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1. Inleiding 

 

 

In dit Beleggingsplan 2019 wordt het door Pensioenfonds MN (hierna: “PF MN”, “het fonds”) gegeven 

beleggingsmandaat vanaf 1 april 2019 voor de fiduciair beheerder MN (hierna: “MN”) vastgelegd.  

 

In hoofdstuk 2 wordt het strategisch beleggingskader voor het Beleggingsplan 2019 kort toegelicht. 

Tevens wordt de governance van het fonds ten aanzien van de besluitvorming op het gebied van de 

beleggingen besproken aan de hand van de gehanteerde Investment Structuur. Ook wordt in dit 

hoofdstuk de stand van zaken met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 

weergegeven. De onderwerpen die op de beleidsagenda staan in 2019 worden benoemd en toegelicht. 

 

In hoofdstuk 3 worden de actuele ontwikkelingen in de financiële omgeving en economische 

vooruitzichten uiteengezet. Daarin wordt aandacht besteed aan het basisscenario, specifieke 

risicoscenario’s en de daaruit volgende renteverwachtingen en voorkeuren voor asset classes en 

beleggingsproducten. Vervolgens worden de uitkomsten van een kwantitatief georiënteerde portefeuille 

constructie met optimalisaties en mogelijke accentverschuivingen in de portefeuille getoond. In de laatste 

paragraaf worden op basis van de relevante input afwegingen gemaakt en een voorstel geformuleerd.  

 

Hoofdstuk 4 bevat de kern van het beleggingsplan 2019, met vastlegging van het door PF MN verleende 

beleggingsmandaat aan MN, ingaande per 1 april 2019. Dit mandaat bestaat uit doelallocaties, 

gehanteerde benchmarks, normen en bandbreedtes voor een aantal gespecificeerde 

risicobeheersingsmaatregelen van de portefeuille, waarover MN zal rapporteren aan PF MN.  
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2. Kadering Beleggingsplan 

2.1. Strategisch beleggingskader  

Ondanks veel overleg en discussie is er nog geen zicht op een nieuw pensioenstelsel en aangepaste 

regelgeving. Het in 2015 gelanceerde Nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) is daarom nog immer van 

kracht. Ondanks licht verbeterende (beleids)dekkingsgraden in 2018 bevinden veel fondsen zich in 

reservetekort. Daarnaast geldt dat voor een groot aantal fondsen dat eind 2018 wederom een 

kalenderjaar wordt afgesloten met een (beleids)dekkingsgraad die onder het Minimum Vereist (Eigen) 

Vermogen ligt. Indien dit voor een zesde achtereenvolgend jaar het geval is, is onder de huidige 

regelgeving onvoorwaardelijke korting onontkoombaar.  

 

Zolang PF MN een reservetekort heeft (oftewel de beleidsdekkingsraad ligt onder het Vereist Eigen 

Vermogen), moet een herstelplan worden ingediend. Het strategisch risicoprofiel (gemeten in VEV 

termen) mag niet worden verhoogd ten opzichte van het moment dat het reservetekort ontstond. Deze 

randvoorwaarde voor het beleggingsbeleid is voor PF MN, mede gegeven de verslechterde dekkingsgraad 

in 2018, nog altijd actueel.  

 

Het strategisch beleggingskader is schematisch weergegeven in onderstaande dubbele piramide, met als 

centraal draaipunt de beleggingsdoelstelling. De richtlijnen voor het vermogensbeheer zijn de uitkomst 

van een (in de ALM geëxpliciteerde) afweging tussen de wensen tot handhaving van de bestaande premie 

afspraken en het gewenste pensioenresultaat. Daarin is de wens verwerkt om kortingen voor deelnemers 

van het Fonds te voorkomen en voldoende zicht te houden op indexatiebetalingen in de toekomst. De 

daaruit afgeleide risicohouding bepaalt vanaf deze kant de beleggingsdoelstelling. 
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Centraal in de beleggingsdoelstelling staat het benodigde overrendement. Het streven om dit benodigde 

rendement te behalen wordt gekaderd door risicomanagement-, uitvoerings- en beleggingsbeginselen die 

worden gehanteerd door het Fonds. Voor een uitgebreidere beschrijving van dit overrendement en de 

gehanteerde beginselen wordt verwezen naar de (meest recente) ALM studie 2018, het Strategisch 

Beleggingskader, de Doelstellingenstudie 2017 en de ABTN 2019.  
 

Uit eigen onderzoek en het op basis daarvan gevoerde overleg tussen de sociale partners zijn de volgende 

richtlijnen vastgesteld, die reeds in het Beleggingsplan 2018 zijn geformuleerd: 

 

 De strategische beleggingsmix wordt uitgedrukt in een verhouding tussen de 

matchingportefeuille en de returnportefeuille (rendementsportefeuille); 

 De strategische beleggingsmix wordt vastgesteld op 50% matching- en 50% returnportefeuille 

 De korte termijn risicohouding wordt genormeerd door het strategische VEV welke gebaseerd is 

op het vigerende strategische beleggingsbeleid (2019). Deze norm beweegt mee met de 

marktomstandigheden. Het VEV op basis van de feitelijke portefeuille mag zich in een 

bandbreedte van ± 2%-punt om het strategische VEV bevinden. 

 
Vanuit een integrale ALM-benadering is een overall overrendementsdoel benodigd die recht doet aan de 

pensioenambitie, de premie en de risicohouding (beschreven in ABTN). Dit overall benodigd 

overrendementsdoel (1.5%) vertaalt zich naar een acceptabele combinatie van renteafdekking en omvang 

van de returnportefeuille, waarbij de omvang van de returnportefeuille dit doel kan waarmaken.  

 

De ALM studie 2018 wees uit dat de huidige strategische beleggingsmix passend is, maar beter kan. Het 

huidige strategische beleggingsbeleid leunt op twee dominante risico’s: aandelenrisico en renterisico. 

Vanuit de beginselen wordt aandelenrisico beloond, maar renterisico niet. De vraag is waarom het 

renterisico relatief groot is en of het mogelijk is dit risico strategisch te verkleinen. Daarnaast kan de 

strategische portefeuille verder gediversifieerd worden met de aanvulling van direct onroerend goed 

binnen het cluster onroerend goed in de returnportefeuille.  

 

 Het Bestuur kiest voor een integrale aanpak voor de beheersing van de renteafdekking en 

bijbehorende bandbreedtes (‘clusterstrategie matchingportefeuille’). Minder (rente)risico in de 

portefeuille is niet wenselijk, gezien het benodigde herstelvermogen in combinatie met het 

basisscenario. Per 31 december 2018 bedraagt de feitelijke renteafdekking op marktwaarde ca. 

50%. Gegeven de conclusie van de ALM studie 2018 om strategisch 70% renterisico af te dekken, 

wordt in dit Beleggingsplan 2019 wel gekaderd hoe dit percentage in 2019 en verder ingericht 

gaat worden. Zie bijlage B. 

 Het Bestuur kan zich vinden in de verdere diversifiëring van de returnportefeuille. De ophoging 

van het cluster onroerend goed/real assets door toevoeging van direct onroerend goed is daarbij 

nader onderzocht en in de richtlijnen is ruimte gecreëerd voor een allocatie naar deze categorie. 

Vanwege de verwachte termijn totdat afgegeven commitments voor direct onroerend ook 

daadwerkelijk geïnvesteerd zijn (ca. 1 tot 2 jaar), zal er naar alle waarschijnlijkheid een geringe tot 

geen allocatie in dit product plaatsvinden in 2019. 
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2.2. Investment structuur  

Binnen de beleggingsmix wordt de volgende niveaustructuur gebruikt: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau 1: Matching- en returnportefeuille 

Op het eerste niveau wordt de portefeuille gesplitst in een matching- en een returnportefeuille. De 

matchingportefeuille bevat de relatief veilige beleggingen die als doel hebben de waardeontwikkeling van 

de verplichtingen te repliceren. De returnportefeuille bevat de risicodragende beleggingen die als doel 

hebben overrendement te genereren ten opzichte van de verplichtingen. 

 

Niveau 2: Clusters 

Op het tweede niveau wordt verder onderscheid aangebracht binnen zowel de matchingportefeuille als 

de returnportefeuille. 

 

Binnen de matchingportefeuille wordt onderscheid gemaakt tussen rente- en kredietrisico. In het 

document clusterstrategie Matchingportefeuille zijn deze risicobegrippen en hun kaderstelling nader 

uitgewerkt. Binnen de returnportefeuille worden op het tweede niveau de volgende vermogensclusters 

onderscheiden: 

 

 Onroerend Goed/Real Assets: Eigendomsbeleggingen gericht op stabiele kasstromen 

 Hoogrentende obligaties: Beleggingen waarbij geld uitgeleend wordt (kredietrisico) 

 Aandelen: Eigendomsbeleggingen met als doel waardegroei 

 

De werkwijze met vermogensclusters is een manier om de controle op de portefeuille te verstevigen. Elk 

cluster heeft een eigen rol in de portefeuille en daarbij passende kenmerken. Het cluster aandelen heeft 

als primair doel overrendement te behalen. De overige clusters hebben meer de rol van spreiding van 

risico bij het benodigde rendement. Dit impliceert dat een wat lager verwacht overrendement en risico 
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dan voor aandelen wordt beoogd. Deze opzet helpt PF MN bij de inrichtingskeuzes voor de 

vermogensclusters. Voor onroerend goed en Infrastructuur betekent dit bijvoorbeeld dat alleen core 

beleggingen in aanmerking komen. Deze zijn gericht op het ontvangen van stabiele kasstromen uit 

bijvoorbeeld huurinkomsten.  

 

Waar mogelijk wordt de strategische asset allocatie uitgedrukt op Niveau 2: een strategische verdeling 

tussen enerzijds de matchingportefeuille, verbijzonderd naar renterisico en kredietrisico, en de 

returnportefeuille anderzijds, verdeeld over de vermogensclusters aandelen, hoogrentende obligaties en 

onroerend goed (vastgoed/infrastructuur). 

 

Niveau 3: Beleggingsproducten 

Op het derde niveau worden zowel verschillende beleggingscategorieën binnen elk vermogenscluster als 

de segmenten binnen de verschillende beleggingscategorie (op basis van regio-, sector- of 

ratingverdeling) onderscheiden. De beleggingscategorieën dienen te passen bij de gewenste kenmerken 

en de rollen van de vermogensclusters. Dit wordt beoordeeld aan de hand van risicopremies, de 

economische omgeving en financiële markten. Nieuwe beleggingen worden in dit kader getoetst aan de 

bijdrage aan de doelstellingen van een vermogenscluster.  

 

Besluitvorming op niveau 1, 2 en 3 is het terrein van het Bestuur van het Fonds. In dit Beleggingsplan 

worden deze beslissingen vastgelegd en vervolgens wordt MN gemandateerd voor uitvoering van het 

vermogensbeheer binnen deze kaders. 

 

Niveau 4 en 5: managers en individuele titels 

De uitvoering van de beleggingen vindt plaats op het vierde en vijfde niveau door middel van het inrichten 

van mandaten en het aanstellen van de voor het beheer verantwoordelijke managers 

(vermogensbeheerders). Deze beleggen uiteindelijk in individuele vermogenstitels, de regels in de 

portefeuille. Verdere uitwerking van niveaus 4 en 5 worden in dit Beleggingsplan 2019 buiten 

beschouwing gelaten, omdat deze in andere documenten zijn vastgelegd en zijn samengevat in de 

productcatalogus. 

