belang van de deelnemers van PME. De keuze wordt primair gemaakt op basis van
kwaliteit en verwacht financieel resultaat. Daarbij betekent financieel resultaat een zo goed
mogelijk rendement bij een passend risico, na aftrek van kosten. Een zo goed mogelijk
rendement is een rendement dat past bij de gestelde doelstelling.
Bij de selectie van managers wordt tevens in ogenschouw genomen dat er geen
concentratierisico ontstaat op individuele managers. Hierbij worden beheersbaarheid (voorkeur
voor minder managers) en kosten afgewogen tegenover de toegevoegde waarde van meerdere
managers in de portefeuilleconstructie en het risico van beheer van een groot deel van het
vermogen bij één of enkele managers. Dit is o.a. afhankelijk van het type strategie (passief,
actief), directe zeggenschap over beleggingen (fonds of separaat account) en de liquiditeit van
de beleggingen.
PME besluit over de aanstelling (en ontslag) van managers.
9. Monitoring van vermogensbeheerders
PME laat de aangestelde vermogensbeheerders monitoren. PME heeft eisen gedefinieerd waar
het monitoringproces aan dient te voldoen, in het bijzonder op het gebied van informatie over
performance en risico’s. In het monitoringproces is op frequente basis contact met de
vermogensbeheerders en deze wordt minimaal jaarlijks bezocht. De informatie uit dit proces
wordt elk kwartaal opgenomen in de productrapportage.
10. Evaluatie van strategie en mandaten
PME evalueert periodiek zijn productstrategieën en mandaten. Elk jaar worden enkele
producten door PME geëvalueerd en, indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft, besloten tot
aanpassing van de productstrategie. Hiermee wordt in een cyclus van meerdere jaren de gehele
beleggingsportefeuille geëvalueerd.
Kosten
1. Kosten in relatie tot meerwaarde
De beheersing van de kosten is een belangrijk thema voor PME. Dit betekent dat de kosten in
verhouding dienen te staan tot de meerwaarde van de verwachte opbrengsten. Hierbij staat de
pensioenambitie altijd voorop en zijn hogere kosten in sommige gevallen geoorloofd om deze
ambitie waar te kunnen maken.

2. Prestatievergoedingen
PME is geen voorstander van prestatievergoedingen. PME is van mening dat prestatievergoedingen
leiden tot verkeerde prikkels. Derhalve accepteert PME in principe geen prestatievergoedingen. PME
wijkt hier alleen van af als het inherent is aan de beleggingscategorie en deze beleggingscategorie
nadrukkelijk naar verwachting bijdraagt aan het realiseren van de ambitie. Slechts dan zijn onder
strikte voorwaarden prestatievergoedingen toegestaan..

3. Verantwoorde beloningsstructuren
PME stimuleert verantwoorde beloningsstructuren bij marktpartijen waaraan zij uitbesteedt. Dit is
vastgelegd in het beloningsbeleid van PME, wat onderdeel uitmaakt van de ABTN. Het
beloningsbeleid ziet met name toe op de structurering van en transparantie over de beloning, niet
zozeer op de hoogte ervan.

4. Monitoring en beheersing van kosten
PME gaat achteraf na in hoeverre de gerealiseerde kosten afwijken van de geprognosticeerde kosten
en stuurt hier op bij. PME stelt hiertoe jaarlijks een kostenoverzicht op. PME laat haar
vermogensbeheerkosten jaarlijks toetsen en vergelijken met een benchmark om inzicht te krijgen in
de totale kosten, de kosten per categorie, en te analyseren waar verbetering mogelijk is.

Belasting
1. Belang van de deelnemer
Het belang van de deelnemer staat voorop. Dat betekent dat PME een goed rendement wil
behalen, en hieraan gerelateerd zijn ‘fair share’ aan belastingen wil betalen, echter niet meer
dan nodig.
2. Voldoen aan wet- en regelgeving
PME houdt zich te allen tijde aan geldende wet- en regelgeving alsmede aan relevante
internationale richtlijnen (bijvoorbeeld de OESO Richtlijnen). PME anticipeert daarbij ook op
toekomstige wet- en regelgeving en houdt rekening met maatschappelijke ontwikkelingen. PME
verschaft informatie indien en zodra dit op wettelijke gronden door autoriteiten gevraagd
wordt. PME ziet erop toe dat dit ook geldt voor de vermogensbeheerders die hij inzet.
3. Transparantie
PME is transparant over zijn houding aangaande belastingen en communiceert open over zijn
belastingbeleid.
Maatschappelijk Verantwoord beleggen
1. Ambities maatschappelijk verantwoord beleggen
Gegeven de financiële ambitie streeft PME ernaar om zo maatschappelijk verantwoord mogelijk
te beleggen, in aansluiting op de wensen van de deelnemers. PME streeft ernaar om een zo
hoog mogelijk percentage van de portefeuille te laten voldoen aan de eisen van ESG-integratie
(Environmental, Social, Governance). PME streeft ernaar om negatieve maatschappelijke
effecten van zijn beleggingen te voorkomen en waar mogelijk ook om positieve
maatschappelijke impact te realiseren.

2. Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid
Om zijn ambities ten aanzien van verantwoord beleggen te realiseren heeft PME een
Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid opgesteld.
3. Integrale aanpak
PME benadert maatschappelijk verantwoord beleggen als een integraal onderdeel van het
beleggingsproces. Dat betekent dat maatschappelijk verantwoord beleggen wordt meegewogen
in elke investeringsbeslissing. In elk nieuw strategiedocument, productmandaat en
investeringsvoorstel wordt maatschappelijk verantwoord beleggen geadresseerd. Bij de selectie
en monitoring van vermogensbeheerders wordt integratie van materiële ESG risico’s en kansen
meegewogen.
4. Ondertekenaar PRI
PME is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenigde
Naties. PME verwacht van de managers aan wie zij uitbesteedt ook dat zij ondertekenaar zijn
van PRI of een gelijkwaardig beleid voeren.
5. Tien leidende beginselen
In lijn met de PRI heeft PME tien leidende beginselen geformuleerd, die de leidraad vormen bij
het Maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze zijn als volgt:
•

PME streeft naar een goed én verantwoord rendement, houdt rekening met
maatschappelijke gevolgen van zijn beleid, voorkomt dat het bijdraagt aan het ontstaan
c.q. de vergroting van maatschappelijke problemen en draagt, binnen het kader van zijn
rol als pensioenfonds, bij aan oplossing van maatschappelijke problemen. PME houdt
daarbij rekening met veranderende maatschappelijke inzichten en opvattingen.

•

PME draagt waar mogelijk bij aan economische stabiliteit en duurzame economische
groei en investeert in ondernemingen en andere investeringsobjecten vanuit de
verwachting dat die zich inzetten voor creatie van economische waarde op (middel-)
lange termijn.

•

PME voorkomt (rechtstreeks en indirect) betrokkenheid bij omkoping, corruptie,
kartelvorming en andere vormen van marktmisbruik en zal elke vorm van corruptie,
inclusief afpersing en omkoping tegengaan.

•

PME investeert niet (rechtstreeks noch indirect) in ondernemingen en/of andere
investeringsobjecten die producten maken die in strijd zijn met door Nederland
ondertekende internationale verdragen.

•

PME eerbiedigt en voorkomt betrokkenheid (rechtstreeks en indirect) bij schending van
internationaal aanvaarde mensenrechten zoals neergelegd in Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens en aanverwante verdragen en zal zich er steeds van
vergewissen dat zij niet medeplichtig wordt aan schending van mensenrechten.

•

PME eerbiedigt (inter-)nationale arbeidsnormen zoals vastgelegd in de core labour
standards van de ILO, zal vrijheid van vakvereniging respecteren, recht op collectieve
onderhandelingen effectief erkennen, zich inzetten voor uitbanning van iedere vorm

van verplichte en gedwongen arbeid, kinderarbeid effectief afschaffen en discriminatie
in arbeid en beroep bestrijden.
•

PME zal ten aanzien van vragen van milieu, natuur en biodiversiteit voorzorg
betrachten bij benadering van milieu-uitdagingen, initiatieven ondernemen om groter
milieubesef te bevorderen en ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke
technologieën stimuleren.

•

PME onderschrijft de zogenoemde ‘investment nexus’ van de OESO-richtlijnen, waarin
(multinationale) ondernemingen verantwoordelijk zijn voor toepassing van deze
principes bij zakenpartners en onderaannemers en voor bevordering van de toepassing
van deze principes in de gehele keten. PME meent dat de ‘investment nexus’ zowel van
toepassing is op geïnvesteerde ondernemingen, als op andere investeringsobjecten en
op overige zakenpartners en onderaannemers van PME.

•

PME meent dat ondernemingen (en andere investeringsobjecten) hun corporate
governance zo vorm moeten geven dat rechten van (minderheids-) aandeelhouders
worden gerespecteerd, het management voldoende macht heeft strategie en beleid
van onderneming uit te voeren, er voldoende checks and balances zijn, er onafhankelijk
toezicht is, relevante belanghebbenden betrokken worden, beloningssystemen in
overeenstemming zijn met lange termijn doelstellingen en dat nationale wetgeving en
codes worden gerespecteerd.

•

PME maakt in het geval van twijfel en/of dilemma’s door bovenstaande principes
geïnspireerde gewetensvolle, ethische keuzes (c.q. stelt zijn fiduciair manager in staat
tot het maken van door deze principes geïnspireerde keuzes), is transparant over beleid
en uitvoering en is bereid over het gevoerde beleid aan deelnemers en samenleving
verantwoording af te leggen.

