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1 Inleiding 
 
In dit Beleggingsplan wordt het door Pensioenfonds MN (hierna: “PF MN”, “het Fonds”) gegeven 

beleggingsmandaat vanaf 1 januari 2020 voor de fiduciair beheerder MN (hierna: “MN”) vastgelegd.  

 

Het Beleggingsplan 2020 start met een omschrijving van de actuele pensioenomgeving en het strategisch 

beleggingskader van PF MN. Vervolgens wordt, aan de hand van het strategisch beleggingskader, de 

governance van het Fonds ten aanzien van de besluitvorming op het gebied van de beleggingen 

besproken. Ook wordt in dit hoofdstuk de stand van zaken met betrekking tot Maatschappelijk 

Verantwoord Beleggen (MVB) weergegeven. De overige onderwerpen die voor PF MN bij MN op de 

beleidsagenda staan worden in Bijlage C schematisch weergegeven. 

 

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 voorkeuren voor beleggingscategorieën en beleggingsproducten. Vervolgens wordt de 

actuele portefeuille positionering geëvalueerd. Door middel van een kwantitatief georiënteerde 

portefeuille optimalisatie wordt bekeken of mogelijke accentverschuivingen in de portefeuille opportuun 

zijn. In de laatste paragraaf worden de resultaten van een stress-test op de huidige portefeuille in kaart 

gebracht. 

 

Hoofdstuk 4 bevat de kern van het Beleggingsplan 2020, met de vastlegging van het beleggingsmandaat 

dat PF MN verleent aan MN, ingaande per 1 januari 2020. Dit mandaat bestaat uit een normportefeuille. 

gehanteerde benchmarks en 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 Pensioenomgeving en Strategisch beleggingskader 
 
Het Beleggingsplan 2020 is opgesteld rond het bestaande pensioencontract en financieel toezichtkader. 

Enerzijds heeft de Commissie Parameters de maximale rendementen verlaagd waarmee gerekend mag 

worden. Daarnaast hebben werkgevers, vakbonden en kabinet in 2019 een nieuw pensioenakkoord 

gesloten met mogelijk verregaande gevolgen. Dit wordt in 2020 in werkgroepen verder uitgewerkt. Het in 

2015 gelanceerde Nieuwe Financieel Toetsingskader (nFTK) is voorlopig nog van kracht.  

 

De (beleids)dekkingsgraden hebben in 2019, met name door de sterk gedaalde rente, een flinke klap 

moeten verwerken. Voor een groot aantal fondsen wordt eind 2019 wederom een kalenderjaar 

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 doelbewust 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 2019, nog altijd actueel. In de bepaling van de strategische beleggingsmix 

2020 wordt hier dan ook rekening mee gehouden.  

 

PF MN belegt via het in 2019 vastgestelde Strategisch Beleggingskader (SBK). 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. 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 SBK, de Doelstellingenstudie 2017 en de ABTN 2020. 

 

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

richtlijnen vastgesteld, die reeds in het Beleggingsplan 2019 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 (2020). 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. 
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Binnen de beleggingsmix wordt de volgende niveaustructuur gebruikt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Beleggingsplan 2020 volgt bovenstaande investment structuur als bepaald in het SBK. 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. Verdere uitwerking van niveaus 4 en 5 wordt in dit Beleggingsplan 

buiten beschouwing gelaten, omdat die in andere documenten (Investment Management Agreements 

met beheerders) is vastgelegd. 

 

Rondom de investment structuur zijn voor verschillende domeinen beleidsdocumenten opgesteld die 

door MN worden gevolgd bij het beheer van de beleggingsportefeuille. De belangrijkste beleidsstukken in 

dat kader zijn: 

 

• ABTN 

• Strategisch Beleggingskader (inclusief clusterdocumenten) 

• Beleid Dynamische Allocatie en Product Vormgeving (DAPV) 

• Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

• Beleid Productevaluaties 

• Landenbeleid (matching) portefeuille 

• Liquiditeitenbeleid 

• Treasury Protocol 

• Beleid Normrebalancing 

• Valutabeleid 

• Tegenpartijlimietenbeleid 

• Beleidsplan Risicomanagement 
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Met het sluiten van het Pensioenakkoord in 2019 en het zicht op een hernieuwd pensioenstelsel, is een 

toets op zijn plaats in hoeverre deze ontwikkelingen impact kunnen hebben op de portefeuille 

overwegingen voor 2020. De belangrijkste veranderingen vanuit het perspectief van het beleggingsbeleid 

worden hier benoemd.  

 

Nieuwe parameters 

Hoewel de nieuwe UFR rente nog niet in werking zal treden in 2020, hebben de nieuwe parameters wel 

degelijk nu al impact op pensioenfondsen. Pensioenfondsen moeten in hun herstelplan rekening houden 

met sterk lagere rendementsverwachtingen in het berekenen van de Kritische Dekkingsgraad (KDG). Die 

stijgt daardoor met als gevolg dat de kans op voorwaardelijke korting toeneemt. Op 19 november 2019 

heeft Minister Koolmees een brief ingediend in de Tweede Kamer waarin hij aankondigt gebruik te 

maken van zijn bevoegdheid om in geval van een uitzonderlijke economische situatie pensioenfondsen, 

onder bepaalde voorwaarden, toe te staan langer over geen (minimaal) vereist eigen vermogen te 

beschikken. Voor PF MN betekent dit concreet dat er in het herstelplan rekening gehouden mag worden 

met een hersteltermijn van 12 i.p.v. 10 jaar en er de facto twee jaar extra herstelcapaciteit bijkomt. Dit 

heeft een positieve impact op de KDG. Per saldo is de verwachting dat de KDG licht stijgt ten opzichte van 

de KDG op basis van ‘oude’ parameters. 
 

Wanneer de actuele dekkingsgraad eind 2019 onder de ‘nieuwe KDG’ ligt (op basis van de meest recente 

strategische mix), moet er voorwaardelijk gekort worden. Dit zal blijken uit het herstelplan dat in april 

2020 weer ingediend wordt bij DNB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bovenstaand figuur toont de dekkingsgraad van PF MN per eind september 2019 in combinatie met de 

KDG op basis van de nieuwe parameters1. De actuele dekkingsgraad ligt per eind september boven de 

KDG. Bij de huidige dekkingsgraad zou daarom geen voorwaardelijke korting benodigd zijn op het formele 

ijkmoment (31 december 2019). Voor 2020 wordt er geen aanpassing gedaan in de strategische 

normportefeuille en deze zal dus geen impact hebben op de hoogte van de KDG. 

 

Pensioencontract 

In het Pensioenakkoord zijn twee pensioencontract varianten toegestaan: 

 

1. Premieregeling met directe inkoop en collectieve risicodeling (“zacht” contract zonder 

zekerheidsmaat); 

2. Persoonlijk pensioenvermogen met collectieve uitkeringsfase (wet verbeterde premieregeling). 

 
1 Nog op basis van de hersteltermijn van 10 jaar. 
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Beide varianten zijn premieovereenkomsten. In variant 1 blijft het vermogensbeheer volledig collectief: 

alle deelnemers ontvangen hetzelfde rendement. In variant 2 hebben deelnemers een persoonlijk potje 

met een beleggingsbeleid dat afgestemd is op de leeftijd (life cycle beleggen). In de jaren voor 

pensionering wordt het individuele potje gefaseerd omgezet in aanspraken in de collectieve pot voor 

gepensioneerden. Het Pensioenakkoord is enkel op hoofdlijnen bekend, de details moeten nog 

uitgewerkt worden. Gegeven de onzekerheid over de concrete invulling is het van belang dat de 

portefeuille voldoende flexibiliteit biedt bij mogelijke uitwerkingen. Illiquiditeit en renteafdekking zijn in 

dat perspectief het meest relevant. 