 

Het Beleggingsplan 2019 volgt bovenstaande investment structuur, waarbij de richtlijnen, bandbreedtes 

en voorkeuren op de respectievelijke beleggingsniveaus in hoofdstuk 4 worden besproken. Rondom de 

investment structuur zijn voor verschillende domeinen beleidsstukken opgesteld die worden gevolgd door 

MN bij het beheer van de beleggingsportefeuille. De belangrijkste beleidsstukken in dat kader zijn: 

 

 Strategisch Beleggingskader (inclusief clusterdocumenten) 

 Landenbeleid (matching) portefeuille 

 Liquiditeitenbeleid 

 Beleid Norm rebalancing 

 DAPV Beleid 

 Beleid Productevaluaties 

 Valutabeleid 

 Tegenpartijlimietenbeleid 

 Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 
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2.3. Dynamische Allocatie & Product Vormgeving 

De productvormgeving en de implementatie op de niveaus 4 en 5 zijn gemandateerd aan de fiduciair 

vermogensbeheerder. PF MN voert geen tactisch beleggingsbeleid, maar een dynamisch beleid binnen 

bandbreedtes en met een horizon van drie jaar in het kader van het behalen van de financiële 

beleggingsdoelstelling (overrendement 1.5% ten opzichte van de verplichtingen). Het is de fiduciair 

vermogensbeheerder niet toegestaan zelfstandig dynamisch beleid te implementeren. Wel heeft de 

fiduciair vermogensbeheerder een robuust proces (Dynamische Allocatie & Productvormgeving, DAPV) 

ingericht om PF MN instrumentarium te verstrekken op basis waarvan het Fonds in staat wordt gesteld 

dynamisch beleid te voeren. Daartoe wordt een wereldbeeld ontwikkeld met een beleggingshorizon van 

drie jaar waarin naast een basisscenario ook alternatieve risicoscenario’s in kaart worden gebracht en op 

basis hiervan periodiek beleggingscategorieën worden beoordeeld. Maandelijks informeert de fiduciair 

vermogensbeheerder PF MN over het meest recente wereldbeeld. DAPV heeft niet als doel de toekomst 

te voorspellen, maar om de inherente onzekerheid op een consistente manier te integreren in het 

beleggingsbeleid. Doel is om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op mogelijke regime veranderingen en 

aldus de kans op het behalen van de strategische doelstelling te maximaliseren. 
 

DAPV beoogt het Bestuur van PF MN in staat te stellen om richting haar deelnemers te allen tijde te 

kunnen onderbouwen waarom de huidige vormgeving passend is bij de beleggingsdoelstelling, ondanks 

de inherente onzekerheid over de toekomst. Tevens heeft DAPV een signaalfunctie indien de strategische 

kaders te knellend zijn teneinde de strategische doelstelling te behalen. In het beleidsdocument DAPV 

wordt het DAPV beleid beschreven en het bijbehorende proces (binnen MN) vastgelegd. 

 

 

2.4. Maatschappelijk verantwoord beleggen  

In de ABTN heeft PF MN in haar beleggingsovertuigingen expliciet gemaakt welke overtuiging de basis 

vormt voor maatschappelijk verantwoord beleggen:  

 

Pensioenfonds MN hecht veel waarde aan verantwoord beleggen (m.b.t. milieu/klimaat, sociale aspecten 

en corporate governance). Pensioenfonds MN gelooft dat dit op lange termijn een betere risico/rendement 

verhouding oplevert. 

 

Het verantwoord beleggen beleid voor PF MN dat door MN wordt uitgevoerd, sluit aan bij de door de 

Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI) en is vertaald naar tien 

leidende beginselen voor verantwoord beleggen. De basis voor Verantwoord Beleggen is de invloed van 

de reële wereld (vertaald in E, S en G-factoren) op de beleggingen van PF MN en de invloed van de 

beleggingen van PF MN op de reële wereld. Op deze manier laat PF MN zien dat zij middels Verantwoord 

Beleggen niet alleen verantwoordelijkheid wil nemen voor een financieel goed pensioen én de wereld 

waarin deelnemers met pensioen zijn of gaan, maar ook gelooft dat die twee doelstellingen in elkaars 

verlengde liggen en niet wederzijds uitsluitend zijn. 

 

 

 



                                                                                                                                             

9 

 

Om aan die doelstellingen uitvoering te geven worden vier pijlers onderkend: uitsluitingsbeleid, ESG-

integratie, actief aandeelhouderschap en positieve impact. Aan belangrijke thema’s, zoals klimaat, 

arbeidsomstandigheden en beloningsbeleid, wordt langs deze vier lijnen invulling gegeven. Het 

uitsluitingsbeleid staat en ook binnen actief aandeelhouderschap is de basis op orde. ESG-integratie is 

duidelijk gestructureerd en klaar voor een strategische verdieping om naast de uitvoeringsbeginselen ook 

binnen de risicomanagementbeginselen en beleggingsbeginselen van PF MN een duidelijkere rol te 

spelen. Daarnaast is het de ambitie van PF MN en MN om ESG-integratie meer prominent in de 

beleggingsstrategieën en –mandaten vast te leggen.  

 

Resultaten 2018 

 

ESG-integratie 

In 2018 heeft MN ervaring opgedaan op het gebied van een meer bewuste selectie van aandelen in plaats 

van het volgen van een brede externe benchmark. Deze vergaande vorm van ESG-integratie in 

beleggingsstrategieën zal in 2019 als leidraad dienen voor de ESG-integratie in strategieën en mandaten 

die voor de MN beleggingsfondsen worden opgesteld. Verantwoord Beleggen is hierin niet meer een 

extra laag, maar een uit overtuiging verankerde strategie in de beleggingsmandaten.  

 

Actief aandeelhouderschap: Engagement en stemmen 

In 2018 is na analyse van risico’s en kansen in de portefeuille de focus van de engagement (dialoog met 

bedrijven) vastgesteld. Daarbij zijn internationale richtlijnen en principes uitgangspunten om met een 

select aantal bedrijven het gesprek aan te gaan over Environmental (klimaat), Social (mensen- en 

arbeidsrechten), en Governance (beloning)-aspecten en met bedrijven na ernstige incidenten of 

controverses. MN stemt namens PF MN in beginsel op alle aandeelhoudersvergaderingen wereldwijd. 

Jaarlijks wordt het stembeleid geëvalueerd en herzien.  

 

Klimaat  

PF MN heeft in 2018 weer een ‘Carbon Footprint’ meting laten uitvoeren en hierover wordt aan het Fonds 

gerapporteerd. Om klimaatrisico’s van de MN beleggingsfondsen in kaart te brengen is in 2018 een eerste 

TCFD rapport gepubliceerd (Taskforce on Climate Related Financial Disclosures). 

 

SDG’s en impact 

Op dit punt heeft MN voor de MN beleggingsfondsen een nulmeting uitgevoerd op de investeringen die 

bijdragen aan één of meerdere van de Sustainable Development Goals, de zogenaamde Sustainable 

development investments. In samenwerking met APG en PGGM is door MN hiervoor een methodiek 

ontwikkeld. Deze nulmeting dient als basis voor de metingen die vanaf nu jaarlijks zullen plaatsvinden.  
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Doelstellingen 2019 

 

2019 kent een aantal belangrijke focuspunten. Zo zal de opgedane ervaring benut worden om concrete 

voorstellen te doen voor een meer bewuste selectie van aandelen binnen de MN beleggingsfondsen. MN 

staat daarbij een aantal stappen voor, waarvan een eerste stap de uitbreiding van het huidige 

uitsluitingsbeleid op basis van internationale verdragen naar principiële uitsluitingen zal zijn volgens een 

gestructureerde aanpak. Naar verwachting zal PF MN in 2019 over verdere stappen voor wat betreft 

bewuste selectie kunnen besluiten. 

 

Op het gebied van ESG-integratie wordt de beleggingsstrategie voor obligaties van opkomende landen 

(EMD) herzien. Hierin wordt een sterke ESG-component ingebouwd en een duidelijk en uitlegbaar kader 

ontwikkeld voor de keuze in welke landen al dan niet wordt belegd en waarom.  

 

Passend bij het engagementkader, worden op basis van een ESG-risico screening bedrijven voor dialoog 

geselecteerd (engagementlijst).  

 

Met betrekking tot impactinvesteringen is het de ambitie om in 2019 de mogelijkheden voor 

impactinvesteringen voor PF MN in kaart te brengen. Na enkele jaren ervaring opgedaan te hebben met 

dit type investeringen, wordt door MN nu gezocht naar mogelijkheden om dit ook voor o.a. PF MN 

concreet bereikbaar te maken. 
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3. Beleggingsbeleid 2019 

In dit hoofdstuk wordt de economische omgeving en de stand van zaken op de financiële markten 

weergegeven waarbinnen het Fonds opereert.  

 

Samengevat is het basisscenario waar PF MN rekening mee houdt en op wil acteren een scenario dat uit 

gaat van een verwachte geleidelijke rentestijging in de komende 3 tot 5 jaar. Dit is voor het Fonds bij de 

huidige portefeuillepositionering relatief gunstig. Echter, voorzichtigheid is geboden omdat rondom het 

basisscenario met de oplopende rente verschillende risico scenario’s worden onderkend die minder 

gunstig voor het Fonds kunnen uitpakken. In paragraaf 3.2 en 3.3 zijn de gedetailleerde analyses en 

achterliggende overwegingen van MN nader uitgewerkt. PF MN onderschrijft deze op hoofdlijnen. De bij 

de verschillende scenario’s gehanteerde verwachte rendementen zijn in bijlage A ‘Rendementen’ 

opgenomen. In paragraaf 3.1 is de samenvatting en het voorstel voor 2019 opgenomen. 

 

3.1. Samenvatting en voorstel 2019  

Het beleggingsbeleid in 2019 is gebaseerd op de uitkomsten van de ALM studie 2018, zoals beschreven in 

hoofdstuk 2.1. en de vooruitzichten financiële markten voor de komende drie jaar, zoals samengevat 

beschreven in hoofdstuk 3.2., waarbij rekening wordt gehouden met diverse risicoscenario’s. 

 

In het basisscenario behaalt PF MN in de komende drie jaar met het huidige beleid een overrendement 

van 6.9% op jaarbasis. Dit is een duidelijk hoger overrendement dan de lange termijn doelstelling van 

1.5% per jaar. Bovendien is het in het basisscenario naar verwachting mogelijk om in 2020 (formele 

ijkmoment) de minimum vereiste dekkingsgraad te bereiken en daarmee onvoorwaardelijke korting te 

voorkomen. Een groot deel van het verwachte overrendement komt uit openstaand renterisico, waarvan 

de beloning moeilijk voorspelbaar is en de afgelopen decennia juist negatief was. Het restant komt uit 

strategische risicopremies vanuit de returnportefeuille. De afwijking past binnen de grenzen van het 

balansrisico dat momenteel wordt nagestreefd (balansrisico van 7.9% valt binnen de bandbreedte 7%-

12%) 

  

Het beleid dat in 2018 is gevoerd, zal in beginsel in 2019 worden voortgezet. Naar verwachting zal het 

Strategisch VEV niet wijzigen naar aanleiding van de normstelling 2019 in vergelijking tot de normstelling 

2018. De ALM studie 2018 wijst uit dat het op de lange termijn loont meer renterisico af te dekken en 

meer diversificatie aan te brengen binnen de returnportefeuille. Binnen het basisscenario voor de 

komende drie jaar lijkt een hogere afdekking van het renterisico (nog) niet opportuun en heeft (binnen 

het basisscenario) een belangrijke verlaging van de herstelkracht tot 2020 tot gevolg. Echter de 

risicoscenario analyses tonen aan dat met name in geval van escalatie van risico’s een verhoging van de 

renteafdekking dekkingsgraadbescherming biedt. In dat kader is een kaderstellend plan geschetst om 

stapsgewijs naar de hogere renteafdekking van 70% toe te werken (Monitoring Dashboard Rente 

Afdekking) en is ruimte gecreëerd voor een hogere invulling van het onroerend goed/real assets cluster 

waarbij direct onroerend goed de voorkeur heeft. Naar verwachting is er in 2019 nog geen feitelijke 

allocatie omdat het tijd kost voor een externe manager om de gecommitteerde middelen ook feitelijk te 

investeren. 
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3.2. Stand economie en vooruitzichten financiële markten  

Financieel-economische omgeving 

Het economische basisscenario “Langzame genezing en centrale bank normalisatie” is met name 

gebaseerd op de verwachting dat de komende jaren in de grote regio’s de cyclische economische groei 

boven de onderliggende trendgroei zal blijven liggen. Dit impliceert dat werkloosheid en overcapaciteit 

worden weggewerkt en economieën daardoor op volledige capaciteitsbezetting geraken. De deflatoire 

druk van afgelopen decennium kan dan geleidelijk draaien naar een licht stijgende inflatie, wat tot gevolg 

heeft dat centrale banken het monetaire crisisbeleid normaliseren. 