6. Uitvoering actief aandeelhouderschap
PME stelt zich op als een actieve aandeelhouder. Voor de implementatie van actief
aandeelhouderschap sluit PME aan bij standaarden en principes van verschillende organisaties,
zoals het principe rondom actief aandeelhouderschap van de PRI van de Verenigde Naties, de
Eumedion stewardship code, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
(OESO)-richtlijnen, de United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights
(“UNGP’s”), de uitgangspunten van de Global Compact van de Verenigde Naties en het IMVBconvenant. De invloed die PME beoogt uit te oefenen heeft betrekking op de ESG-criteria en
wordt onder andere bereikt door het gebruikmaken van het stemrecht op aandelen, het
aangaan van dialoog en waar nodig het aanspannen van juridische procedures om
beleggingsverliezen terug te halen.
Transparantie
Transparantie als norm voor beleid, uitvoering, duurzaamheid, kosten en individuele titels in
de portefeuille.
PME belegt de pensioenpremie van zijn deelnemers voor het pensioen van deelnemers. PME
vindt het passend dat hierover verantwoordelijkheid over wordt afgelegd en inzicht geeft in hoe
de beleggingen bijdragen aan het pensioen. PME hanteert als uitgangspunt dat transparantie de
norm is, tenzij hier aantoonbaar nadelige consequenties aan verbonden zijn.
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Uitgangspunten t.b.v. risicomanagement

In de risicomanagementuitgangspunten wordt de werkwijze rond het evalueren en bijsturen
van het risicoprofiel van de beleggingsportefeuille vastgelegd. Het beleid ten aanzien van het
risicomanagement is expliciet vastgelegd in het document ‘Beleid risicomanagement PME’. Het
risicomanagementbeleid is gericht op de beheersing van beleggingsrisico’s in relatie tot de
pensioenverplichtingen van PME en verankert het risicomanagement in de organisatie van PME.
1. Risicobereidheid
De risicohouding van PME met betrekking tot vermogensbeheer kent twee aan elkaar verwante
perspectieven:
• Het strategisch risicoprofiel van de beleggingen heeft een relatief hoog doelniveau. Dit
komt omdat het beleggingsbeleid cruciaal is voor de realisatie van de financiële ambitie
van PME. Dit is toegelicht onder ‘Doelstelling’ in dit document.
• Hierbij past een hoog gewenst niveau aan risicobeheersing. De manier waarop dit
wordt vormgegeven is uitgewerkt in de risicomanagementbeginselen. Daarnaast is in
de uitvoeringsbeginselen geborgd hoe strategische beleggingskeuzes consequent
worden doorvertaald naar uitvoering en hoe hierop wordt bijgestuurd.
De risicohouding is uitgewerkt en geconcretiseerd in de ABTN.
2. Doel risicomanagement
Het risicomanagement van PME is gericht op het behalen van de financiële ambitie binnen de
kaders van een hoog niveau van risicobeheersing, zoals volgt uit de risicohouding.
3. Rol pensioenverplichtingen
Risico wordt waar relevant beoordeeld ten opzichte van de pensioenverplichtingen. Hierbij
kunnen zowel de nominale als de reële pensioenverplichtingen de basis vormen, afhankelijk van
de vraagstelling.
4. Niet meer risico dan nodig
PME neemt niet meer risico dan naar verwachting nodig is om zijn ambitie van een
toekomstbestendig, betaalbaar en flexibel pensioen te kunnen realiseren.
5. Risico moet worden beloond
PME neemt alleen risico als redelijkerwijs verwacht kan worden dat dit beloond wordt met een
bijpassend rendement.
6. Spreiding
Een evenwichtige spreiding van beleggingen beperkt het totale risicoprofiel. PME kiest voor
spreiding over beleggingen met verschillende laag gecorreleerde risicobronnen, omdat dit risico
reduceert. De toegevoegde waarde van het spreiden is niet onbegrensd, de diversificatie dient
meetbaar bij te dragen aan de beperking van het risico en wordt afgewogen tegenover de
verwachte opbrengsten, kosten en beheersbaarheid.
7. Basis voor sturen op risico
Bij elk benodigd rendement bestaat een portefeuillesamenstelling die het minste verwachte
risico oplevert. Dit is voor PME de basis voor het sturen op risico.

8. Illiquide beleggingen
De mate waarin PME kan profiteren van een illiquiditeitspremie is afhankelijk van de
beleggingshorizon, het beleggingskader en de liquiditeitsbehoefte uit hoofde van korte termijn
risico’s. Er geldt voor PME een bovengrens aan de omvang van de illiquide beleggingen in de
totale portefeuille van 30%, welke fungeert als een signaalgrens waar bij overschrijding een
besluit wordt genomen over de vervolgactie. PME legt bij de selectie van managers van illiquide
beleggingen veel nadruk op de kwaliteit van de manager ter beperking van het selectierisico.
9. Risicoscenario’s reële, sociale en politieke omgeving
PME monitort ESG-risico’s: de risico’s van een veranderende wereld op de beleggingen van PME.
Hieronder vallen financiële schade door regulering of ander overheidsingrijpen, financieel risico
als gevolg van klimaatverandering, en disruptieve economische veranderingen.