 

Bij individuele potjes moet rekening gehouden worden met veranderingen in de beleggingen van de 

individuele deelnemer. Teveel illiquide beleggingen vormen mogelijk een probleem omwille van beperkte 

deelbaarheid en beperkte verhandelbaarheid. Daarnaast krijgen deelnemers de mogelijkheid om bij 

pensionering eenmalig maximaal 10% van de waarde van hun ouderdomspensioen in een keer te laten 

uitkeren (lump sum). Dit vraagt een zekere mate van liquiditeit in de portefeuille afhankelijk van de 

leeftijd van het deelnemersbestand. Welke bandbreedte voor illiquide beleggingen gehanteerd moet 

worden, is vooralsnog onduidelijk. Voor zover de premie-inkomsten hoger zijn dan de 

pensioenuitkeringen zijn illiquide beleggingen geen direct probleem. Ook dient rekening gehouden te 

worden met het aflossend karakter van sommige illiquide beleggingen (zoals hypotheken). Een ander 

vraagstuk is de renteafdekking. In geval van een persoonlijk vermogenscontract is in de vroege actieve 

fase het renterisico beperkt vanwege het ontbreken van de opbouw. Het is daarom niet ondenkbaar dat 

in geval van een individueel contract de optimale renteafdekking minder hoog is dan in het huidige 

contract. Concluderend lijkt de huidige portefeuille op dit moment voldoende flexibel te zijn en de 

verschillende opties voor het pensioencontract open te houden. 

 

2.2 Dynamische Allocatie & Product Vormgeving 

De productvormgeving en de implementatie op niveau 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. 
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2.3 Maatschappelijk verantwoord beleggen 

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

vormt voor maatschappelijk verantwoord beleggen:  

 

• De beleggingen van Pensioenfonds MN hebben invloed op de reële economie en de 

samenleving. [basis voor het rekening houden met de invloed van beleggingskeuzes op de wereld]  

• Alleen beleggingen die rekening houden met ESG-factoren (Environmental, Social, Governance) 

zijn op lange termijn rendabel omdat schadelijke gevolgen van een economische activiteit niet 

voor onbepaalde tijd op mens, maatschappij en milieu afgewenteld kunnen worden. [basis voor 

integratie van ESG-factoren in beleggingskeuzes] 

 

Het verantwoord beleggen beleid van 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 en de invloed van de beleggingen van 

PF MN op de reële wereld. Op deze manier laat het Fonds 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. 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 komende jaar zal wederom aandacht worden besteed aan belangrijke MVB 

ontwikkelingen. MN zal bijvoorbeeld een MVB verdiepingssessie organiseren voor het Bestuur en ieder 

kwartaal een specifiek onderwerp uit de MVB rapportage uitlichten. 

 

Verankering MVB in de beleggingen 

In 2019 is het SBK aangepast, waarmee Maatschappelijk Verantwoord Beleggen verder verankerd is in 

het beleggingsbeleid. Het is de ambitie van het Fonds en MN om ESG-integratie meer prominent in de 

beleggingsstrategieën en -mandaten vast te leggen. Op dit vlak zijn stappen genomen met de introductie 

en implementatie van een nieuwe EMD strategie, waarin een sterk ESG component is opgenomen. Met 

de implementatie van bewuste selectie in de aandelenportefeuille is het voornemen om in 2020 een 

volgende stap te nemen.  

 

Verdieping MVB beleid 

In 2019 is het MVB beleid herschreven, zodat deze beter aansluit bij de huidige wet- en regelgeving. In 

2020 zullen de standpunten over specifieke onderwerpen door MN verder worden uitgewerkt in 

thematische papers. 

 

Klimaat 

Methodieken om klimaatrisico’s van beleggingen te meten ontwikkelen zich in een rap tempo. In 2020 

zullen de mogelijkheden om klimaatrisico’s op een passende wijze in kaart te brengen worden verkend. 

Hierbij kunnen de richtlijnen van de TCFD (Taskforce on Climate related Financial Disclosures) gebruikt 

worden als basis.  
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Impactinvesteringen 

In 2020 zal nader in kaart worden gebracht welke mogelijkheden er zijn voor impact investing. Wanneer 

wordt besloten om impactinvesteringen in de portefeuille toe te voegen, zal de route die de voorkeur 

heeft verder uitgewerkt worden en zal MN op zoek gaan concrete ‘impact proposities’ en deze 

voorleggen aan PF MN. 

 

IMVB 

Eind 2019 heeft PF MN besloten het IMVB convenant te ondertekenen. Hiermee wordt de samenwerking 

aangegaan met maatschappelijke organisaties (ngo’s), vakbewegingen en de overheid op het vlak van 

duurzaam beleggen. Namens PF MN is MN actief werkgroeplid in verschillende IMVB-werkgroepen, met 

als doel om de gemaakte afspraken verder uit te werken.
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3 Beleggingsbeleid 2020 
 

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

weergegeven waarbinnen PF MN opereert. Met het Dynamische Allocatie en Product Vorming (DAPV) 

wereldbeeld dat in paragraaf 3.2 aan de orde komt, wordt een zo goed mogelijk beeld gegeven van de 

omgeving van markten en economie met de daarbij horende risico’s. Op basis hiervan wordt een 

inschatting gemaakt van te behalen (over)rendementen voor de komende periode. De horizon die hierbij 

gebruikt wordt is 3 tot 5 jaar, maar daarbij wordt in acht genomen dat er fluctuaties op korte termijn 

kunnen optreden. Het beleid van DAPV is erop gericht advies te geven over de portefeuille inrichting, 

zodanig dat de doelstellingen behaald kunnen worden binnen de gestelde (risico)kaders. 

 

3.1 Samenvatting en voorstel portefeuille samenstelling 2020 

Het beleggingsbeleid in 2020 is gebaseerd op de uitkomsten van de ALM studie 2018, op de 

vooruitzichten van financiële markten voor de komende 3 tot 5 jaar, zoals samengevat beschreven in 

paragraaf 3.2 en op de portefeuille optimalisatie die in paragraaf 3.4 is uitgewerkt. 

 

Het beleid dat in 2019 is gevoerd, zal in beginsel in 2020 worden voortgezet. Naar verwachting zal het 

Strategisch VEV niet wijzigen naar aanleiding van de normstelling 2020 in vergelijking tot de normstelling 

2019. 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. Een hogere afdekking van het renterisico 

heeft, met een op termijn verwachte lichte rentestijging, een verlaging van de herstelkracht tot gevolg. In 

dat kader is een kaderstellend plan geschetst om stapsgewijs naar de hogere renteafdekking van 70% toe 

te werken (Zie bijlage A, Monitoring Dashboard Rente Afdekking). PF MN zal met behulp van deze 

kadering op kwartaalbasis bespreken of er op basis van de resultaten aanleiding is de ruimte in 

renteafdekking rondom het strategisch pad te benutten. 