 

De economische ontwikkelingen blijven dit beeld van een langzaam genezingsproces op hoofdlijn 

bevestigen. Hoewel de Europese economie enigszins aan groeikracht heeft verloren, wijst recente 

economische data erop dat de groei er - net als in de andere grote economieën - hoog genoeg blijft om de 

werkloosheid onder neerwaartse druk te houden. De volgende fase in het langgerekte genezingsproces 

moet dan een geleidelijke omslag van deflatoire krachten naar normalisering van de inflatie worden. 

Belangrijk hierbij is dat de loonstijgingen gaan toenemen. Het blijft een belangrijk punt van discussie 

onder economen of de loonstijgingen van de grond zullen komen. In de VS, dat het verst gevorderd is in 

de economische cyclus, is toch toenemend een opgaande trend in de loongroei te ontwaren. Ook in de 

EMU vertonen de loonstijgingen tekenen van leven. Amerikaanse en Europese centrale banken zijn 

begonnen met het stap voor stap normaliseren van het extreme crisisbeleid dat zij het afgelopen 

decennium gevoerd hebben, al blijft ook hierbij sprake van een langgerekt proces. De ECB heeft weliswaar 

in december 2018 aangekondigd in januari 2019 te stoppen met het aankopen van obligaties, maar 

voegde daar aan toe pas “na de zomer van 2019” te starten met renteverhogingen.  

 

Een belangrijk discussiepunt is of er een recessie verwacht moet worden binnen de komende 3-jaars 

periode. De al historisch lange duur, de inmiddels lage werkloosheid en relatief vergevorderde status van 

het Amerikaanse economische herstel zouden hier op kunnen wijzen. De Amerikaanse economie heeft 

volgens sommige economen het punt van volledige capaciteitsbezetting grofweg bereikt en lijkt nu de 

fase van geleidelijk opbouwende oververhitting in te gaan. Dit is in principe de opmaat voor de volgende 

recessie. Ook de gestage stijging van de Amerikaanse beleidsrentes door de Fed zou de komende jaren 

voor toenemende tegenwind voor de Amerikaanse economie kunnen zorgen. De kwetsbaarheid voor 

stijgende rentes zou daarbij bovendien kunnen zijn toegenomen door de – mede door de 

belastingverlagingen van de regering Trump gegenereerde – flink opgelopen Amerikaanse bedrijfs- en 

staatschuld. Hier staat evenwel tegenover dat het in voorgaande cycli vanaf het bereiken van volledige 

capaciteitsbezetting veelal nog 3 tot 4 jaar duurde voordat de volgende recessie zich aandiende. 

Loonstijgingen zijn ook minder dan in eerdere cycli. Bovendien zijn er nu pas tekenen van toenemende 

bedrijfsinvesteringen en zou o.a. hierdoor de productiviteitstijging kunnen gaan toenemen van de huidige 

zeer lage niveaus. Ook staan de financiën van Amerikaanse huishoudens – circa 70% van de economie - er 

juist veel beter voor dan de afgelopen decennia en is de rentegevoeligheid daar juist afgenomen. Deze 

voor en tegen argumenten leiden er per saldo toe dat het ons inziens nog te prematuur is een recessie op 

te nemen in het basisscenario. Hierbij dient evenwel vermeld te worden dat de onzekerheid hierover voor 

de latere jaren van de scenariohorizon is toegenomen. De risico’s van een eerder dan verwachte stevige 

groeiafname of recessie zijn opgenomen in de risicomatrix en worden continu gemonitord.  
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Recessierisico in risicomatrix gevangen 

Naast meer (politieke) event-gedreven risicoscenario’s, zoals een “Harde landing China” of een “Euro break 

up crisis” bevinden zich in de risicomatrix ook diverse risico’s welke kunnen leiden tot een eerder dan 

verwachte recessie in de grote ontwikkelde economieën. Zo zijn het in een ruime meerderheid van eerdere 

cycli vooral centrale banken geweest welke de economische expansiefase tot een einde brachten. 

Geleidelijk toenemende inflatiedruk noopte centrale banken dan tot renteverhoging, waarmee op enig 

moment de monetaire omstandigheden dusdanig verkrapten dat een recessie zijn intrede deed. Het is 

moeilijk vooraf vast te stellen op precies welk renteniveau het centrale bank beleid daadwerkelijk een 

afremmende werking krijgt. Waar in het basisscenario wordt aangenomen dat dit niveau de eerstkomende 

jaren nog niet bereikt zal worden, ligt dit niveau in “Centrale bank exit ongeluk” wel al dichterbij.  

 

Ook kan het zo zijn dat de trigger voor de volgende slowdown of recessie niet zozeer in de reële economie 

ligt, maar in de activamarkten. Dat wil zeggen, in het risicoscenario “Financiële instabiliteit” zullen o.a. hoge 

waarderingen in diverse activamarkten er toe leiden dat eerst daar de problemen ontstaan. Initiële 

koersdalingen zouden dan – gezien de wederzijdse gevoeligheid tussen financiële en reële sfeer – tot 

negatieve ontwikkelingen in de reële economie kunnen leiden.  

 

 
 

Samenvattend geven de recente zorgen over het controversiële (handels)beleid van de Amerikaanse 

regering Trump en de toegenomen volatiliteit in activamarkten onvoldoende reden om het MN 

basisscenario significant te wijzigen. In het basisscenario blijft sprake van een “Langzame genezing en 

centrale bank normalisatie”. De onzekerheid neemt echter toe naarmate we verder op de 

scenariohorizon kijken en ook de clustering van risico’s rondom het basisscenario is reden tot zorg, de 

kans op neerwaartse schokken op de dekkingsgraad is reëel.  
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Van wereldbeeld naar portefeuillevoorkeuren 

Het basisscenario kenmerkt zich als de expansiefase in de economische cyclus, waarbij we langzaamaan 

richting het einde van de cyclus bewegen. Deze fase is doorgaans ondersteunend voor de meer risicovolle 

beleggingen in de returnportefeuille. Het opwaarts potentieel is echter relatief beperkt na de jarenlange 

compressie van risicopremies en de volatiliteit neemt toe. Als gevolg van de verwachte geleidelijke 

stijging van rentes in de komende jaren is de informatieratio van de meeste beleggingen nog wel 

aantrekkelijk. De verwachte overrendementen in het MN basisscenario zijn (ruim) voldoende om de 

strategische doelstelling te realiseren, gegeven de beperkte strategische afdekking van het renterisico. 

Tegelijkertijd blijft de onzekerheid rondom het basispad hoog. De risicomatrix bevat meerdere scenario’s 

die ons vervroegd uit de expansiefase halen en hoog op de kans*impact as zijn gepositioneerd. Deze 

clustering van risico’s maakt dat we de portefeuille niet enkel op het basisscenario willen inrichten, maar 

robuust willen maken voor verschillende uitkomsten. Uit deze overwegingen resulteert een gematigd 

risicoprofiel, met een positionering in het midden van de strategische bandbreedtes op niveau 1 en 2. 

Daarmee kan de overrendement doelstelling naar verwachting nog steeds worden behaald en 

onvoorwaardelijke korting vermeden worden. Met deze portefeuille met een gematigd risicoprofiel wordt 

bovendien de tussentijdse kans op voorwaardelijke korting gereduceerd, alsook de schade (de hoogte van 

de korting) indien dat toch het geval zou zijn. Het ‘overschot’ aan herstelkracht wordt dus ingeruild voor 

meer zekerheid op de korte termijn.  

 

Naarmate de cyclus verder vordert en de overgang naar een negatief regime dichterbij komt, lijkt het 

raadzaam om het risicoprofiel geleidelijk aan verder te reduceren, zeker indien het herstelplan tegen die 

tijd is gehaald. Daarnaast is het essentieel om een plan van actie klaar te hebben in geval van escalatie 

van risico’s die ons van het basispad afbrengen, en dus vervroegd een einde maken aan de expansiefase. 

In dat kader is het zinvol om een crisis-procedure vast te leggen die het bestuur toelaat snel actie te 

ondernemen en in voldoende omvang (dus voldoende effectief). Het tijdelijk – asymmetrisch – 

verbreden van de strategische bandbreedtes kan daarbij een nuttige maatregel zijn, als “vluchtstrook” 

i.g.v. stress.  
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Matching vormgeving 

Het aankoopprogramma van de ECB heeft geresulteerd in een grote vraag naar EU staatsobligaties, 

waardoor schaarste is ontstaan en spreads ten opzichte van de swaprente fors negatief zijn geworden. 

Deze schaarste kan nog enige tijd aanhouden, omdat de ECB vrijgevallen staatsobligaties vooralsnog zal 

herinvesteren en de hoeveelheid verhandelbare staatsobligaties is afgenomen. Op een 3-jaars horizon is 

een normalisering van de swapspreads waarschijnlijk, naarmate het aankoopprogramma en het extreem 

ruime crisisbeleid van de ECB geleidelijk worden afgebouwd.  

 

Ook voor EU IG credits zal de impact van het ECB aankoopprogramma op spreads steeds minder groot 

worden naar mate dit programma wordt afgebouwd. De spreads zijn nog altijd laag. Vooralsnog blijven de 

fundamentals sterk, maar de verwachting is dat vanaf 2020 de herfinancieringsbehoefte toeneemt, terwijl 

stijgende rentes resulteren in oplopende financieringskosten. Ook toenemende fusie en overname 

activiteiten kunnen de kredietwaardigheid richting einde-cyclus onder druk zetten. Het lijkt waarschijnlijk 

dat spreads uit zullen lopen naar mate de impact van het ECB programma kleiner wordt en richting einde-

cyclus wordt bewogen.  

  

De onderliggende fundamentals voor Nederlandse hypotheken zijn solide. De stijging van de huizenprijzen 

en de dalende werkloosheid hebben een positief effect op het kredietrisico. Ook de spreads op 

hypotheken zijn echter laag in historisch perspectief en het lijkt onwaarschijnlijk dat spreads de komende 

jaren nog veel verder zullen inkomen. Een afnemende vraag vanuit pensioenfondsen en verzekeraars 

naarmate deze hun portefeuilles hebben opgebouwd en de mogelijke kostenverhogende impact van 

Basel IV voor banken maken licht oplopende spreads waarschijnlijker. De inkomsten uit hypotheken zijn 

vergeleken met andere matching bouwstenen nog steeds aantrekkelijk. 

 

Gezien de verwachting van oplopende spreads voor de verschillende bouwstenen in de 

matchingportefeuille is er een voorkeur voor een invulling met het kortlopende obligatieproduct in 

combinatie met swaps. De kortlopende obligaties hebben een kortere duratie waardoor een 

spreadverandering minder impact heeft op het overrendement. Ook kan het kortlopend obligatieproduct 

een rol spelen in de liquiditeitsbuffer die benodigd is voor het opvangen van waardeveranderingen in de 

derivatenportefeuille naar aanleiding van rente- en valutakoersschokken. Deze analyse is uitgewerkt in 

Bijlage C. 

