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B
eleggen is geen exacte weten-
schap. De voorkeur voor deze of 
gene beleggingsstrategie mag 

dan omkleed zijn met steekhoudende ar-
gumenten, maar is in laatste instantie toch 
vooral een kwestie van opvatting. En van 
opvattingen gaan er dertien in een dozijn.

Als pensioenfondsbesturen een beleg-
gingspropositie krijgen voorgelegd door hun 
aanbieders, zijn ze zich dan bewust van de 
opvattingen en overtuigingen die aan die 
propositie ten grondslag liggen? Zijn ze het 
wel met die overtuigingen eens? En hebben 
ze zelf een goed ontwikkelde filosofie om 
op terug te kunnen vallen?

Juist in een omgeving waarin het steeds 
belangrijker wordt om aanbieders van ‘coun-
tervailing power’ te dienen, is het van belang 
dat pensioenfondsbesturen tegenwicht kun-
nen bieden aan de impliciete beleggingsover-
tuigingen van hun aanbieders en uitvoerders, 
zeggen Kees Koedijk en Alfred Slager van de 
Universiteit van Tilburg.

Wanneer een vermogensbeheerder met 
een voorstel komt, kun je ervan uitgaan dat 
daar een bepaalde opvatting zit ingebak-
ken. De gedachte dat actief beheer meer 
oplevert dan passief beheer, bijvoorbeeld. 
Of het tegenovergestelde: de overtuiging 
dat actief beheer veel geld kost en uitein-
delijk niets oplevert. Om zulke proposities 
op waarde te schatten en de vermogens-
beheerders van repliek te dienen, is het 
niet voldoende om de achterliggende op-

vattingen te begrijpen. Een pensioenfonds-
bestuur moet ook een helder beeld hebben 
van de eigen beleggingsovertuigingen. 

“Wij vinden dat elk pensioenfonds een 
visie op beleggen moet formuleren. Reke-
ning houdend met de opbouw van het deel-
nemersbestand en andere karakteristieke 
fondskenmerken, zet nu eens op papier 
wat je uitgangspunten zijn en wat je be-
langrijk vindt,” zegt Koedijk. 

“Daarmee bedoelen we niet dat pensi-
oenfondsen een visie moeten hebben in de 
zin dat ze proberen te voorspellen waar de 
markten naar toe gaan,” zegt Slager. “Daar 
gaat het niet om.”

“Waar het om gaat is dat economie en 
beleggen geen exacte wetenschappen zijn, 
maar in hoge mate worden bepaald door – 
vaak tegenstrijdige – opvattingen en over-
tuigingen. Het is goed om je van die debat-
ten bewust te zijn en als fonds expliciet een 
eigen positie te bepalen,” aldus Koedijk.

Pensioenfondsen die expliciet hun eigen 
beleggingsovertuigingen definiëren, staan 
sterker in hun schoenen, vindt hij. “Nu wor-
den pensioenfondsen overweldigd door een 
enorm aanbod aan beleggingsproducten 
die krachtig worden aangeprezen. Het is 
moeilijk om daar weerstand aan te bieden, 
terwijl je je mag afvragen of al die produc-
ten wel even goed bij dat pensioenfonds 
passen. Dan helpt het als je van tevoren 
helder op een rijtje zet wat je uitgangspun-
ten zijn.”

Weerbaarheid
Besturen moeten bij zichzelf te rade gaan 
en vastleggen waar men in gelooft. Koedijk: 
“Dat kan van fonds tot fonds heel verschil-
lend zijn. Het ene fonds zegt bijvoorbeeld: 
We geloven in de risicopremie die we op 
lange termijn kunnen verdienen en gezien 
de karakteristieken van het fonds kunnen 
wij ons veroorloven om echt voor de lange 
termijn te gaan. Het tweede fonds heeft 
een heel andere filosofie en zegt: Wat er 
ook gebeurt, bij ons is vóór alles de onder-
kant afgedekt. Wij geloven bovenal in het 
laag houden van de kosten en in risicoma-
nagement. Als het bestuur die achterlig-
gende overtuigingen uitspelt, heb je als 
fonds een soort anker waarmee je de dis-
cussie met een vermogensbeheerder aan 
kunt gaan. Je hebt dan helder voor ogen 
wat wel en niet goed is voor het fonds, en je 
wordt veel minder geleid door wat de ver-
mogensbeheerindustrie wil, of als nieuwste 
snufje aanprijst.”