 

Door de aanhoudende spanningen (handelsoorlog, gedaald vertrouwen) is de verwachting dat de rente 

niet veel zal stijgen. Deze spanningen kunnen er ook voor zorgen dat de volatiliteit hoger ligt dan in het 

(recente) verleden. Dit maakt het halen van de overrendementsdoelstelling tot een uitdaging in het 

komende jaar. In deze omgeving bieden vastrentende waarden met een kredietvergoeding en real assets 

een interessante mogelijkheid om de volatiliteit niet al te veel te laten oplopen.  

 

Bovenstaand vertaalt zich voor PF MN concreet in: 

 

• een voorkeur voor kredietrisico (bedrijfsobligaties en hypotheken) binnen de 

matchingportefeuille; door de lage, negatieve rente blijven staatsobligaties onaantrekkelijk.  

• het behouden van ruimte voor de ophoging van het cluster Real Assets, waarbij direct 

onroerend goed de voorkeur heeft. 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 2020. 

 

Per ingangsdatum van dit Beleggingsplan zal er ten behoeve van liquiditeitenbeheer in de portefeuille het 

Treasury Protocol in werking treden. De normstelling en bandbreedtes voor liquiditeiten die hieruit 

volgen vormen de basis voor de normstelling en bandbreedtes in het Beleggingsplan 2020.  
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3.2 Economische omgeving en financiële markten 

 

Wereldbeeld en risico scenario’s 

Jaren van normalisering van groei, inflatie en rentes 

De afgelopen jaren verwachtte fiduciair beheerder MN in haar basisscenario een “Normalisering” van de 

mondiale economische groei, inflatie en rentes. Hoewel de economische groei lager lag dan voor de 

kredietcrisis, herstelde de wereldeconomie het afgelopen decennium geleidelijk. De hoge werkloosheid 

en de overcapaciteit werden weggewerkt en veel economieën keerden terug op volledige 

capaciteitsbezetting. Als gevolg van steeds krappere arbeidsmarkten begonnen ook de loonstijgingen toe 

te nemen. In de volgende fase van dit langgerekte normaliseringsproces was de verwachting dat verder 

oplopende loonstijgingen zich met enige vertraging moesten vertalen in geleidelijk oplopende inflatie. 

Centrale banken anticipeerden hierop met een langzame afbouw van het extreme crisisbeleid in de vorm 

van voorzichtige renteverhogingen en beëindiging van de obligatie-opkoopprogramma’s (QE). Hierop 

stegen ook de marktrentes enigszins.  

 

Ook vorig jaar werd nog een continuering van dit normaliseringsproces verwacht op een drie tot vijf jaars 

horizon, waarbij ook de rente verwacht werd per saldo in een geleidelijk opwaarts pad te blijven. Het 

vertrouwen van het bedrijfsleven en de huishoudens was hoog en wees op aanhoudende of zelfs 

enigszins accelererende economische groei. En juist omdat het proces van normalisering zich zeer 

geleidelijk voltrok, waren er nog weinig signalen van excessen, oververhitting van de economie of 

afremming door de voorzichtige afbouw van het extreem ruime centrale banken beleid. Hierdoor behield 

de mondiale economie ruimte om verder te herstellen en werd nog geen spoedige recessie verwacht.  

 

Stagnatie door geopolitieke spanningen 

Echter, in het afgelopen jaar is steeds duidelijker geworden dat dit normaliseringsproces grotendeels is 

gestagneerd. De economische groei- en inflatie(verwachtingen) zijn geleidelijk afgenomen, de centrale 

banken hebben een duidelijke draai gemaakt van afbouw van het crisisbeleid naar nieuwe stimulerende 

maatregelen. De marktrentes zijn weer scherp gedaald.  

 

De sterk toegenomen geopolitieke spanningen lijken de primaire trigger voor deze afkoeling van de 

wereldeconomie te zijn. Met name het oplaaiende handelsconflict tussen de VS en China en de zorg dat 

dit conflict zich mondiaal zal uitbreiden, spelen hierbij een hoofdrol. Ook de Brexit en andere geopolitieke 

spanningen dragen bij aan de toegenomen zorgen. Het vertrouwen in de mondiale industrie heeft 

inmiddels een aanzienlijke knauw gekregen, waardoor in die sector de groei van investeringen en 

productie volledig is gestagneerd. Dit geldt ook voor de wereldhandel. Hoewel de meer binnenlands 

gerichte dienstensectoren stabieler zijn gebleven, zijn de economische groei(verwachtingen) afgenomen 

tot niveaus waarop verdere toename van de (loon)inflatie beduidend onzekerder is geworden. De 

consensus onder economen voorziet voorlopig geen stijging van de inflatie meer.  

 

De inflatie(verwachtingen) blijven daarmee veelal onder de doelstelling van de centrale banken. 

Gecombineerd met het risico van verdere escalatie van (de negatieve effecten van) de handelsconflicten, 

hebben centrale banken aangekondigd het monetaire beleid weer te zullen verruimen. Zo heeft de 

Amerikaanse Fed de rente inmiddels al verlaagd en is verdere verlaging niet uitgesloten als de 

Amerikaanse economie aanzienlijk onder druk komt. De ECB lijkt de rente eveneens verder te zullen 

verlagen en haar obligatie-aankoopprogramma wordt herstart. 
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Na jaren van (zeer) lage niveaus is ook de volatiliteit in de mondiale financiële markten teruggekeerd. Dit 

is onder andere veroorzaakt door de toenemende escalatie van het handelsconflict en de onzekerheid 

over (de effectiviteit van) het centrale banken beleid, in het bijzonder waar rentes al negatief zijn. De ECB 

heeft in voorgaande jaren met haar “whatever it takes” aanpak bijgedragen aan het economisch herstel 

in Europa, maar de twijfel neemt toe over het instrumentarium. De scherpe daling van de rentes in 

Europa is de meest opvallende en voor de dekkingsgraad van pensioenfondsen negatieve 

marktontwikkeling. In grote delen van de mondiale obligatiemarkt worden negatieve rentes berekend; 

een historisch ongekende situatie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een gewijzigd wereldbeeld: van “Normalisering” naar “Langer Laag” 

Hoewel er een dun symbolisch handelsakkoord is gesloten, lijken protectionisme en geopolitieke 

spanningen tussen ’s werelds grootmachten een blijvend fenomeen. De mondiale machtsstrijd kan zich 

ook op diverse andere fronten manifesteren, zoals in de valutamarkten en in de race om technologische 

dominantie. Een spoedige terugkeer naar het relatief stabiele herstelpad van de laatste jaren is hierdoor 

nu minder waarschijnlijk. In deze omstandigheden lijkt de reactiefunctie van centrale banken te zullen 

veranderen. Dat wil zeggen, in fasen waarin de geopolitieke rust terugkeert en de economie weer 

enigszins aantrekt, zal voor de centrale banken de lat voor een exit uit het zeer ruime beleid 

waarschijnlijk hoger liggen, ook al door hoge en veelal weer stijgende schuldniveaus.  

 

Consensus: lagere, maar nog positieve groei 

De kans dat de geopolitieke spanningen zelfs leiden tot een recessie is toegenomen. Een spoedige 

recessie is evenwel voor de meeste economen (nog) niet de basisaanname. De consensus gaat in zowel 

de meeste ontwikkelde, als opkomende economieën uit van een lagere groei dan in de laatste jaren, 

maar nog altijd van een positieve groei. Hoewel in de mondiale industriële sector sprake is van krimp, 

groeien de veel grotere dienstensectoren nog altijd. Deze zijn voornamelijk op het binnenland gericht en 

worden ondersteund door de vooralsnog stabiele consumptie. Dit is te danken aan 

werkgelegenheidsgroei, loonstijgingen, ruime kredietverlening en sterke vermogensposities.  