 

Hoogrentend Cluster 

De default ratio’s voor Europese en Amerikaanse Hoogrentende bedrijfsobligaties bevinden zich ruim 

onder het meerjarig gemiddelde. Naarmate de kredietcyclus verder vordert, is het echter waarschijnlijk 

dat defaults zullen oplopen, naarmate druk op winstmarges ontstaat, schuldratio’s verder oplopen en 

financieringskosten toenemen. Gezien de economische cyclus in de VS verder is gevorderd is, het 

waarschijnlijk dat de VS hierbij voorop zal lopen. Spreads op hoogrentende bedrijfsobligaties zijn 

weliswaar wat opgelopen ten opzichte van de zeer lage niveaus begin 2018 (in het bijzonder in de EU) 

maar bieden ons inziens nog altijd te weinig compensatie voor de verwachte verslechtering van de 

kredietkwaliteit en negatieve impact van stijgende rentes op onze driejaars horizon. We maken ons 

daarom zorgen dat hoogrentende bedrijfsobligaties op deze horizon niet aan de strategische doelstelling 

zullen kunnen voldoen.  

  



                                                                                                                                             

16 

 

De variabele coupon van bankloans is gezien de in ons basisscenario verwachte rentestijging een 

belangrijk voordeel ten opzichte van hoogrentende bedrijfsobligaties. Ook de extra bescherming die 

bankloans bieden in geval van faillissement is waardevol in de latere fase van de economische cyclus. 

Deze bescherming neemt wel steeds verder af voor nieuwe leningen, gezien convenanten steeds ruimer 

worden. Ook voor bankloans lijkt de kans groot dat op onze 3-jaars horizon niet aan de 

rendementsdoelstelling kan worden voldaan bij de huidige spreads. De beweeglijkheid van de 

beleggingscategorie is echter minder groot dan voor hoogrentende bedrijfsobligaties, waardoor de 

informatieratio bij een vergelijkbaar rendement hoger is. 

 

Opkomende landen beleggingen stonden vanaf het tweede kwartaal van 2018 onder druk. 

Protectionisme, hogere rentes in de VS, signalen van afzwakkende groei in China en toegenomen 

idiosyncratische risico’s in een aantal opkomende landen lijken de voornaamste oorzaken. Een risico is dat 

de negatieve (politieke) ontwikkelingen in enkele individuele landen resulteren in besmetting naar de 

bredere EMD markt. De perceptie van toegenomen risico kan tot gevolg hebben dat investeerders 

terughoudender worden met het alloceren van kapitaal naar opkomende landen beleggingen. De 

positieve verwachtingen voor economische groei en de ontwikkeling van de kredietkwaliteit in de meeste 

opkomende landen in combinatie met een relatief aantrekkelijke waardering zou echter voldoende 

moeten zijn om een grootschalige uitstroom van vermogen uit EMD te voorkomen. Met uitzondering van 

enkele landen lijken opkomende landen doorgaans minder kwetsbaar dan enkele jaren terug. 

Fundamentals zoals valutareserves, begrotingstekorten en de tekorten op de lopende rekening zijn vaak 

verbeterd. Per saldo blijft onze verwachting dat EMD aan de strategische doelstelling zal voldoen in een 

wereld van aantrekkende (mondiale) groei.  

 

Aandelencluster 

Het basisscenario is per saldo een ondersteunende omgeving voor aandelen, maar er dient wel rekening 

te worden gehouden met hogere volatiliteit naarmate de cyclus vordert. Een hogere volatiliteit vertaalt 

zich in een lagere informatieratio voor aandelen. Winstgroei blijft vooralsnog in alle regio’s sterk, in het 

bijzonder in de VS, waar marges zich op recordhoogte bevinden. Op korte termijn is het waarschijnlijk dat 

winstgroei wereldwijd op peil kan blijven, ondersteund door aantrekkende groei. Naarmate de cyclus 

verder vordert, lijkt het echter waarschijnlijk dat marges, als eerste in de VS, onder druk komen te staan 

door stijgende (loon) kosten. Europa en opkomende landen zijn minder ver in de economische cyclus en 

bieden daarom betere winstgroei vooruitzichten. Waarderingen zijn in deze regio’s op basis van de 

koers/winst verhoudingen niet extreem te noemen, terwijl waarderingen in de VS wel relatief sterk zijn 

opgelopen. Hoewel de vooruitzichten voor Europese en opkomende landen aandelen in ons basisscenario 

positiever zijn, blijven deze regio’s relatief kwetsbaar voor neerwaartse schokken. 

 

De huidige economische omgeving is ondersteunend voor de beleggingscategorie Private Equity, maar 

waarderingen zijn de afgelopen jaren opgedreven. De hoeveelheid dry powder loopt steeds verder op, 

waardoor het risico bestaat dat de investeringsdruk op managers in de komende jaren dermate groot 

wordt, dat alsnog op hoge waarderingsniveaus belegd zal worden, wat de rendementsverwachtingen 

drukt. Dat is, naast de relatief hoge kosten en de illiquiditeit reden om terughoudend te zijn met nieuwe 

commitments in deze beleggingscategorie. PF MN heeft besloten niet verder te investeren in Private 

Equity en de portefeuille op natuurlijke wijze af te bouwen. 
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Onroerend goed/Real assets cluster 

De fundamentele vooruitzichten voor Europees vastgoed zijn in brede zin goed te noemen. Aantrekkende 

groei en afnemende werkloosheid ondersteunen de vraag naar vastgoed, terwijl nieuwbouw beperkt 

blijft. Hierdoor neemt leegstand af en kunnen huren verder oplopen. De verschillen per sector en regio 

blijven wel groot. De ontwikkelingen in het retail segment zijn relatief zwak, terwijl de vraag naar 

kantoorruimte en logistiek vastgoed juist sterk toeneemt. Vastgoed in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt 

zich minder sterk, mede als gevolg van de (toegenomen) Brexit risico’s, terwijl de Nederlandse 

vastgoedmarkt zich relatief sterk ontwikkelt. De zoektocht naar rendement resulteerde in hoge 

investeringsvolumes richting vastgoed, met concurrentie en druk op aanvangsrendementen tot gevolg. De 

lage aanvangsrendementen in het prime segment drijven investeerders bovendien naar de mindere 

locaties. Het vinden van waarde zonder in te leveren op kwaliteit of meer risico te accepteren, is in deze 

omgeving een uitdaging. Terughoudendheid in de opbouw en een kritische check op de validiteit van de 

onderliggende aannames van investeringsvoorstellen is daarom meer dan ooit essentieel. Beursgenoteerd 

onroerend goed biedt meer flexibiliteit dan direct onroerend goed, wat een voordeel is in de huidige 

omgeving richting de latere fase van de vastgoedcyclus.  

 

De fundamentele vooruitzichten voor infrastructuur zijn sterk. De aantrekkende economische groei en 

oplopende inflatie die wordt verwacht in het basisscenario is ondersteunend voor infrastructuurbedrijven. 

De oplopende waarderingen en de hoeveelheid ‘dry powder’ vormen echter ook voor deze beleggings-

categorie een punt van zorg, met name als het gaat om hele grote projecten (zogenaamde ‘trophy 

assets’). Nieuwe commitments worden mogelijk op een relatief ongunstig moment in de economische 

cyclus opgevraagd en met een onaantrekkelijke waardering. Daarom geldt evenals voor de andere 

illiquide beleggingen in de returnportefeuille het advies om de allocatie zeer geleidelijk op te hogen 

richting het strategische gewicht en investeringsvoorstellen kritisch te beoordelen. 

 

Valuta afdekking 

Uit de beleggingsbeginselen van PF MN volgt een hoge strategische valuta-afdekking voor alle 

ontwikkelde valuta en daarmee voor de USD. Echter, in geval van escalatie van risicoscenario’s is een 

verlaging van de USD afdekking een logische beschermingsmaatregel. Het leidende criterium voor een 

aanpassing van de USD afdekking van het strategische niveau is op dit moment de kans inschatting van 

het “Euro break up crisis” risico. PF MN houdt vooralsnog vast aan de strategische keuze om 75% van het 

USD wisselkoersrisico af te dekken. 
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Conclusie investment structuur voorkeuren 

De belangrijkste voorkeuren en conclusies vanuit de advisering van MN specifiek voor PF MN betreffen: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op basis van deze investment structuur voorkeuren en de hierna volgende portefeuilleanalyses wordt een 

concreet voorstel gedaan voor de beleggingsportefeuille. 

 
 

3.3. Portefeuille constructie analyse 

In dit hoofdstuk analyseren we de implicaties van het wereldbeeld en de asset class beoordelingen op de 

portfolio inrichting. Eerst evalueren we de huidige samenstelling vanuit de mandaatrichtlijnen en vanuit 

de strategische doelstelling om 1.5% overrendement te behalen ten opzichte van verplichtingen. 

Vervolgens analyseren we of de samenstelling van de portefeuille nog verbeterd kan worden teneinde de 

kans op het behalen van de doelstelling te vergroten of de neerwaartse risico’s voor de dekkingsgraad te 

reduceren. Dit ook met het oog op het formele ijkmoment eind 2020, op basis waarvan er mogelijk 

onvoorwaardelijk gekort moet worden. 

 

Daarbij geldt als uitgangspunt de ‘satisfier’ gedachte, die inhoudt dat de huidige portefeuille goed is 

tenzij, en dat we niet meer risico wensen te nemen dan nodig. DAPV (Dynamische Allocatie en Product 

Vormgeving) dient primair ter risicobeheersing van de strategische mix door de cyclus heen en tegen een 

achtergrond van een waaier aan mogelijke paden. Doel is de portefeuille robuust te maken, niet enkel 

voor de base case, maar ook voor alternatieve scenario’s, zonder dat daarbij per se het hoogste 

overrendement wordt nagestreefd. 
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Evaluatie van huidige portefeuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 De portefeuille voldoet aan de mandaatrichtlijnen van het huidige Beleggingsplan 2018. 

 Het balansrisico van de portefeuille bevindt zich als gevolg van de lage marktvolatiliteit nog steeds 

aan de onderkant van de bandbreedte. Dit is vooral toe te schrijven aan de gedaalde volatiliteit in 

rente- en aandelenmarkten. De lage volatiliteit vertaalt zich in een beperkte weging van het stress 

regime in de decompositie van het balansrisico:  
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Matching portefeuille 40%-60% 53.1%

Renterisico 27.3%

EU govies 24.8%

Swap overlay 2.5%

Kredietrisico 25.3%

EU IG Credits 17.3%
Hypotheken 7.9%

Liquiditeiten 0.6%

Liquiditeiten 0.6%

Return portefeuille 40%-60% 46.9%

Hoogrentend 15% - 25% 17.5%

HY Credits 8.0%

EMD 9.5%

Aandelen 20% - 30% 23.7%

Listed Equity 20.0%

Private Equity 3.7%

Real assets 0% - 10% 5.7%

Vastgoed 2.2%

Infrastructuur 3.5%

Rente-afdekking 54% - 55% 48.7%

USD-afdekking 50% - 100% 75.0%

Balansrisico 7% - 12% 7.9%
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 In het basisscenario wordt echter een normalisatie van de volatiliteit verwacht naarmate het 

extreem ruime centrale bank beleid wordt afgebouwd. Indien het balansrisico zou worden 

berekend met een marktvolatiliteit die meer in lijn ligt met wat historisch passend is bij een 

expansieregime, neemt het gewicht van het stress regime toe, evenals het balansrisico. 

 Een hoger risicoprofiel is ook niet nodig om de mandaatdoelstelling te realiseren in het 

basisscenario. Zelfs met een relatief laag balansrisico wordt de doelstelling van 1.5% 

overrendement naar verwachting gehaald. 

 

 Vanuit de mandaatrichtlijnen is er geen urgente reden tot aanpassing van de portefeuille  

 
Base Case verwachting 

 

Onderstaande tabel toont de verwachte rendementen en vergelijkt deze met de vereiste rendementen 

voor het herstelplan en met de strategische doelstelling van 1.5% gemiddelde jaarlijkse outperformance 

ten opzichte van de verplichtingen. Ter informatie is ook de strategische portefeuille uit de ALM studie 

2018 toegevoegd. 

