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Sommige fondsen hebben goed
verdiend aan de dalende rente,
maar die kan niet veel lager

GabydeGroot enNellekeTrappenburg
Amsterdam

‘We leven in rare tijden’, zegt André Snel-
len, voorzitter vanhet pensioenfonds
Detailhandel. Zijn fondsbehaalde sa-
menmethet fonds van verzekeraarAch-
meaover de afgelopen vijf jaar gemid-
deldhet beste beleggingsrendement van
degrootstehonderdpensioenfondsen in
Nederland. ‘Terwijl wij een redelijk een-
voudigbeleggingsbeleidhebben.Geen
exotischeproductenof zo’, zegt Snellen.

Terwijl de top100 vanpensioenfond-
sen tussen2011 en2015gemiddeld een
rendement van8,8%per jaar haalde,
kwamdatbijDetailhandel uit op12,8%
per jaar.Dat blijkt uit onderzoek van
dezekrantnaarde rendementenover de
afgelopen vijf jaar, inclusief renteafdek-
king.Deze goedebeleggingsresultaten
zijn volgens Snellenmaar aanéénding
toe te schrijven: dedalende rente.

Het pensioenfondsheeft omdepen-
sioentoezeggingen zeker te stellenhet
risico opeen rentedalingnamelijk vol-
ledig afgedektmet obligaties en rente-
derivaten. Een renteafdekking van100%
isuitzonderlijk, gemiddeld ligt deze op
50%bij pensioenfondsen. ‘Het past bij
onze cultuur indedetailhandel omopde
kleintjes te letten’, aldus Snellen.

Deze risicomijdende aanpakbleek
de afgelopen jareneen schot inde roos.
Doordat de rentedaalde, verdiendehet
fonds fors opobligaties en rentederiva-
ten. ‘Die renteafdekkingdoenweop zich
niet voorhet rendement,maar juist daar
halenwenubizarhogewinstenop’, zegt
Snellen.Het beleidheeft volgenshem
gewerkt. ‘We zittenniet inde gevarenzo-
ne,maar aandeandere kant kunnenwe
nog steedsnauwelijks indexeren.’

Pensioenfondsenmet een lagere
renteafdekking, zoals pensioenfonds
Waterbouw, kendenover de afgelopen
vijf jaar beduidendminder goed rende-
ment. Pensioenfonds Stipp vandeuit-
zend- endetacheringsbranchebehaal-
demet een jaargemiddelde van2,1%het
laagste rendement tussen2011 en2015.

VolgensErwinBosman, voorzitter van
het Stipp-fonds, komtdit ondermeer
doordat het fonds geen rentederivaten
heeft. ‘Wewillen eeneenvoudigbeleg-
gingsbeleid.’

Stipp zat op zichwel fors inobliga-
ties (zo’n 80%obligaties en20%aande-
len),maardezewaren volgensBosman
veelal kortlopend. ‘Daaropwarendewin-
sten lager.’Het fonds zet het geld echter
bewust niet voor lange tijd vast, omdat
Stipp er rekeningmeehoudtdatmensen
het pensioenafkopen.

Specifieknaar 2015gekeken ziet het
beeld er heel anders uit. In 2015bewoog
de rente op jaarbasis nauwelijks,waar-
doordeobligatiewinstenwegvielen.De
anderebeleggingen rendeerdenonvol-
doendeomdit te compenseren, opolie
werdenbijvoorbeeld juist flinke verlie-
zen geleden.De rendementen vande
pensioenfondsendaaldendaardoordra-
matisch.Gemiddeldkwamendegroot-
ste honderdpensioenfondsenopeen
rendement van0,8%.Bijna eenderde
hadeennegatief rendement.

De enigepensioenfondsendienog
eenbeetje rendementwisten tebehalen
in2015,waren juist de fondsendie geen
of een lage renteafdekkinghebben, zoals
het pensioenfonds vanoliebedrijf Shell.
Het pensioenfonds van voedingsmid-
delenbedrijfMarshadmet afstandhet
hoogste rendementmet 6,6%.Het fonds
zit relatief zwaar in aandelenenalterna-
tievebeleggingen zoals private equity en
hedgefondsen.

PensioenfondsMeubel deedhet in

Een pallet met choco-
laatjes vanMars. Het
pensioenfonds van
het voedingsmid-
delenbedrijf had in
2015met 6,6%met
afstand het hoogste
rendement van de
grootste honderd
pensioenfondsen.
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Alle honderd grootste pensioenfondsen en hun
vijfjaarsrendementen zijn te vinden op fd.nl
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2015het slechtstmet een rendement
van -3,1%. Volgens voorzitter Petra de
Bruijnwerddezemin vooral veroorzaakt
door verliezen opde renteafdekking en
grondstoffen. ‘Deze categorieënheb-
benwij omde risico’s te spreiden.Dat
past bij ons langetermijnbeleggingsbe-
leid.Het kan gebeuren, dat het een jaar
tegenzit.’

Doordatde rente erg laag is enerwei-
nig rendementmeeruit rentedaling is te
verwachten, voorzienpensioenexperts
datde rendementenbij depensioen-
fondsendekomende jarenbetrekkelijk
laag zullenzijn. ‘Erkomennaar verwach-

tingmeer vandit soort jarenals 2015’,
voorspeltKeesGoudswaard,hoogleraar
economieaandeUniversiteit Leiden.

De vraag rijst of pensioenfondsenhun
beleggingsbeleidniet eenbeetjemoe-
ten aanpassen.Dit ligt echter lastig. Pen-
sioenfondsendie onderwater staan,mo-
genhun risiconiet vergroten. ‘Dat komt
doordatwemet een systeemwerken
waarin eenbepaalde zekerheidwordt be-
loofd’, aldusGoudswaard.Opditmo-
mentwordt daaromnagedacht over een
nieuwstelsel, waar deze zekerheidwordt
losgelaten en fondsenmeer risico kun-
nennemen.

Rendement alleen zegt nog weinig

Hoge rendemen-
ten betekenen
niet automa-
tisch dat een

pensioenfonds er goed
voor staat.

Door de lagere rente
zijn de verplichtingen
van pensioenfondsen
namelijk ook flink geste-
gen de laatste jaren.
Veelal harder dan de
rendementen. De dek-
kingsgraden van de
meeste fondsen zijn

daardoor gekelderd. De
dekkingsgraden geven
weer in hoeverre pensi-
oenfondsen de pensioe-
nen nu en in de toekomst
kunnen betalen. Onder
de 105% verkeert een
fonds in onderdekking.

Toezichthouder de
Nederlandsche Bank
heeft vastgesteld dat er
momenteel 6,5 miljoen
pensioenen onder water
staan. Onder meer de
grootste pensioenfond-

sen ABP en PFZWheb-
ben al gewaarschuwd
dat er mogelijk moet
worden gekort in 2017.
Theo Nijman, hoogleraar
econometrie aan Tilburg
University, waarschuwt
dan ook dat rendemen-
ten op zichzelf be-
schouwdweinig zeggen
over de prestaties van
een pensioenfonds. ‘Je
moet de rendementen
altijd in relatie tot de
verplichtingen bekijken.’
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