 

Risicoscenario’s 

Naast dit wereldbeeld zijn er ook alternatieve scenario’s te bedenken die worden gevolgd omdat ze een 

blijvende impact op het wereldbeeld kunnen hebben. Er zijn vijf risico’s die momenteel actueel zijn: 

1. Mondiale handelsoorlog en machtsstrijd 

2. Euro break up 

3. Financiële instabiliteit 

4. Natuurlijk einde van de expansie 

5. Terugkeer naar economisch herstel 

‘Japanificatie’ van de EMU? 
De recente vertraging van de economische groei, de nieuwe fase van centrale bank verruiming en de negatieve rentes roepen 
de vraag op of ontwikkelde economieën – die van de EMU in het bijzonder – ‘Japanificeren’. Japanificatie wordt gedefinieerd 
als een situatie van structureel lage economische groei als gevolg van demografie, schuldsanering en (dreigende) deflatie. Er 
zijn overeenkomsten tussen de Eurozone en Japan. Beide economieën hebben te maken met negatieve rentes en 
demografische tegenwind. Maar er zijn ook verschillen. Zo hebben Westerse centrale banken veel sneller gereageerd met 
verruiming. De resulterende rentedaling en activa-inflatie hebben grootschalige schuldsanering in de private sector voorkomen 
waardoor economieën toch voldoende konden groeien om de werkloosheid systematisch terug te dringen naar inmiddels het 
dieptepunt van voor de kredietcrisis. Dit is in Japan de afgelopen 30 jaar nooit het geval geweest. Anders dan in Japan, werd 
daarmee loondaling en deflatie voorkomen. 
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Er zijn minder risicoscenario’s dan vorig jaar. Door een herijking van de risico’s zijn risico’s samengevoegd 

of verwijderd omdat ze minder actueel geworden zijn. De risico’s “Lager voor langer en “Regionaal 

Protectionisme”, welke nauwgezet gevolgd zijn, zijn nu geïntegreerd in het wereldbeeld. 

 

Risicomatrix: 

 
 

Portefeuillevoorkeuren - Matchingportefeuille 

2020: Monetaire verruiming en laagblijvende rentes 

Naar verwachting zullen de centrale banken de aangekondigde verruiming van het monetaire beleid 

implementeren en gaat de ECB over tot het opkopen van obligaties. Het is de ECB er veel aan gelegen de 

rente laag te houden. De economische groei en inflatie liggen beide op een laag niveau. Daarnaast is het 

vermoeden dat de ECB financiële stress – bijvoorbeeld in Italië - wil voorkomen door de rente laag te 

houden. Een grootschalige toename van de overheidsuitgaven in de lidstaten die hier wel ruimte voor 

hebben, met name Duitsland, lijkt voorlopig minder waarschijnlijk. Hierdoor lijken ook de vraag-aanbod 

verhoudingen in de obligatiemarkten van de EMU kernlanden op een voorlopig lage rente te wijzen. De 

kans op een significante rentestijging dit jaar en volgend jaar wordt dan ook beperkt geacht. 

 

Enige ruimte voor een rentestijging op een vijf jaars horizon 

Regelmatig dringt zich de vraag op waarom de rente zo laag is. Naast cyclische factoren zijn er meerdere 

structurele factoren die invloed hebben op de Europese rente. Factoren die de rente structureel verlagen 

zijn bijvoorbeeld de schaarste aan kwaliteitspapier (staatsschuld kernlanden daalt) en de vergrijzing 

(economische groei daalt). Factoren die zorgen voor een structureel hogere rente zijn zorgen over 

schaarste van productiegoederen door een handelsoorlog. Een omgeving met gematigde groei en krappe 

capaciteit zorgt ervoor dat een grote groep specialisten (de consensus) een licht hogere rente verwacht. 

Zij voorzien een rentestijging van 1%, waarbij het grootste deel van de stijging in het laatste deel van de 

drie tot vijf jaars horizon ligt. Er is momenteel geen reden om van de consensus af te wijken. 

 

Portefeuillevoorkeuren - Returnportefeuille 

Lage risicopremies, lage toekomstige rendementen 

De verwachte omstandigheden voor de strategieën in de returnportefeuille in 2020 zijn minder 

eenduidig. Enerzijds zijn laagblijvende rentes en aanhoudende centrale bank ondersteuning een positieve 

ontwikkeling. Bovendien kan juist de lagere groei ervoor zorgen dat de economische expansie minder 
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snel tegen capaciteitsgrenzen aanloopt. De expansie wordt daarmee dus verlengd, geholpen door 

monetaire en eventueel enige fiscale ondersteuning, hetgeen de koersen van returnactiva kan blijven 

ondersteunen. Anderzijds bestaat er twijfel of de huidige hoge koersniveaus van returnactiva wel 

houdbaar zijn. Koersen, waarderingen en verwachtingen zijn opgelopen in een omgeving met een 

verscheidenheid aan risico’s. De bewegelijkheid van koersen was lange tijd vrij laag. Was dit een juiste 

reflectie van de risico’s? Door de opgelopen koersen zijn de risicopremies aan de lage kant. Dit heeft 

consequenties voor de toekomst. De verwachtingen over rendementen voor de toekomst zijn laag.  

 

Veel onzekere gebeurtenissen 

In de komende maanden blijven belangrijke gebeurtenissen met invloed op de volatiliteit de markten 

domineren. Hierdoor is het mogelijk dat de analyse in dit document (deels) herzien moet worden op basis 

van de uitkomst van deze gebeurtenissen. Belangrijke (voorziene) gebeurtenissen zijn: Brexit, de 

handelsoorlog, politieke onrust in Italië en de demonstraties in Hong Kong. 

 

Conclusie portefeuille voorkeuren  

Overrendement is mogelijk op middellange termijn. Op korte termijn voorkeur voor vastrentende 

waarden met kredietvergoeding en real assets 

De horizon van DAPV is een middellange termijn van drie tot vijf jaar. Omdat het korte termijn pad 

bepalend kan zijn voor het resultaat, wordt ook een inschatting gemaakt voor het komend jaar. Uit de 

berekeningen van MN blijkt dat in de huidige financieel-economische omgeving (het wereldbeeld) met 

een voorlopig (zeer) lage rente de doelstellingen behaald kunnen worden op de middellange termijn. Het 

verwachte overrendement is grotendeels afhankelijk van de rentestand omdat de strategische afdekking 

een openstaand renterisico impliceert. Voor de kortere termijn van één jaar is het de vraag of de 

overrendementsdoelstelling voor aandelen in verhouding staat tot het risico dat deze categorie 

traditioneel laat zien. De komende twaalf maanden is de verwachting dat de rente laag zal blijven. 

Daarnaast zijn er veel gebeurtenissen die een substantiële invloed kunnen hebben op de economie en de 

markten. De verwachting is dat koersen veel bewegelijkheid laten zien. Bij veel bewegelijkheid is het 

lastiger de doelstelling van het overrendement te realiseren. Daarom is een neutrale houding op het 

nemen van risico passend.  