 

 
 

 Ondanks het negatieve absoluut rendement ligt het verwachte overrendement fors boven de 

doelstelling van 1.5%. Dat is in belangrijke mate toe te schrijven aan de verwachte rentestijging, 

waardoor het rendement op de verplichtingen negatief is. Onderstaande figuren tonen de 

decompositie van het overrendement en van het balansrisico van de huidige portefeuille: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Basisscenario
Absoluut 

Rendement

Over-             

rendement

Balans-          

risico

Informatie         

Ratio

UFR DKG  

2021

UFR DKG 2020 

(kortingsmoment)

Huidige Portefeuille -3.7% 6.9% 7.9% 0.87 111% 108%

Strategische Portefeuille* -6.0% 4.6% 6.8% 0.68 106% 103%

* volgend uit ALM
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 PF MN bevindt zich in het vigerende herstelplan waarbij de (beleids-)dekkingsgraad eind 2020 

op de minimum vereiste dekkingsgraad moet liggen om onvoorwaardelijke korting te 

voorkomen. In het basisscenario is het mogelijk om de mandaatdoelstelling en minimum 

vereiste dekkingsgraad te bereiken. 

 Ter vergelijking is ook de portefeuille doorgerekend die in de ALM studie 2018 als nieuwe 

strategische portefeuille is gepresenteerd. Hierbij is het recente inzicht dat het mogelijk is 70% 

renterisico af te dekken met een matchingportefeuille van 50%. Het minimale VEV (4.4%) wordt 

op basis van deze portefeuille niet gehaald per 2020. Dit heeft met name te maken met de 

afbouw van het renterisico, waardoor PF MN niet meer in dezelfde mate als nu kan profiteren 

van de verwachte rentestijging in het basisscenario. 

 

 In het basisscenario wordt de mandaatdoelstelling en het herstelplan gehaald  

 

Stress testing - alternatieve scenario’s 

De onzekerheid rondom het basisscenario is hoog. Daarom wordt hier geëvalueerd of de doelstelling ook 

wordt gehaald in alternatieve scenario’s, waarbij op basis van macro-economische en rendements-

aannames een inschatting wordt gemaakt van het risico op (on)voorwaardelijke korting. De hoge 

onzekerheid rondom het verwachte rentepad maakt dat een brede range rondom de base case 

verwachting voor de dekkingsgraad gehanteerd moet worden. Of het herstelplan wordt gehaald met de 

huidige portefeuille, is in belangrijke mate afhankelijk van waarheen rentes de komende tijd zullen 

bewegen, reden om naast de risicoscenario’s ook een alternatief lager rentepad in de base case mee te 

nemen in de analyse:  
 

Stress Scenario's 
Over-             

rendement             
(1 jaar)* 

1 jaar* 

Over-             
rendement             

(3 jaar) 

Dekkings-
graad in 

2020 

Dekkings-
graad in 2021 

Base Case 6.9% 5.1% 6.9% 108% 111% 

Base Case met lager rentepad 4.8% 2.6% 4.8% 102% 103% 

Rendement bij neerwaartse schokken 

China Hard Landing -20.6% -12.8% 0.2% 89% 93% 

Lager voor Langer -1.1% -1.5% -1.1% 92% 91% 

CB exit ongeluk -5.1% -12.9% -4.5% 87% 82% 

Eurocrisis -20.8% -12.6% -3.5% 83% 86% 

Instabiliteit Financiële markten -28.2% -18.3% -3.2% 79% 85% 

Handelsoorlog -3.6% -3.7% -3.6% 86% 84% 

* Voor het basisscenario, lower for longer en protectionisme zijn de getallen gemiddelde per jaar over drie jaar. 
 

 

 De huidige portefeuille lijkt minder robuust voor een minder sterke stijging van de rente in het 

basisscenario. Met een minder sterke stijging van de rente is de dekkingsgraad eind 2021 ca. 

103% en haalt in 2020 (herstelmoment) de minimum vereiste dekkingsgraad niet. 

 In de risicoscenario’s is het overrendement ruim onvoldoende en blijft de dekkingsgraad onder de 

minimum vereiste dekkingsgraad waarbij (on)voorwaardelijke korting onvermijdelijk wordt.  
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 De huidige portefeuille is kwetsbaar voor neerwaartse risico’s 

 
 
Analyse van mogelijke portefeuille aanpassingen  
Bovenstaande evaluatie toont aan dat de huidige portefeuille in het basisscenario naar verwachting 

ruimschoots aan de doelstelling zal voldoen, maar evenwel kwetsbaar is voor neerwaartse schokken. In 

volgende analyses wordt onderzocht of het risico-rendement profiel verbeterd kan worden, zowel in het 

basisscenario als in alternatieve paden.  

 
Gevoeligheidsanalyse op niveau 1  

Allereerst wordt onderzocht of het risico-rendement profiel op het hoogste niveau in de investment 

structuur verbeterd kan worden door een aanpassing van het marktrisico (matching-return verhouding) 

en/of een aanpassing van het renterisico (rente-afdekking). Onderstaande tabel toont de impact op de 

dekkingsgraad in het basisscenario en in risicoscenario’s naarmate de weging van de matchingportefeuille 

en de daarbij horende renteafdekking varieert binnen de toegestane mandaatbandbreedte: 

 

UFR Dekkingsgraad
DKG huidige 

portefeuille

UFR DKG bij 45% 

matching en 

renteafdekking

UFR DKG bij 55% 

matching en 

renteafdekking

D  bij 45% matching en 

renteafdekking**

D  bij 55% matching en 

renteafdekking**

Base Case (3 jaars periode)

Base Case 111% 114% 107% 1.1% -1.1%

Base Case met lager rentepad 103% 105% 102% 0.7% -0.6%

DKG bescherming bij neerwaartse schokken

China Hard Landing (jaar 1) 83% 81% 84% -1.6% 1.5%

Lager voor Langer (jaar 3) 91% 91% 92% 0.0% 0.6%

CB exit ongeluk (jaar 3) 82% 81% 83% -1.1% 0.8%

Euro Crisis (jaar 1) 83% 81% 84% -2.1% 1.4%

Financiele Instabiliteit (jaar 1) 77% 74% 79% -3.1% 1.7%

Handelsoorlog (jaar 3) 84% 83% 85% -1.3% 0.7%

** voor het basisscenario betreft dit gemiddelde dekkingsgraad verandering per jaar
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 Uit deze analyse blijkt dat het huidige risicoprofiel van de portefeuille ruim voldoende is om de 

doelstelling te realiseren in het basisscenario. Meer risico nemen is niet nodig in het 

basisscenario, hoewel het verwacht overrendement daardoor wel zou toenemen (risico nemen 

wordt beloond in de base case in de vorm van een extra dekkingsgraad ‘buffer’).  

 De buffer wordt echter wel kleiner. Indien rentes minder sterk stijgen dan verwacht, komt de 

doelstelling mogelijk alsnog in het gedrang. Een lager risicoprofiel impliceert dat het balansrisico 

nog verder daalt en onder de ondergrens van de bandbreedte geraakt. Gegeven de huidige stand 

van de dekkingsgraad en het mogelijke kortingsmoment in 2020 is het raadzaam een voldoende 

hoog risicoprofiel te handhaven, zolang de kans op risicoscenario’s niet significant toeneemt. 

Zoals eerder vastgesteld is de portefeuille bij de huidige positionering op niveau 1 wel kwetsbaar 

voor neerwaartse risico’s. De dekkingsgraad van de huidige portefeuille daalt dicht tegen de 

kritieke ondergrens in een aantal risicoscenario’s. Een hoger risicoprofiel in de vorm van een 

grotere returnportefeuille zou de negatieve impact nog vergroten en is niet wenselijk.  

 Een lager risicoprofiel zou de negatieve impact in de meeste risicoscenario’s daarentegen juist 

reduceren. Een positionering aan de bovenkant van de strategische bandbreedte voor de 

matching allocatie en rente-afdekking (i.e. verlaging van het renterisico door middel van 

duratieverlenging met renteswaps) biedt dekkingsgraadbescherming, maar onvoldoende om 

korting uit te sluiten.  

 

 Het huidige risicoprofiel lijkt adequaat voor het actuele wereldbeeld. Ophoging van de renteafdekking 

en matchingportefeuille is raadzaam in geval van escalatie van risico’s 

 

Base case optimalisatie 

Een mean-variance optimalisatie biedt nuttige inzichten, maar is erg gevoelig voor de inputs en 

gehanteerde restricties en dient dus omzichtig te worden geïnterpreteerd. Daarom worden verschillende 

varianten weergegeven. In alle optimalisaties zijn de wegingen voor de illiquide activaklassen gefixeerd 

omdat deze zich niet of nauwelijks lenen voor dynamisch beleid. Ook de rentehedge en de USD hedge 

worden niet geoptimaliseerd, maar op het huidige gewicht gehouden. De eerste ‘vrije’ optimalisatie 

hanteert brede bandbreedtes voor de matching-return verdeling en voor de liquide onderdelen van de 

returnportefeuille. Ook het balansrisico kan worden gemaximaliseerd tot 9.5% (midden van de huidige 

bandbreedtes). In de tabel worden de optimale ‘puntschattingen’ weergegeven:  
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 De optimale portefeuille heeft een uitgesproken voorkeur voor de returnportefeuille. Risico nemen 

wordt beloond in het basisscenario. De optimale portefeuille drijft bijna maximaal van de 

matching- naar de returnportefeuille.  

 De informatie ratio verbetert door risico te nemen. 

 Binnen de returnportefeuille is er een duidelijke voorkeur voor aandelen en binnen hoogrentend 

voor EMD. 

 

Gegeven dat eerder in dit hoofdstuk is vastgesteld dat het huidige risicoprofiel op niveau 1 adequaat is, 

wordt een tweede optimalisatie uitgevoerd, waarbij de matching-return verhouding gefixeerd wordt. 

Door de vastgestelde restricties is het aantal mogelijke optimale portefeuilles beperkt, waardoor de 

positionering strakker op de bandbreedtes uitkomt. Toch biedt deze ‘restricted’ optimalisatie bruikbare 

inzichten in mogelijke aanpassingen op niveau 2 en 3 binnen de returnportefeuille: 

 

 

 De optimale portefeuille gaat binnen de returnportefeuille resoluut uit het hoogrentend cluster naar 

aandelen.  

 Gegeven de strenge restrictie op de matching-return verhouding zijn de bewegingen binnen de 

returnportefeuille groot teneinde het rendement te maximaliseren. 

Allocatie bandbreedte Huidige portefeuille Optimale ptf D  vs huidig

Matching 53.1% 53.1% 53.1% 0.0%

High Yield 0% - 15% 8.0% 0.1% -7.9%

EMD 0% - 15% 9.5% 5.3% -4.2%

Aandelen 20% - 30% 20.0% 29.6% 9.6%

Private Equity 3.7% 3.7% 3.7% 0.0%

OG 0% - 5% 2.2% 4.6% 2.4%

Infra 3.5% 3.5% 3.5% 0.0%

renteafdekking 48.7% 48.7% 0.0%

valuta afdekking ($) 75.0% 75.0% 0.0%

Overrendement 6.9% 7.4% 0.53%

Balansrisico 7.9% 8.1% 0.18%

Informatie Ratio 0.87 0.92 0.05

Matching- Return verhouding vast
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 De base case optimalisatie bevestigt de voorkeur voor de returnportefeuille boven de 

matchingportefeuille, en binnen de returnportefeuille de uitgesproken voorkeur voor beursgenoteerde 

aandelen boven hoogrentende waarden.  

 

Scenario-gewogen optimalisatie 

De onzekere financieel-economische constellatie in combinatie met de lage dekkingsgraad impliceert dat 

de portefeuille niet uniek op het basisscenario wordt ingericht, maar er wordt expliciet rekening gehouden 

met de grootste gevoeligheden tijdens de neerwaartse schok in risicoscenario’s. Om rekening te houden 

met de risico scenario’s wordt een kans gewogen optimalisatie gebruikt die gebaseerd is op 50% 

basisscenario en 50% risicoscenario’s. Onderstaande tabel geeft de resultaten van een kans gewogen 

optimalisatie weer: 

 

 De optimale kans gewogen portefeuille verkiest de matchingportefeuille boven de 

returnportefeuille teneinde de negatieve impact in de risicoscenario’s zoveel mogelijk te 

reduceren. 