Bij bedrijven is het heel normaal dat 
men expliciet een missie en een visie 
formuleert. Bij pensioenfondsen is dat 
nog niet gebruikelijk. Toch zou dat moe-
ten, vinden Koedijk en Slager. “Niet al-
leen omdat het bestuurders weerbaarder 
maakt naar de vermogensbeheerders toe 
en houvast geeft bij de selectie en aan-
sturing van externe managers,” zegt Sla-
ger. “Als de uitgangspunten en hun con-
sequenties goed zijn doorgeëxerceerd, 
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geeft dit tevens houvast als er achteraf 
discussie is over de gemaakte keuzes. 
Het wordt ook gemakkelijker om keuzes 
te communiceren en te verantwoorden 
naar de achterban.”

Bovendien: Als de onderliggende overtui-
gingen niet helder worden vastgesteld en 
doorgepraat, kan dit fondsen op de meest 
ongelukkige momenten opbreken. “Denk 
maar aan wat er in het laatste kwartaal 
van 2008 gebeurde, toen fondsen moes-
ten beslissen of ze de portefeuille wel of 
niet moesten herbalanceren. Dat leidde tot 
moeizame discussies,” illustreert Slager. 
De beslissing om al dan niet aandelen bij te 
kopen op het moment dat zo ongeveer de 

hele financiële wereld in lichterlaaie staat, 
vereist stalen zenuwen en heldere richtlij-
nen. “Dat soort debatten moet je dus van 
tevoren met elkaar voeren en niet pas als 
puntje bij paaltje komt.”    

Nu stellen pensioenfondsen al een ver-
klaring van de beleggingsbeginselen op, 
terwijl ook de ALM al houvast biedt. Is dat 
niet genoeg?

 “Het is pas sinds een paar jaar dat fond-
sen naast de ABTN ook een verklaring van 
de beleggingsbeginselen publiceren. Zo’n 
verklaring is een stap in de goede richting 
en hetzelfde geldt voor de verzwaring van de 
governance en de beleggingscommissie die 
momenteel bij veel fondsen aan de orde is. 

Maar daarmee zijn we er nog niet. De vol-
gende stap is om principes te formuleren op 
basis waarvan zo goed mogelijk de fonds-
doelstellingen kunnen worden gehaald,” 
zegt Slager. “Er is nog een wereld te winnen 
tussen de ALM en het beleggingsplan. De 
vraag die nog onvoldoende wordt gesteld, is: 
Hoe kom je tot keuzes en welke overwegin-
gen liggen daaraan ten grondslag?”

Impliciet
Als je die vraag stelt, blijken er in de pensi-
oenwereld een aantal impliciete overtuigin-
gen opgeld te doen waarvan men zich niet 
helder bewust is.
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“Eén ding wat naar voren komt, is dat 
kosten heel erg belangrijk zijn. Kosten 
zijn zeker en rendementen zijn onzeker,” 
zegt Koedijk. Men weet dit wel, maar men 
geeft zich hier onvoldoende rekenschap 
van. “Door dit soort zaken expliciet te ma-
ken, kun je er als bestuur ook veel bewus-
ter op focussen.”

Als het bestuur eenmaal met zoveel 
woorden besluit dat kostenbeheersing een 
belangrijk uitgangspunt is, moeten ook de 
logische gevolgtrekkingen worden doorge-
redeneerd. “Dat betekent bijvoorbeeld dat 
je het moet hebben over de mate waarin 
intern of extern wordt belegd,” meent Koe-
dijk. “Als je kosten belangrijk vindt, zou je 
voor goedkope oplossingen moeten kiezen. 
Dan helpt het als je een deel van de zaken 
intern blijft managen en niet alles klakke-
loos uitbesteedt.”

Een tweede voorbeeld heeft betrekking 
op actieve beleggingsstrategieën. “Als je 
kiest voor actief beheer, veronderstel je im-
pliciet dat je een neus hebt om precies die 
managers te selecteren die de markt te slim 
af zijn. Je veronderstelt dat die managers 
op één of andere manier in staat zijn dat 
ene korreltje goud uit de markt te mijnen, 
en je veronderstelt dat dat op termijn ge-
noeg oplevert om de extra kosten goed te 
maken. Dat zijn heel veel veronderstellingen 
– ik vraag me af of besturen dat wel op hun 
netvlies hebben staan,” zegt Slager.

Hetzelfde geldt voor de keuze voor pas-
sief beheer, voegt Koedijk toe: “Beseft men 
wel dat je daarmee altijd in de winnaars van 
gisteren belegt?” En nog basaler: “Er gaat 
een onevenredig groot deel van de aandacht 
van bestuurders uit naar de keuze tussen 
actief en passief beleggen, in de kennelijke 
veronderstelling dat die keuze heel belang-
rijk is. In feite zijn strategische beleggings-
keuzes vele malen belangrijker. Ik denk dat 
het actief-versus-passief debat vooral zo-
veel aandacht naar zich toe trekt door het 
grote aanbod aan producten.”