 

Fiduciair beheerder MN adviseert de volgende accenten in de portefeuille: 

 

1. Matching- en returnportefeuille op neutraal gewicht, rente-afdekking verder verhogen conform 

strategisch pad 

Markten zijn de afgelopen maanden vrij volatiel geweest, dit biedt een kans om de gewichten in 

een paar beleggingscategorieën terug te brengen naar een meer neutrale weging. De aanname 

dat de rente rond huidige niveaus zal blijven liggen is het belangrijkste argument om het gewicht 

van de matching portefeuille in lijn te brengen met de strategische weging en het strategisch pad 

van de rente-afdekking te blijven volgen.  

2. Hoogrentende waarden: voorkeur EMD en bankleningen 

Als de rente komende periode laag blijft en daarna matig stijgt, zullen beleggingen met een 

kredietvergoeding hier het meeste van profiteren. De beleggingen verdienen dan de 

kredietvergoeding. De voorkeur voor EMD en bankleningen blijft gehandhaafd, maar de lage 

rente is ook gunstig voor high yield obligaties en daarmee een belangrijke reden om de allocatie 

naar neutraal te brengen. De verwachting is dat faillissementen laag blijven. Tenslotte kan een 
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opleving van het sentiment niet helemaal uitgesloten worden. Bij een verscheidenheid aan 

scenario’s past een neutrale positie beter. 

3. Binnen de matchingportefeuille: voorkeur voor kredietrisico 

Door de lage, negatieve rente blijven staatsobligaties onaantrekkelijk. De voorkeur gaat daarom 

uit naar kredietrisico (bedrijfsobligaties en hypotheken) binnen de matchingportefeuille. Voor 

zover de beleidsmatige randvoorwaarden van de matchingportefeuille (Clusterstrategie 

Matchingportefeuille) dit toelaten, is daarnaast afbouw van staatsobligaties en dito meer 

leverage in de portefeuille te prefereren.  

4. Voorkeur voor real assets  

De huidige omgeving van lage groei en lage rente maken real assets met vaste inkomensstromen 

zoals infrastructuur en direct vastgoed aantrekkelijk als beleggingsobject. Het invullen van niet-

genoteerd Onroerend Goed conform het clusterdocument wordt dan ook passend geacht. 

Beursgenoteerd vastgoed profiteert ook van lage rentes, maar is volatieler dan niet-

beursgenoteerd vastgoed. 

5. Neutraal op aandelen, maar binnen aandelen voorkeur voor ontwikkelde landen 

De richting van de aandelenmarkt is al lange tijd positief, maar het risico op meer volatiliteit 

neemt toe. Nu de waardering iets bovengemiddeld is en het verloop van de economische cyclus 

onzeker wordt, is er een grote kans dat risico en rendement niet meer in verhouding staan. 

Afhankelijk van ontwikkelingen in de economie en op markten kan voor de middellange termijn 

bijsturing nodig zijn. De allocatie naar aandelen wordt momenteel ongemoeid gelaten.  De 

handelsoorlog, die sinds 2018 gaande is, raakt niet alleen grote ontwikkelde landen, maar ook 

veel opkomende markten. Een groot aantal landen heeft een forse export sector waardoor als 

gevolg van de handelsoorlog de economische groei structureel lager kan liggen. Dit is deels al 

vertaald in de lage waarderingen van aandelen uit opkomende markten. Desondanks lijkt het 

verstandig minder risico in deze markten te nemen, zeker gezien de risico’s komende periode.  

 

Samengevat: 

• Het handelsconflict is de voornaamste reden achter de wereldwijde groeivertraging; de basis 

aanname is lage groei, geen recessie; 

• De komende periode zijn er veel (geopolitieke) spanningen waardoor het niet uitgesloten is dat er 

toch een recessie optreedt; 

• De toekomstige rendementen zijn naar verwachting laag; door de spanningen is er een neutrale 

houding naar risicovolle activa; 

• Het wereldbeeld is: “Langer Laag”. De rente blijft de komende periode laag door de gematigde groei 

en het monetair beleid van centrale banken. Op middellange termijn zal de rente beperkt stijgen; 

• Het advies: de matchingportefeuille behouden op neutrale positionering, voorkeur voor 

vastrentende waarden met krediet vergoeding en real assets. 
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De belangrijkste voorkeuren en conclusies vanuit de advisering van MN: 

 
Categorie Advies* Argumenten pro/contra 

NIVEAU 1: Matching-return & rente afdekking 

Verdeling Matching - return 
 Neutraal Het gewicht van matching behouden op neutraal. Indien er rebalancing nodig is, komt de 

opbrengst komt ten gunste van obligaties met een kredietvergoeding. 

Rente afdekking 
Neutraal De markt prijst een verdere daling van de rente in. Een neutrale afdekking biedt bescherming in 

risico scenario's en reduceert volatiliteit dekkingsgraad. 

NIVEAU 2: Vermogenscluster & valuta-afdekking 

Valuta Valuta hedge Neutraal 
 

Matching 

Rente               Neutraal Voorkeur voor leverage en afbouwen  allocatie-omvang 
Pro: De rente is zeer laag en drukt op de haalbaarheid van de doelstelling. 
Con: Meer stimulus vanuit ECB houdt rente laag, waarbij de rente nog verder kan dalen . 

Krediet Voorkeur Pro: Producten met een kredietvergoeding zijn in een lage rente omgeving aantrekkelijk, zeker 
als de huidige situatie voortduurt. 
Con: Een groeivertraging kan de kredietvergoeding laten uitlopen, maar ruimte om bij te sturen 
perkt dit in. 

Return 

OG   Voorkeur Pro: Real assets zijn aantrekkelijk door huurinkomsten. 
Con: Een rentestijging – nu onwaarschijnlijk - zorgt voor duurdere financiering. 

Hoogrentend Voorkeur   

Aandelen Neutraal 
 

NIVEAU 3: Beleggingsproducten 

Rente 

Staatsobligaties Afbouwen Pro: De rente zorgt voor een extreem onaantrekkelijke waardering. 
Con: Het dieptepunt is vooralsnog onbekend, maar zal ingrijpen beleidsmakers oproepen. 

Renteswaps Voorkeur Pro: Leverage in de portefeuille waardoor ruimte elders belegd kan worden. 
Con: De fysieke afdekking is al laag, maar omgeving is ook uitzonderlijk. 

KLOP Neutraal Pro: Dit alternatief voor kasgeld biedt een aantrekkelijkere vergoeding zonder extra kredietrisico.  
Con: Ook obligaties met korte looptijd hebben een negatieve rente. 

Krediet 

Bedrijfsobligaties Voorkeur Pro: Aantrekkelijkere belegging in vergelijking met staatsobligaties. 
Con: Vergoeding is erg laag, maar aantrekkelijk bij stabiele renteomgeving 

Hypotheken Voorkeur Pro: De financiële basis van hypotheken is solide, opgelopen huizenprijzen maakt nieuwe 
hypotheken risicovoller dan bestaande. 
Con: Tegenvallende groei vergroot het risico van hypotheken, maar arbeidsmarkt vooralsnog 
solide  

Real assets 

Direct OG  Voorkeur Pro: Real assets zijn aantrekkelijk door het huurinkomen, lage rente is positief.  
Con: De prijzen zijn flink opgelopen door de lage rente, maar aanvangsrendement nog relatief 
aantrekkelijk  

Beursgenoteerd  Neutraal 
 

Hoogrentend 

Bankleningen Voorkeur Pro: Bankleningen bieden een aantrekkelijke vergoeding ten opzichte van andere 
kredietbeleggingen. 
Con: Populariteit bankleningen heeft veel instroom aangetrokken, maar vlakt af bij lage rente. 