 De portefeuille bevindt zich binnen de risicovolle beleggingen (met name aandelen) aan de 

onderkant van de bandbreedte waardoor het huidige mandaat onvoldoende ruimte biedt om de 

schade in risicoscenario’s volledig te mitigeren.  

 

 De clustering van risico’s rondom de base case pleit voor een minder uitgesproken risicoprofiel, al is 

hier binnen de huidige richtlijnen minder ruimte voor 

 
 

 

De huidige richtlijnen werken beperkend in de optimalisatie analyse met dien verstande dat de 

bandbreedtes in de returnportefeuille geen rekening houden met het strategisch afbouwen van het 

aandelen en hoogrentend cluster en het opbouwen van het onroerend goed/real assets cluster 

(uitkomsten uit de ALM studie 2018). Om de impact van deze mogelijke verschuiving te kunnen zien, zijn 

Allocatie bandbreedte Huidige portefeuille Optimale ptf D  vs huidig

Matching 45%-55% 53.1% 54.9% 1.8%

High Yield 0% - 15% 8.0% 7.8% -0.2%

EMD 0% - 15% 9.5% 8.8% -0.7%

Aandelen 20% - 30% 20.0% 20.4% 0.4%

Private Equity 3.7% 3.7% 3.7% 0.0%

OG 0% - 5% 2.2% 0.9% -1.3%

Infra 3.5% 3.5% 3.5% 0.0%

renteafdekking 48.7% 48.7% 0.0%

valuta afdekking ($) 75.0% 75.0% 0.0%

Overrendement -0.17% -0.27% -0.09%

Balansrisico 10.5% 10.2% -0.31%

Informatie Ratio -0.02 -0.03 -0.01

Scenario gewogen optimalisatie in schok
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bovenstaande analyses ook gemaakt met een verlaagde bandbreedte in het cluster aandelen (in 

kansgewogen scenario’s werd onderkant bandbreedte opgezocht). Zie onderstaand het resultaat: 

 

Scenario-gewogen optimalisatie (aangepaste bandbreedte Aandelen) 

 

 De clustering van risico’s rondom de ‘base case’ pleit voor een minder uitgesproken risicoprofiel, 

waarbij de aanpassing van de bandbreedtes van het aandelen cluster ruimte biedt om deze categorie 

te heralloceren naar onroerend goed, hoogrentende waarden en de matchingportefeuille 

 

  

Allocatie bandbreedte Huidige portefeuille Optimale ptf D  vs huidig

Matching 45%-55% 53.1% 54.7% 1.6%

High Yield 0% - 15% 8.0% 8.6% 0.6%

EMD 0% - 15% 9.5% 10.9% 1.4%

Aandelen 15% - 25% 20.0% 15.7% -4.3%

Private Equity 3.7% 3.7% 3.7% 0.0%

OG 0% - 5% 2.2% 3.0% 0.8%

Infra 3.5% 3.5% 3.5% 0.0%

renteafdekking 48.7% 48.7% 0.0%

valuta afdekking ($) 75.0% 75.0% 0.0%

Overrendement -0.17% 0.00% 0.17%

Balansrisico 10.5% 9.9% -0.58%

Informatie Ratio -0.02 0.00 0.02

Scenario gewogen optimalisatie in schok
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Daarnaast is gekeken welke impact het ALM advies (ophogen van het onroerend goed cluster, waarbij 

direct onroerend goed de voorkeur heeft) heeft op de portefeuillekarakteristieken in een optimalisatie. 

 

Base case optimalisatie (aangepaste bandbreedte Aandelen, aanvulling direct onroerend goed) 

Optimalisatie met bandbreedtes SAA en Direct OG 

Allocatie bandbreedte 
Huidige 

portefeuille 
Optimale ptf D vs huidig 

Matching 45%-55% 53.1% 45.8% -7.3% 

High Yield 0% - 15% 8.0% 7.5% -0.5% 

EMD 0% - 15% 9.5% 8.5% -1.0% 

Aandelen 15% - 25% 20.0% 24.0% 4.0% 

Private Equity 3.7% 3.7% 3.7% 0.0% 

OG (indirect) 0% - 5% 2.2% 3.5% 1.3% 

Infrastructuur 3.5% 3.5% 3.5% 0.0% 

Direct OG 0% - 5% 0.0% 3.5% 3.5% 

renteafdekking   48.7% 48.7% 0.0% 

valuta afdekking ($)   75.0% 75.0% 0.0% 

Overrendement   6.9% 8.3% 1.41% 

Balansrisico   7.9% 9.2% 1.31% 

Informatie Ratio   0.87 0.90 0.03 

 

 In bovenstaande tabel valt op dat er nog altijd een voorkeur voor de returnportefeuille is.  

 Direct OG wordt echter opgebouwd binnen de returnportefeuille, met name gefinancierd uit de 

matchingportefeuille.  

 

Tevens is een additionele analyse uitgevoerd hoe de samenstelling van de portefeuille verandert in een 

scenario-gewogen optimalisatie. 

 

Scenario gewogen met bandbreedtes SAA en Direct OG 

Allocatie bandbreedte 
Huidige 

portefeuille 
Optimale ptf  

Matching 45%-55% 53.1% 52.3% -0.8% 

High Yield 0% - 15% 8.0% 6.4% -1.6% 

EMD 0% - 15% 9.5% 8.3% -1.2% 

Aandelen 15% - 25% 20.0% 17.0% -3.0% 

Private Equity 3.7% 3.7% 3.7% 0.0% 

OG (indirect) 0% - 5% 2.2% 4.3% 2.1% 

Infrastructuur 3.5% 3.5% 3.5% 0.0% 

Direct OG 0% - 5% 0.0% 4.4% 4.4% 

renteafdekking   48.7% 48.7% 0.0% 

valuta afdekking ($)   75.0% 75.0% 0.0% 

Overrendement   -0.17% 0.24% 0.41% 

Balansrisico   8.3% 8.3% -0.05% 

Informatie Ratio   -0.02 0.03 0.05 
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 In een scenario-gewogen optimalisatie wordt er minder sterk afgebouwd in de 

matchingportefeuille. 

 Binnen de returnportefeuille is er een voorkeur voor direct OG. Het defensieve karakter van deze 

belegging past bij een wat negatiever scenario. De financiering vindt echter plaats uit aandelen.  
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4. Mandaat 2019 

4.1. Opdracht 

In het kader van de uitvoering van het vermogensbeheer voor PF MN wordt aan Mn Services 

Vermogensbeheer B.V. (“MN”) het mandaat verstrekt om de beleggingsportefeuille te beheren. De 

gemandateerde heeft hierbij als opdracht om de portefeuille binnen de bandbreedtes en limieten op een 

efficiënte wijze te beheren. 

 

4.1.1 Doelstelling 

De doelstelling van het efficiënte portefeuillebeheer is het uitvoeren van kosten-efficiënt beheer langs 

onderstaande richtlijnen: 

 Er geldt geen outperformance doelstelling ten opzichte van de normportefeuille. 

 Transactiekosten worden beperkt door het buy & hold karakter van het beleggingsmandaat. 

 MN voert geen dynamisch beleid in de beleggingsportefeuille. Er worden geen actieve aankopen 

gedaan zonder afstemming met PF MN. Enkel allocaties vanuit portefeuilleonderhoud zijn 

toegestaan. Zie paragraaf 4.6. 

 

4.2. Performance 

 

4.2.1 Normportefeuille 

In de ABTN is het lange termijn beleggingsbeleid van het Fonds vastgelegd, waarin ook een strategische 

norm voor 2019 is vastgelegd. De lange termijn doelstelling van het Fonds is afgeleid van de ALM studie 

2018 en het Bestuur heeft besloten hier stapsgewijs naar toe te bewegen, afhankelijk van een aantal 

randvoorwaarden. Dit kader wordt geschetst in Bijlage B. De normportefeuille uit het Beleggingsplan 2019 

kan hierdoor afwijken van het lange termijn beleid. Zo ontstaan er drie niveaus waarvoor in dit document 

de volgende definities worden gehanteerd: 

 Strategische mix ALM 2018: lange termijn beleid afgeleid van de conclusies van de ALM studie 

2018; 

 Strategische norm 2019: beleid voor 2019 dat in dit Beleggingsplan 2019 expliciet wordt gemaakt; 

 Normportefeuille: uitgangspunt voor performance meting in 2019. 

 

Als beginnorm 2019 zullen de gewichten per eind maart 2019 gelden. Hiervoor zal gebruik worden 

gemaakt van de feitelijke gewichten, zoals die worden gepubliceerd in de kwartaalrapportage 

Vermogensbeheer over het eerste kwartaal 2019. De in dit Beleggingsplan 2019 geformuleerde 

voorgenomen wijzigingen zullen in deze norm verwerkt worden op moment van implementatie. De 

voorgenomen indicatieve normportefeuille 2019 is weergegeven in onderstaande tabel. De definitieve 

normportefeuille wordt bepaald conform het hierboven beschreven proces. 
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Tabel: Normportefeuille 2019 

% van het belegd vermogen Normportefeuille1 

Matchingportefeuille 52.9% 

Euro Staatsobligaties 24.1% 

Euro IG Bedrijfsobligaties 16.9% 

Hypotheken 7.7% 

Kortlopende obligatieportefeuille 0.0% 

Liquide Middelen 1.1% 

Matching Overlay 3.1% 

Returnportefeuille 47.1% 

Cluster Hoogrentend 17.4% 

Europa 2.0% 

Verenigde Staten 2.4% 

Bank Loans 3.5% 

Opkomende Markten LC 4.6% 

Opkomende Markten HC 4.8% 

Cluster Aandelen 24.0% 

Noord Amerika 5.8% 

Europa 7.8% 

Verre Oosten 1.8% 

Opkomende Landen 5.3% 

Private Equity 3.4% 

Cluster Onroerend Goed / Infrastructuur 5.7% 

Infrastructuur 3.4% 

Internationaal OG (Beursgenoteerd/Indirect) 2.3% 

Nederlands OG (Niet-Genoteerd/Direct) 0.0% 

Totale Portefeuille 100% 

1. Tabel geeft actuele gewichten weer per 28 februari 2019. Als beginnorm 2019 zullen de gewichten per eind maart 2019 gelden. Hiervoor 
zal gebruik worden gemaakt van de feitelijke gewichten, zoals die worden gepubliceerd in de kwartaalrapportage Vermogensbeheer over 
het eerste kwartaal 2019. 
 
Gedurende het jaar ontwikkelt de normportefeuille zich zoals beschreven in het rebalancing beleid. 
 

4.2.2 Benchmarks 

Benchmarks worden gebruikt om de uitvoering van MN te beoordelen (de performance benchmarks 

worden benoemd in onderstaande tabel). De benchmarks in onderstaande tabel zijn overgenomen uit de 

vastgestelde mandaten. Voor de (customized) benchmarks is een korte beschrijving opgenomen, maar 

voor de details wordt naar de mandaten verwezen. 