Men laat zich meeslepen door het aan-
bod vanuit de vermogensbeheerindustrie? 
“Inderdaad, en de pensioenwereld is boven-
dien heel modegevoelig,” meent Koedijk. 
“Als een paar grote fondsen pionieren in 
ingewikkelde of illiquide producten, hobbelt 
iedereen achter die nieuwste mode aan – 
of dat nu bij het fonds past qua omvang en 
karakteristieken, of niet.”

Ook bij strategische kwesties komt het 
‘waarom’ van bepaalde keuzes onvoldoende 
boven tafel, voegt hij toe. “Neem strategi-
sche allocatiebeslissingen. Iedereen neemt 

als vanzelfsprekend aan dat vastgoed niet 
meer dan tien tot twaalf procent van de 
beleggingsmix mag uitmaken. Waarom? Op 
welke aannames is dat gebaseerd en ben 
je het daar als fonds wel mee eens? Daar 
moet men elkaar over uitvragen.” Slager 
voegt toe: “Diversificatie is nog zo’n mode-
woord. Men slikt voor zoete koek dat breed 
spreiden slim is. Maar men staat onvol-
doende stil bij de vraag of die diversifica-
tie nu wel echt werkt op het moment dat 
je dat het meeste nodig hebt – en als dat 
niet zo is, welke consequenties men daar 
dan aan wil verbinden.” 

Nog zo’n lastige kwestie is hoe men om-
gaat met crises. Koedijk: “Zelfs als markten 
een zelfherstellend vermogen hebben, kan 
dat herstel soms heel lang op zich laten 
wachten – heb je dan als pensioenfonds 
de mogelijkheid om die rit uit te zitten of 
moet je andere maateregelen nemen?”

Boek
Dat zijn wel heel veel vragen, waar vaak ook 
nog eens geen eenduidig antwoord op te 
geven is. “Dat hoeft ook niet. Zolang je je 
maar bewust bent van de kwesties die er 
spelen en niet aanneemt ‘dat het wel goed 
zit’,” zegt Slager.

“Waar wij voor pleiten is dat besturen 
geen keuzes maken uit automatisme, maar 
dat ze stil staan bij de waaromvraag en de 
onderliggende redenen van hun keuzes 
helder op een rijtje zetten. Dat hoeft niet 
mateloos complex te zijn,” zegt Koedijk.

Slager: “Zo’n exercitie lijkt wel veel 
werk, maar gaat op termijn veel proble-
men voorkomen. En het levert al direct 
een snelle, eenvoudige filter op omdat 
je kunt zien of een bepaalde asset ma-

nager past bij de filosofie en insteek van 
het fonds, en of een bepaald product 
gaat bijdragen aan de verwezenlijking 
van de fondsdoelstellingen.” 

Koedijk en Slager merken dat besturen 
open staan voor deze aanpak. Om het pro-
ces in gang te zetten, doen bestuurders 
er goed aan eerst de huidige portefeuille 
onder de loep te nemen, raadt Slager aan. 
“Ga eens kijken wat daar voor opvattingen 
en uitgangspunten achter zitten. Waarom 
heb je voor deze specifieke strategische 
mix gekozen, bijvoorbeeld. Je hebt voor 
een bepaalde assetcategorie een speci-
fiek percentage gekozen; dat betekent dus 
dat je zus of zo belangrijk vindt, is dat ook 
zo? Vaak hebben mensen er nog niet op 
die manier naar gekeken. Dan krijg je een 
goede discussie in het bestuur.”

Een tweede mogelijkheid is om aan be-
stuur of beleggingscommissie te vragen, 
wat vind je nou echt belangrijk? “Dat kan 
met behulp van een lijst waarop mensen 
aan kunnen geven of ze het met bepaalde 
stellingen eens zijn, of niet. De stelling dat 
aandelen op lange termijn altijd naar een 
gemiddelde tenderen, bijvoorbeeld. Het 
kan natuurlijk zijn dat de ene helft de stel-
ling onderschrijft en de andere helft niet. 
ook dan is het goed om dat boven tafel te 
krijgen,” zegt Slager.

Om besturen een handje te helpen, heb-
ben Koedijk en Slager het boek ‘Investment 
Beliefs. A positive approach to institutional 
investing’ geschreven, waar dit voorjaar 
een Nederlandse vertaling van wordt uitge-
bracht. “Fondsen zien steeds meer in dat 
het nuttig is om hun overtuigingen expli-
ciet te maken,” zegt Koedijk. “Dit boek kan 
hen daarbij helpen.” 
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