High yield Neutraal Pro: In de huidige omgeving blijft het wanbetalingsrisico laag, spread attractief. 
Con: Aanhoudend handelsconflict kan druk op winst en groei zetten en kredietrisico verhogen. 

EMD Voorkeur Pro: EMD in $ biedt voldoende buffer, lage rente VS is ook ondersteunend. 
Con: Aanhoudend handelsconflict kan landen economisch verzwakken, maar verbeterde 
financiële positie biedt buffer. 

Aandelen 

Ontwikkelde markten Neutraal Pro: Categorie kan profiteren als zorgen verdwijnen en in de zoektocht naar rendement. 
Con: Einde van de cyclus en neerwaartse risico’s domineren. Waardering Amerikaanse aandelen 
bovengemiddeld in vergelijking met andere regio’s en eigen historie. 

Opkomende markten  Neutraal Pro: Onder gemiddelde waardering ten opzichte van andere regio’s, categorie kan profiteren van 
meer wereldhandel en kapitaalstromen. 
Con: Waardering kan structureel lager blijven liggen, kapitaalstromen zijn volatiel. 

Private equity  Neutraal 
 

 

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

een concreet voorstel gedaan voor de beleggingsportefeuille. 
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3.3 Evaluatie huidige portefeuille 
Jaarlijks wordt een terugkijkende analyse uitgevoerd voor de portefeuille over de drie voorgaande jaren 

om te zien of de doelstellingen gehaald zijn. De laatste terugkijkende analyse besloeg de periode 2016-

2018. De portefeuille heeft over deze periode een overrendement gehaald van 1.3%. Dit ten opzichte van 

een doelstelling van 1.5%. Gegeven het strategisch kader en op basis van de benchmark rendementen, 

was een rendement mogelijk geweest tussen de -0.08% en 1.79%. De strategische bandbreedtes bleken 

niet beknellend te zijn geweest in de afgelopen drie jaar voor het behalen van de overrendements-

doelstelling. Zowel de matching- als de returnportefeuille hebben een resultaat behaald boven de 

strategische benchmarks als benoemd in de clusterdocumenten. Met name de relatieve onderweging van 

de returnportefeuille ten opzichte van de strategische norm heeft geleid tot een resultaat onder de 

overrendementsdoelstelling. 

 

De portefeuille heeft van december 2018 tot eind september 2019 een rendement behaald van 26.3% 

versus een benchmark rendement van 26.2%. De portefeuille heeft, met name vanwege de sterk 

gedaalde rente en het openstaande renterisico, de verplichtingen niet kunnen bijhouden. Er zijn 

gedurende 2019 geen actieve dynamische posities in afwijking van de strategische normportefeuille 2019 

aangehouden door PF MN. 

 

  
Actuele gewichten 

binnen clusters

30-9-2019 30-9-2019 Norm Min Max Norm Min Max

Matching portefeuille 52.8% 50% 45% 55% 50.0% 45.0% 55.0%

Renterisico 32.1% 60.8%

Lange staatsobligaties 20.0% 37.9% 38% 20% 50% 20.1% 10.6% 26.4%

Matching overlay 12.1% 22.9% 7% 3.7%

Kredietrisico 27.8% 52.7%

EU IG Bedrijfsobligaties 14.4% 27.3% 30% 20% 40% 15.8% 10.6% 21.1%

KLOP 6.9% 13.1% 10% 0% 20% 5.3% 0.0% 10.6%

Hypotheken 6.5% 12.3% 15% 10% 20% 7.9% 5.3% 10.6%

Liquiditeiten -7.1% -13.4% 0%

Liquiditeiten -7.1% -13.4% 0% - -

Liquiditeiten incl onderpand 4.9% - 1.5% 5.0%

als % van totale pf

Return portefeuille 47.2% 50% 45% 55% 50.0% 45.0% 55.0%

Hoogrentend 19.3% 40.9% 40% 30% 50% 20.0% 15.0% 25.0%

High Yield Credits 9.2%

EU HY 3.0% 15.5% 15% 10% 20% 2.9% 1.9% 3.9%

US HY 3.2% 16.6% 15% 10% 20% 2.9% 1.9% 3.9%

Bank Loans 3.0% 15.5% 20% 15% 25% 3.9% 2.9% 4.8%

Opkomende Markten 10.2%

EMD HC 5.2% 26.9% 25% 20% 30% 4.8% 3.9% 5.8%

EMD LC 5.0% 25.9% 25% 20% 30% 4.8% 3.9% 5.8%

Aandelen 22.8% 48.3% 50% 40% 60% 25.0% 20.0% 30.0%

Beursgenoteerd 20.1%

EU 7.4% 32.6% 30% 25% 35% 6.8% 5.7% 8.0%

US 6.4% 28.1% 25% 20% 30% 5.7% 4.6% 6.8%

APAC 1.6% 6.9% 5% 0% 10% 1.1% 0.0% 2.3%

Emerging Markets 4.7% 20.6% 25% 20% 30% 5.7% 4.6% 6.8%

Private Equity 2.8% 12.3% 15% 0% 20% 3.4% 0.0% 4.6%

Onroerend Goed/Real assets 5.1% 10.8% 10% 5% 20% 5.0% 2.5% 10.0%

Vastgoed 2.0%

Beursgenoteerd 2.0% 39.4% 40% 0% 50% 2.0% 0.0% 2.6%

Niet-genoteerd (NL) 0.0% 0.0% 0% 0% 50% 0.0% 0.0% 2.6%

Infrastructuur 3.1%

Infrastructuur 3.1% 60.6% 60% 50% 70% 3.1% 2.6% 3.6%

Rente Afdekking 54.3% 55% 52.5% 57.5%

USD Afdekking 90.0% 90% 50% 100%

Balansrisico 7.3% 10% 7% 12%
*als % van bovenliggend cluster
**schuingedrukte cijfers o.b.v. actiele clusterwegingen per 30-9-2019

Pensioenfonds MN

Strategische Norm (2019)* (% van totale portefeuille)**
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Op basis van de risicokengetallen van de huidige portefeuille is er geen reden om aanpassingen te maken 

in de portefeuille. Deze bevindt zich binnen de gestelde bandbreedtes. 

 

• Door de lage bewegelijkheid op de financiële markten is het balansrisico van de portefeuille ook 

laag. Het bevindt zich aan de onderkant van de bandbreedte; 

• Indien het balansrisico zou worden berekend met een marktvolatiliteit die meer in lijn ligt met 

het historisch gemiddelde. Dan ligt het balansrisico meer richting het midden van de 

bandbreedte 7.0%-12.0%; 

• De lage volatiliteit vertaalt zich in een beperkte weging van het stress regime in de decompositie 

van het balansrisico. 

 

 

3.4 Portefeuille constructie overwegingen 
 

3.4.1. Portefeuille optimalisatie proces 

Na de evaluatie van de huidige portefeuille, analyseren we vervolgens 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 wordt gedaan met behulp van een 

portefeuille optimalisatie. Het ankerpunt van de portefeuille optimalisatie2 is de strategische 

normportefeuille 2019. Hierbij wordt verondersteld dat de normportefeuille de overrendements-

doelstelling van 1.5% behaalt. Hieruit wordt vervolgens de verdeling van rendementen van de activa in de 

returnportefeuille afgeleid. Voor de matchingportefeuille is een overrendement van 0% de aanname. 