 

In de volgende tabel staat een weergave per categorie van de gehanteerde benchmark ten behoeve van 

de performancemeting. Voor de categorieën waarin is aangegeven dat de benchmark gelijk is aan de 

portefeuille geldt dat de eurowaarde in de normportefeuille zich (tussen rebalancing momenten) 

ontwikkelt conform de eurowaarde van de feitelijke portefeuille. 
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Beleggingscategorie Benchmark 

Matchingportefeuille   

      Euro Staatsobligaties Portefeuille 

      Euro Investment Grade Bedrijfsobligaties4 Markt iBoxx EUR Senior Corporate Investment Grade Factor Weighted Index 

      US Investment Grade Bedrijfsobligaties Customised US Senior Corporates Investment Grade Index 

      Hypotheken Barclays Customized PHF Swap Total Return Index (euro, unhedged) 

      Liquide middelen Euro OverNight Index Average -/- 5 basispunten 

      Swap overlay 

      Kortlopende obligatieportefeuille 

Portefeuille 

Bloomberg Barclays Bellwether Swap (EU) 6 month total return index minus 15 

basispunten 

Returnportefeuille4   

 Hoogrentende obligaties   

      Bank Loans Credit Suisse Institutional Western European Leveraged Loan Index (non US$ - hedged to Euro) 

      US High Yield BoA Merrill Lynch BB-B US Non-Financial High Yield Constrained Index (unhedged) 

      Europees High Yield BoA Merrill Lynch BB-B European Currency Non-Financial High Yield Constrained Index 

(unhedged) 

      Emerging Market Debt HC Customized1 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EMBI) (unhedged) 

       Emerging Market Debt LC Customized1,2 JP Morgan Government Bond Index EM Global Diversified (GBI) (unhedged) 

Aandelen   

      Aandelen Noord Amerika Customized5 MSCI North America Gross Total Return Index (unhedged) 

      Aandelen Europa Customized5 MSCI Europe Net Total Return Index (unhedged) 

      Aandelen Verre Oosten Customized5 MSCI Pacific Net Total Return Index (unhedged)  

      Aandelen Opkomende Landen Customized6 MSCI Daily Net Total Return Emerging Markets Index (unhedged)  

      Private Equity Portefeuille 
Onroerend Goed & Infrastructuur   
      Infrastructuur Portefeuille 

      Europees Beursgen. Vastgoed  Customized3 GPR General Quoted Europe Net Total Return Index (unhedged) 

      Nederlands Niet-Genoteerd Vastgoed Deelbenchmark: MSCI Netherlands EUR Residential (EUR Total Return Index) ..% en MSCI 

Netherlands Office (EUR Total Return Index) ..%7 

1. De benchmark wordt aangepast voor het MN uitsluitingsbeleid als onderdeel van het MVB beleid. 
2. De standaard index is specifiek gemaakt door de gewichten van de landen in de benchmark op 1 februari van elk jaar te fixeren 

overeenkomstig de weging in de standaardindex op dat moment voor de daaropvolgende periode van 12 maanden. 
3. De ondernemingen in de regionale GPR General Quoted index worden gescreend op basis van de vijf Balanced Scorecard criteria 

(land, sector, leverage, huurinkomsten en bezettingsgraad). 
4. Voor de MN huisfondsen is de benchmark in het prospectus te allen tijde leidend is. 
5. De standaard index wordt aangepast door, per de herweging in november, slechts de 90% aandelen met de hoogste ESG-score in het 

investeerbare universum mee te nemen. 
6. De standaard index wordt aangepast door, per de herweging in november, een deel van de ondernemingen vanuit MVB oogpunt te 

verwijderen. 
7. Voor de vastgoed benchmarks worden de sectorgewichten ingevuld o.b.v. feitelijke weging per start van de allocatie 
8. In het kader van de Europese Benchmark Verordening dienen gebruikers van benchmarks een plan te hebben opgesteld over hoe zij 

omgaat met wijzigingen en beëindigingen van gevoerde benchmarks. MN heeft dit plan verankerd in haar processen met betrekking 
tot benchmarks. 
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4.3. Risicobeheersingsmaatregelen 

In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende bandbreedtes van de 

risicobeheersingsmaatregelen rondom de aansturing van de beleggingsportefeuille. Het betreft een 

totaaloverzicht van de risicomaatstaven die in 2019 gemonitord zullen worden, inclusief beoogde actie bij 

overschrijding van bandbreedtes. 

4.3.1 Bandbreedtes rondom de strategische portefeuille 2019 

In de ABTN zijn bandbreedtes opgenomen rondom de strategische beleggingsportefeuille. Deze zijn door 

het Bestuur vertaald in een norm 2019. De bandbreedtes rondom deze strategische norm 2019 worden 

door de gemandateerde wekelijks gemonitord. Bij een overschrijding wordt PF MN binnen 5 werkdagen 

geïnformeerd. MN adviseert vervolgens over de te ondernemen actie. PF MN besluit over de te 

ondernemen actie. In onderstaande tabel zijn de  bandbreedtes weergegeven, waarbij tevens de 

strategische mix afgeleid van de ALM studie 2018 ter referentie is opgenomen 
 

 

Strategische mix  
ALM 2018 

Strategische norm 2019 Bandbreedte rondom 
strategische norm 2019 

Matchingportefeuille 50.0% 50.0% 45.0%-55.0% 

Returnportefeuille 50.0% 50.0% 45.0%-55.0% 

Hoogrentende Waarden Cluster 15.0% 20.0% 15.0%-25.0% 

Aandelen Cluster 20.0% 25.0% 20.0%-30.0% 

Onroerend Goed/Infra Cluster 15.0% 5.0% 2.5%-10.0% 

 

Per cluster wordt er vervolgens een nadere onderverdeling naar beleggingscategorie gemaakt. In 

onderstaande tabel wordt deze verdeling weergegeven, waarbij de clusters uitgedrukt zijn als percentage 

van de returnportefeuille en de beleggingscategorieën als percentage van het betreffende cluster. Deze 

onderverdeling zal ook worden gebruikt ten behoeve van de berekening van het Strategisch Vereist Eigen 

Vermogen. 
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% van het belegd vermogen Strategische 
mix 

ALM 2018 

 Strategische 
norm 
20191 

Min 
2019 

Max 
2019 

Matchingportefeuille 100.0% 100.0%   

Euro Staatsobligaties 40.0% 46.0% 35.0% 55.0% 
 

Euro IG Bedrijfsobligaties 30.0% 30.0% 20.0% 40.0% 

Hypotheken 15.0% 15.0% 10.0% 20.0% 

Kortlopende obligatieportefeuille 6.0% 0.0% 0.0% 20.0% 

Liquide Middelen 2.0% 2.0%   

Matching Overlay 7.0% 7.0%   

Returnportefeuille 100.0% 100.0%   

Cluster Hoogrentend 30.0% 40.0% 30.0% 50.0% 

Europa 15.0% 15.0% 10.0% 20.0% 

Verenigde Staten 15.0% 15.0% 10.0% 20.0% 

Bank Loans 20.0% 20.0% 15.0% 25.0% 

Opkomende Markten LC 25.0% 25.0% 20.0% 30.0% 

Opkomende Markten HC 25.0% 25.0% 20.0% 30.0% 

Cluster Aandelen 40.0% 50.0% 40.0% 60.0% 

Noord Amerika 25.0% 25.0% 20.0% 30.0% 

Europa 30.0% 30.0% 25.0% 35.0% 

Verre Oosten 5.0% 5.0% 0.0% 10.0% 

Opkomende Landen 25.0% 25.0% 20.0% 30.0% 

Private Equity 15.0% 15.0% 0.0% 20.0% 

Cluster Onroerend Goed / Infrastructuur 30.0% 10.0% 5.0% 20.0% 

Infrastructuur 33.0% 60.0% 50.0% 70.0% 

Internationaal OG (Beursgenoteerd/Indirect) 0.0% 40.0% 0.0% 50.0% 

Nederlands OG (Niet-Genoteerd/Direct) 67.0% 0.0% 0.0% 50.0% 

     
1. Ten behoeve van de strategische normportefeuille in de staten naar DNB en de bepaling van het strategisch VEV wordt waar mogelijk 

aangesloten bij de strategische norm 2019 zoals opgenomen in de ABTN en het Beleggingsplan. Waar onderliggende verdelingen niet in de 

strategische mix zijn vastgesteld, wordt de onderliggende verdeling binnen een categorie geschaald op basis van de feitelijke onderlinge verdeling 

in de portefeuille. Indien er op enig moment additionele besluitvorming plaatsvindt over de strategische invulling van beleggingscategorieën, 

worden deze verwerkt in de strategische beleggingsmix. 

4.3.2 Bandbreedtes rondom de normportefeuille 

Rondom de normportefeuille zoals gedefinieerd in paragraaf 4.2.1 zijn signaalbandbreedtes gedefinieerd 

zoals weergegeven in onderstaande tabel. Deze bandbreedtes zijn bedoeld om te borgen dat de feitelijke 

portefeuille gedurende 2019 voldoende dicht bij de normportefeuille blijft. Daarnaast zijn deze 

bandbreedtes bedoeld om onnodige (kleine) transacties als gevolg van marktontwikkelingen te vermijden. 

Deze bandbreedtes zijn niet bedoeld voor het voeren van dynamisch beleid door de gemandateerde 

(MN). Deze bandbreedtes worden door de gemandateerde wekelijks gemonitord. Bij een overschrijding 

wordt de mandaatgever binnen 5 werkdagen geïnformeerd. MN adviseert vervolgens over de te 

ondernemen actie. PF MN besluit over de te ondernemen actie.  
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Signaal bandbreedte rondom 
normportefeuille 

Matchingportefeuille +/- 1%-punt 

Euro Staatsobligaties +/- 1%-punt 

Euro IG Bedrijfsobligaties +/- 1%-punt 

Hypotheken +/- 1%-punt 

Kortlopende obligatieportefeuille +/- 1%-punt 

Liquide Middelen 1 

Matching Overlay 2 

Returnportefeuille +/- 1%-punt 

Cluster Hoogrentend +/- 1%-punt 

Europa +/- 1%-punt 

Verenigde Staten +/- 1%-punt 

Bank Loans +/- 1%-punt 

Opkomende Markten LC +/- 1%-punt 

Opkomende Markten HC +/- 1%-punt 

Cluster Aandelen +/- 1%-punt 

Noord Amerika +/- 1%-punt 

Europa +/- 1%-punt 

Verre Oosten +/- 1%-punt 

Opkomende Landen +/- 1%-punt 

Private Equity +/- 1%-punt 

Cluster Onroerend Goed / Infrastructuur +/- 1%-punt 

Infrastructuur +/- 1%-punt 

Internationaal OG (Beursgenoteerd/Indirect) +/- 1%-punt 

Nederlands OG (Beursgenoteerd/Direct) +/- 1%-punt 

1. Voor liquide middelen wordt geen bandbreedte vastgelegd, zie paragraaf 4.3.4 Overige risicobeheersingsmaatregelen. 

2. Voor de swap overlay wordt geen bandbreedte vastgelegd. De omvang van de swapportefeuille wordt begrensd op basis van de 

exposure (in DV01 termen) binnen de bandbreedte om de renteafdekking 

 

 

4.3.3 Renteafdekking 

Per 31 december 2018 bedraagt de feitelijke renteafdekking op marktwaarde ca. 50%. Gegeven de 

conclusie van de ALM studie 2018 om strategisch 70% renterisico af te dekken, wordt in dit 

Beleggingsplan 2019 het percentage voor 2019 gekaderd. Hoe verdere stappen met betrekking tot de 

rente afdekking in de richting van de ALM uitkomst van 70% worden ingekaderd, wordt in Bijlage B 

omschreven. In onderstaande tabel zijn de bandbreedtes voor de beheersing van de renteafdekking voor 

2019 weergegeven. Indien een limiet bandbreedte overschreden wordt, wordt de portefeuille binnen 5 

werkdagen met 2.5%-punt binnen de bandbreedte gebracht door middel van transacties in de 

discretionaire staatsobligatie- of swapportefeuille. Indien een signaal bandbreedte overschreden wordt, 

wordt PF MN binnen 5 werkdagen door MN geïnformeerd. Vervolgens adviseert MN PF MN over de te 

ondernemen actie. PF MN besluit. 
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Kengetallen matching Norm Bandbreedte 
Frequentie 

meting 
Type bandbreedte 

Balansrisico matching (MtM) 2% Max 2.5% Maandelijks Signaal 

Yield conform VPV Spread ≥-0.1% Maandelijks Signaal 

Renteafdekking niveau (UFR) n.v.t.    