Voor de overige onderliggende bouwstenen worden de overrendementen herleid uit marktdata 

(historische volatiliteit). Vervolgens worden de inzichten en portefeuille voorkeuren vanuit het 

wereldbeeld verwerkt, waarbij relatieve voorkeuren van alle asset categorieën worden ingezet.  

 

Uit deze stappen volgt een uiteindelijke verdeling3 van verwachte rendementen, op basis waarvan de 

huidige portefeuille (per 30 september 2019) wordt geoptimaliseerd4. Hierbij wordt als doel gesteld dat 

het balansrisico geminimaliseerd wordt met als randvoorwaarde dat het verwachte rendement op de 

geoptimaliseerde portefeuille minimaal gelijk is aan de overrendementsdoelstelling van PF MN. Als 

laatste stap wordt de geoptimaliseerde portefeuille getoetst aan het wereldbeeld en overige (praktische) 

overwegingen. Immers niet alle nuances kunnen in een model gevangen worden. Te denken valt aan op- 

 
2 In technische termen is het Bayesiaans model met prior verdeling. Door reverse engineering kunnen de implied returns berekend worden 
die ervoor zorgen dat de doelstelling gehaald wordt. Het model is niet gevalideerd door tweedelijns Risk Management MN 
3 Aangeduid als de posterior kansverdeling van overrendementen 
4 Bij afwezigheid van views e/o convictie tendeert de optimalisatie naar de normportefeuille 
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en afbouw van illiquide producten wat veelal niet mogelijk is in een tijdsbestek van een jaar. De 

optimalisatie richt zich voornamelijk op clusterniveau waardoor een nadere invulling op productniveau 

noodzakelijk is.  

 

Het voordeel van bovenstaande aanpak is dat door de lange termijn aannames als ankerpunt te nemen 

en hierin de drie tot vijf jaars inzichten vanuit het wereldbeeld te verwerken, de resultaten van de 

optimalisatie meer robuust worden dan wanneer ze enkel ingestoken worden op lange dan wel korte(re) 

termijn aannames. 

 

3.4.2. Toets aan wereldbeeld: risico’s overheersen, voorkeur voor vastrentende waarden met krediet 

vergoeding en real assets 

In de huidige financieel-economische omgeving (het wereldbeeld) met een voorlopig (zeer) lage rente 

verwacht MN nog steeds dat de verwachte rendementen per cluster kunnen worden behaald op de 

middellange termijn van drie tot vijf jaar. De komende 12 maanden is de verwachting dat de rente laag 

zal blijven, daarnaast zijn er veel gebeurtenissen die een substantiële impact kunnen hebben op de 

economie en markten. De verwachting is dat de clusterdoelstellingen behaald kunnen worden, maar 

koersen zullen veel bewegelijkheid laten zien. Onderstaande figuren brengen de verwachte 

overrendementen (gemiddeld per jaar op basis van een horizon van drie tot vijf jaar) in kaart voor de 

geoptimaliseerde portefeuille. 

 

Verwacht overrendement met 

onzekerheidsinterval per cluster 

    Verwacht overrendement met    

    onzekerheidsinterval portefeuille 

 

 

Het verwachte overrendement voor PF MN is grotendeels afhankelijk van de rentestand doordat de 

strategische afdekking een behoorlijk openstaand renterisico impliceert. Het verwachte overrendement 

ligt dit jaar lager dan in het verleden. Toen was nog de aanname dat er sprake was van een normalisatie 

van de economie, waarbij de rente een geleidelijk opwaarts pad zou volgen, wat sterk bijdroeg in het 

kunnen halen van de doelstelling. Door de aanhoudende spanningen (handelsoorlog, gedaald 

vertrouwen) is de verwachting dat de rente niet veel zal stijgen. Deze spanningen kunnen er ook voor 

zorgen dat de volatiliteit hoger ligt dan in het (recente) verleden. Dit maakt het halen van de 

overrendementsdoelstelling tot een uitdaging in het komende jaar. In deze omgeving bieden 

vastrentende waarden met een kredietvergoeding en real assets een interessante mogelijkheid om de 

volatiliteit niet al te veel te laten oplopen. De categorie aandelen kan een aantrekkelijke belegging zijn als 

het vertrouwen in de economie terugkeert. Gezien de lange opwaartse trend in (met name Amerikaanse) 

aandelenmarkten, waarbij de economische cyclus volwassen is en waardering bovengemiddeld is, lijkt 

het verwachte rendement niet in verhouding met het risico.  
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3.4.3. Resultaten portefeuille optimalisatie 

Op basis van de optimalisatie wordt verwacht dat de huidige portefeuille (per 30 september 2019) de 

overrendementsdoelstelling niet behaalt. Het behalen van de doelstelling van 1.5% overrendement 

vraagt om het aanbrengen van verdere accenten in de portefeuille. In de geoptimaliseerde portefeuille 

wordt in 2020 de omvang van de matchingportefeuille afgebouwd naar de onderkant van de strategische 

bandbreedte (tot 46%) en de returnportefeuille navenant opgebouwd. Gegeven de voorkeur voor 

hoogrentende producten binnen de returnportefeuille heeft ophoging van het hoogrentende cluster naar 

de bovenkant van de strategische bandbreedte (25%) de voorkeur. Deze ophoging kan worden 

gerealiseerd door binnen dit cluster de allocatie naar EMD te maximaliseren op 15%. Voor het restant van 

de middelen die vrijkomen door de verlaging van de omvang van de matchingportefeuille verdient een 

allocatie beursgenoteerd onroerend goed aanbeveling. In de geoptimaliseerde portefeuille stijgt het 

verwachte overrendement van 1.3% naar 1.5% en stijgt het balansrisico van 7.3% naar 7.5%.  

 

Beleggingscategorie Huidige gewichten* Geoptimaliseerde portefeuille 

Matching portefeuille 53.2% 45.8% 

Aandelen ontwikkeld 15.1% 16.6% 

Aandelen opkomend 4.7% 2.3% 

Private equity 2.8% 2.8% 

Hoogrentend HY 9.0% 10.0% 

Hoogrentend EMD 10.1% 15.0% 

Onroerend Goed 2.0% 5.5% 

Infrastructuur 3.0% 2.0% 

Balansrisico 7.3% 7.5% 

Verwacht overrendement 1.3% 1.5% 

*Per 30 september 2019 

 

Wanneer we kijken wat de impact van de geoptimaliseerde portefeuille is op het dekkingsgraadverloop, 

kunnen we de volgende paden in kaart brengen:  

 

1. 1.5%: elk jaar wordt de doelstelling van 1.5% overrendement gehaald; 

2. Herstel parameters DNB: de verwachte rendementen vanuit de DAPV, waarmee gerekend mag 

worden als een fonds zich in een herstelplan begeeft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*op basis van marktrente 
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Dekkingsgraad* verloop geoptimaliseerde portefeuille 2020

1.50% herstel parameters DNB
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3.5 Reverse stress testing 
 
Crises laten zien dat extreme schokken in financiële markten niet onwaarschijnlijk zijn. Om op een 

objectieve manier stress scenario’s te genereren, wordt de vraagstelling in een traditionele stress test 

omgedraaid. In een traditionele stress test wordt de impact van marktschokken op de portefeuille 

geanalyseerd. Het geeft antwoord op de vraag: wat is het verlies op de portefeuille gegeven een bepaald 

scenario dat gedefinieerd is door een set aan marktschokken. In een reverse stress testing raamwerk5  

wordt de vraagstelling omgedraaid: wat zijn de meest waarschijnlijke stress scenario’s die leiden tot een 

bepaald verlies op de portefeuille. Door de vraagstelling om te draaien wordt de subjectiviteit, het 

specificeren van marktschokken, verschoven naar enkel het bepalen van een ‘pijngrens’ die objectief 

verankerd kan worden aan de doelstelling en/of het risico budget van een portefeuille.  