Renteafdekking niveau (MtM) 50% 47.5%-52.5% Wekelijks Limiet 

Renteafdekking helling (MtM) 50% 35%-65% Wekelijks Limiet 

Renteafdekking kromming (MtM) 50% 35%-65% Wekelijks Limiet 

Renteswaps (bijdrage aan de 

renteafdekking) 
55% 50%-70% Wekelijks Signaal 

Kredietrisico (DTS) 1.4% 0.5%-2.0% Wekelijks Signaal 
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4.3.4 Overige risicobeheersingsmaatregelen 

In onderstaande tabel zijn de overige risicobeheersmaatregelen weergegeven die gemonitord worden 

voor PF MN. 

 

Risico-onderdeel Norm Bandbreedte Frequentie Actie bij overschrijding 

Vereist Eigen 

Vermogen 

(korte termijn 

risicohouding) 

Strategisch VEV +/- 2%-punt Maandelijks 

Signalering bij overschrijding 

via de maandrapportage, 

advies MN over te nemen 

actie, PF MN besluit 

Balansrisico (MtM) 10.0% 7%-12% Maandelijks 

Signalering bij overschrijding 

via de maandrapportage, 

advies MN over te nemen 

actie , PF MN besluit 

Valuta-afdekking3 

USD afdekking4 

GBP afdekking5 

JPY afdekking5 

Overige valuta 

75% 

90% 

90% 

0% 

+/- 5% van de beoogde 

omvang van de afdekking 

Wekelijks 

Maandelijks 

Maandelijks 

n.v.t. 

MN  brengt de afdekking 

uiterlijk slot volgende 

werkdag binnen de 

bandbreedte 

Liquiditeiten1 n.v.t. 
Ondergrens 1.5% 

Bovengrens 5.0%2 
Wekelijks 

Bij tekort worden door de 

gemandateerde per direct de 

benodigde additionele 

middelen vrijgemaakt d.m.v. 

het afsluiten van een repo of 

de verkoop van 

staatsobligaties uit de 

discretionaire portefeuille. 

Hierbij zal de renteafdekking 

constant gehouden worden. 

Signalering bij overschrijding 

bovengrens via rapportage, 

advies door MN over te 

nemen actie PF MN besluit. 

1. De liquiditeitspositie is gedefinieerd als de waarde van de liquiditeiten portefeuille + het saldo van het cash onderpand + het 
cash saldo in de swap en valuta-hedge portefeuilles. 

2. Overwegingen ten aanzien van rentegevoeligheid, return exposure dan wel VEV positie kunnen een hogere liquiditeitspositie 
rechtvaardigen. Om zicht te houden op erg grote liquiditeitsposities wordt wel een signaleringsfunctie ingesteld. 

3. In het document ‘Valutabeleid PF MN’ is het proces van uitvoeren van de valuta-afdekking nader uitgewerkt 
4. De feitelijke USD afdekking wordt wekelijks bijgestuurd richting de norm als de afwijking met de norm afdekking meer dan 5% 

bedraagt. 
5. De feitelijke GBP en JPY afdekking wordt maandelijks bijgestuurd richting de norm als de afwijking met de norm afdekking meer 

dan 5% bedraagt. 
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4.4. Allocaties 

Allocaties tussen de verschillende portefeuilles zullen afgestemd worden met PF MN en in de norm 

verwerkt worden. Uitzonderingen hierop zijn: 

 Stortingen in en onttrekkingen aan de portefeuille. Deze worden verrekend met de liquide 

middelen. 

 Het valutaresultaat wordt op kwartaalbasis verrekend met de liquide middelen. 

 Capital Calls en distributies worden gefinancierd uit/toegevoegd aan de liquide middelen. 

 De cashpositie in de swapportefeuille en illiquide portefeuilles wordt maandelijks afgeroomd 

naar/aangevuld uit de liquide middelen. 

 Intramaand allocaties benodigd om de liquiditeiten aan te vullen. 

 

4.5. Rapportage 

De gemandateerde rapporteert aan de mandaatgever 12 keer per jaar met betrekking tot dit mandaat. De 

rapportage omvat minimaal performance van de portefeuille, performance van de benchmark, 

performance karakteristieken, risico karakteristieken, de positionering van de portefeuille binnen de 

bandbreedtes, alsmede een verklaring omtrent de al dan niet opgetreden afwijkingen ten opzichte van 

het mandaat. 

4.6. Ingangsdatum en wijzigingsprocedure 

Dit Beleggingsplan 2019 gaat in op 1 april 2019 en is geldig tot een nieuw beleggingsplan is vastgesteld. 

Tussentijds zijn wijzigingen op onderdelen van dit Beleggingsplan mogelijk. Wijzigingen zullen schriftelijk 

worden vastgelegd.  

 

4.7. Akkoord 

PF MN verklaart akkoord te zijn met de beschreven afspraken. 
 
Aldus overeengekomen en getekend te Den Haag op ……………. maart 2019 
 

Namens Stichting Pensioenfonds MN 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 
Naam:      Naam:   
Functie:  Voorzitter   Functie:  Bestuurslid 

 

Namens Mn Services Vermogensbeheer B.V.  

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 
Naam:  Drs. N.F.J. Hoogers   Naam:  Drs. G.E.M. Cartigny 
Functie:  Directeur   Functie:  Directeur Vermogensbeheer / CIO 
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Bijlage A: Rendementen 
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Bijlage B: Monitoring Dashboard Rente Afdekking 

 

Ten behoeve van het stapsgewijs toewerken naar de strategische rente afdekking van 70% vanuit het niveau 

van 50% als vastgesteld in het Beleggingsplan 2018, is het volgende strategische pad bepaald. Op jaarbasis 

is een norm vastgesteld waarbij de volgende richtlijnen gelden: 

 het Bestuur heeft ruimte af te wijken van de norm tussen het meest recente 

afdekkingspercentage en de lange termijn visie van 70%; 

 wanneer het afdekkingspercentage wordt verhoogd, geldt het nieuwe percentage als minimum in 

de bepaling van de normstelling van het nog te volgen pad naar de 70%. Het gevolg is dat 

onderstaand minimum op jaarbasis af kan gaan wijken van onderstaande tabel. Dit wordt jaarlijks 

vastgesteld in het Beleggingsplan. 

  

 Jaar Min (voorlopig) Norm Max 

T 2018  50%  

T+1 2019 50% 55% 70% 

T+2 2020 50% 60% 70% 

T+3 2021 50% 65% 70% 

T+4 2022 50% 70% 70% 

>T+4 >2022 50% 70% 70% 

 

Het Bestuur van Pensioenfonds MN (‘PF MN’) zal met behulp van de kadering via onderstaand Monitoring 

Dashboard op kwartaalbasis bespreken of op basis van de resultaten aanleiding is de ruimte in rente 

afdekking rondom het strategisch pad te benutten. 

 

Thema Beoordeling 

I. Visie renteonderdelen 

versus geïmpliceerde niveaus 

in huidige marktcurves 

1. Renteverwachtingen: consensus economen versus 

geïmpliceerde renteontwikkeling forwards 

2. Looninflatie: niveau versus geïmpliceerde 

inflatieverwachtingen forwards 

3. Reële economische groei: verwachtingen consensus 

economen versus geïmpliceerde reële rente 

4. Balans ECB, ECB herfinancieringsprogramma (LTRO), 

gecommuniceerd ECB-beleid prospectief 

II. Omvang risicobudget in 

relatie tot niveau 

dekkingsgraad 

5. Verschil risicobudget bij benutten afdekkingsruimte versus 

risicobudget conform norm strategische ontwikkeling 

renteafdekking 

6. Huidige dekkingsgraad en lange en korte termijn 

herstelplan 
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Thema Beoordeling 

III. Verdeling risicobudget 

7. Verschil decompositie risicobudget (bijdrage rente-

afdekking) bij benutten ruimte versus decompositie 

risicobudget bij portefeuille-inrichting conform norm 

strategische ontwikkeling renteafdekking 

 

MN rapporteert het Dashboard op kwartaalbasis op basis waarvan PF MN op kwartaalbasis tijdens de 

Bestuursvergadering evalueert of er aanleiding is de norm rente afdekking te wijzigen. In de rapportage en 

evaluatie wordt zowel het huidige niveau van de criteria beschouwd alsmede de richting van de verandering 

t.a.v. de meest recente meting. 
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Bijlage C: Analyse Liquiditeitsbehoefte derivatenportefeuille 

 

Het liquiditeitsrisico is eenzijdig en ontstaat alleen bij snel en sterk waardeverlies van één van de of beide 

derivatenportefeuilles. Ook de verplichtingen die voortkomen uit de afgesloten valutacontracten worden 

meegenomen.  

 

Aan de hand van een stress test kan het potentiële waardeverlies van de derivatenportefeuille(s) in kaart 

worden gebracht. Een berekeningsmethodiek daarvoor is de expected shortfall overeenkomstig met een 

betrouwbaarheidsinterval van 97.5%, wat in de praktijk ‘best practice’ is. Voor de berekening is uitgegaan 

van wekelijkse volatiliteiten van rente, USD/EUR, GBP/EUR en JPY/EUR vanaf december 2000. De 

resultaten worden gepresenteerd in Figuur 1.  

 

De expected shortfall geeft richting aan de minimale allocatie naar liquide middelen. Liquide middelen 

bestaan uit de kaspositie, (later stadium KLOP) en de resultatenrekening van de derivatenposities. Hoewel 

ook non-cash onderpand geleverd kan worden (staatsobligaties) is het leveren van cashonderpand de 

standaardoptie. Dit is omdat de vergoeding op cash onderpand (EONIA) overeenkomt met de 

verdisconteringsrente van de derivatenportefeuille. Wat betreft horizon is een maand een redelijke 

termijn om vervolgstappen zorgvuldig te bepalen om liquiditeit vrij te maken. Kortom, op basis van een 

zekerheidsmaatstaf van 97.5% en een horizon van 4 weken komt de minimale allocatie naar liquide 

middelen thans uit op EUR 11 miljoen.    

 

De minimale allocatie naar liquide middelen is niet constant in de tijd door veranderingen in de 

volatiliteiten van rente en valuta en de omvang van de derivatenportefeuilles. Het verhogen of verlagen 

van de valuta en/of renteafdekking of veranderingen binnen de matching- (meer renteswaps) en 

returnportefeuille (minder EUR beleggingen) beïnvloeden de omvang van de derivatenportefeuilles.  

 

Belangrijke beleidswijzigingen in de 

portefeuille van Pensioenfonds MN 

verlopen via het Beleggingsplan. Dit is het 

moment om de minimale allocatie van 

liquide middelen opnieuw vast te stellen.  

 

De benodigde liquiditeit van 

bovenstaande analyse heeft betrekking op 

de variation margin. Indien de derivaten in 

de toekomst centraal worden 

afgewikkeld, dan dient er ook een initial 

margin gestort te worden bij de 

clearinghouse. Gegeven de huidige 

omvang van de derivaten-portefeuille 

bedraagt de initial margin, conform de methodiek van clearing house LCH, circa EUR 9 miljoen. Dit bedrag 

is evenals de variation margin afhankelijk van de (historische) volatiliteit en omvang van de 

Figuur 1: Expected shortfall (97.5%) derivatenportefeuille PF MN eind feb. 2019 
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derivatenportefeuille. Daarnaast kunnen clearinghouse(s) de berekende initial margin verhogen met een 

multiplier.  

 

Rekening houdend met de initial margin zou de minimale allocatie naar liquiditeit voor de huidige 

derivatenportefeuille in 2019 verhoogd kunnen worden met ca. EUR 2 miljoen tot EUR 20 miljoen. Hier 

wordt verondersteld dat de valuta-overlay ongewijzigd blijft. Omdat pensioenfondsen voorlopig 

vrijgesteld zijn van central clearing en er nog onduidelijkheid bestaat over hoe de initial margin exact 

berekend wordt (de bepaling van de multiplier is vooralsnog subjectief) is het voorstel om vanuit prudent 

oogpunt EUR 20 miljoen te hanteren als streefwaarde.  

 