 

Resultaten reverse stress testing  

Beleggingscategorie 
Scenario 1  
(centraal scenario) 

Scenario 2  
(minder waarschijnlijk) 

Matching portefeuille 13.2% 13.5% 

Aandelen ontwikkeld -12.2% -14.1% 

Aandelen opkomend -13.7% -11.8% 

Private equity -14.1% -14.2% 

Hoogrentend HY -3.2% -6.0% 

Hoogrentend EMD -3.6% -10.6% 

Onroerend Goed -8.2% -7.4% 

Infrastructuur -1.7% -3.8% 

Pensioenverplichtingen 15.1% 13.7% 

Rente -0.56% -0.51% 

 

In bovenstaande tabel worden de rendementen per beleggingscategorie getoond die ervoor kunnen 

zorgen dat de huidige dekkingsgraad (per 30 september 2019) daalt met 10%. Verschillende scenario’s 

met verschillende waarschijnlijkheid worden berekend. De verschillen in rendement in de verschillende 

scenario’s zijn niet heel groot te noemen. De bewegingen van de belangrijkste drivers van de 

dekkingsgraaddaling (aandelen en rente) wijzen op een 1 standaard deviatie daling. Dit is geen enorm 

uitzonderlijke beweging, maar gezien de recente rente dalingen in verhouding wel. Dit zou kunnen 

worden veroorzaakt door een combinatie van scenario’s: een wereldwijde recessie waarbij ook China 

zeer lage groeicijfers laat zien met daarbij aanhoudende, of een verergering van de handelsoorlog. In de 

risicomatrix zou het scenario ‘Mondiale machtsverschuiving/handelsoorlog’ op deze wijze kunnen 

escaleren.  
  

 
5 Het raamwerk is vormgegeven in het Reverse Stress Testing model. Dit model is niet gevalideerd door tweedelijns Risk Management MN 
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4 Mandaat 2020 
 

4.1 Opdracht 

In het kader van de uitvoering van het vermogensbeheer voor Pensioenfonds MN (hierna “PF MN” en 

“het Fonds”) 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. 

 

De doelstelling van het efficiënte portefeuillebeheer is het uitvoeren van kostenefficiënt 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. MN adviseert over dynamisch 

beleid in de beleggingsportefeuille. Er worden geen actieve aan- of verkopen gedaan zonder 

afstemming met PF MN. Enkel allocaties vanuit portefeuilleonderhoud worden door MN zonder 

afstemming met PF MN uitgevoerd. Zie paragraaf 4.5. 

 

4.2 Normportefeuille 

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

norm voor 2020 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 A. De normportefeuille uit het Beleggingsplan 

2020 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. De ALM mix wordt vermeld in de ABTN; 

• Strategische norm 2020: beleid voor 2020 dat in dit Beleggingsplan 2020 expliciet wordt 

gemaakt; 

• Normportefeuille: uitgangspunt voor performance meting in 2020. 

  

Als start normportefeuille 2020 zal de portefeuille per eind december 2019 gelden. Hiervoor zal gebruik 

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

Vermogensbeheer over het vierde kwartaal 2019. De in dit Beleggingsplan geformuleerde voorgenomen 

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

normportefeuille wordt bepaald conform het hierboven beschreven proces.  
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Tabel 1: Actuele en normportefeuille PF MN 

% van het belegd vermogen Actuele 
portefeuille 
30-09-2019 

Allocaties 
(i.v.t.) 

Norm-
portefeuille 

202012 

Matchingportefeuille 52.8%  52.8% 

Euro Staatsobligaties 20.0%  20.0% 

Euro IG Bedrijfsobligaties 14.4%  14.4% 

Hypotheken 6.5%  6.5% 

Kortlopende staatsobligaties (KLOP) 6.9%  6.9% 

Liquide Middelen -7.1%  -7.1% 

Matching Overlay 12.1%  12.1% 

Returnportefeuille 47.2%  47.2% 

Cluster Hoogrentend 19.3%  19.3% 

Europa 3.0%  3.0% 

Verenigde Staten 3.2%  3.2% 

Bank Loans 3.0%  3.0% 

Opkomende Markten LC 5.0%  5.0% 

Opkomende Markten HC 5.2%  5.2% 

Cluster Aandelen 22.8%  22.8% 

Noord Amerika 6.4%  6.4% 

Europa 7.4%  7.4% 

Verre Oosten 1.6%  1.6% 

Opkomende Landen 4.7%  4.7% 

Private Equity 2.8%  2.8% 

Cluster Onroerend Goed 5.1%  5.1% 

Infrastructuur 3.1%  3.1% 

Internationaal OG (Beursgenoteerd/Indirect) 2.0%  2.0% 

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

Totale Portefeuille 100%  100% 

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 mix zoals opgenomen in de ABTN. 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. 

2. Als begin normportefeuille 2020 zal de portefeuille per eind december 2019 gelden. Hiervoor zal gebruik worden gemaakt van de 
feitelijke gewichten, zoals die worden gepubliceerd in de kwartaalrapportage Vermogensbeheer over het vierde kwartaal 2019.  

 
Er worden op basis van dit plan geen transacties binnen/tussen de verschillende beleggingscategorieën 

uitgevoerd. Gedurende het jaar worden allocaties tussen de verschillende portefeuilles afgestemd met PF 

MN en in de norm verwerkt. Zie ook paragraaf 4.5. 

 

Gedurende het jaar ontwikkelt de normportefeuille zich zoals beschreven in het Normrebalancing beleid. 
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4.3 Benchmarks 
Benchmarks worden gebruikt om de uitvoering van MN te beoordelen. 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 onderstaande 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. 
 

Tabel 2: Benchmarks portefeuille PF MN 

Beleggingscategorie Benchmark8 

Matchingportefeuille   

      Euro Staatsobligaties Portefeuille 

      Euro Investment Grade Bedrijfsobligaties4 Customized Markit iBoxx EUR Senior Corporate Investment Grade Factor Weighted Index1 

      Hypotheken Bloomberg Barclays Customized PHF Maturity Swap Index 

      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 

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

      Emerging Market Debt HC Customized2 JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (EMBI) 

      Emerging Market Debt LC Customized3 JP Morgan Government Bond Index EM Global Diversified (GBI) 

Aandelen   

      Aandelen Noord Amerika Customized5 MSCI North America Gross Total Return Index 

      Aandelen Europa Customized5 MSCI Europe Net Total Return Index 

      Aandelen Verre Oosten Customized5 MSCI Pacific Net Total Return Index 

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

      Private Equity Portefeuille 
Onroerend Goed & Infrastructuur   
      Infrastructuur Portefeuille 

      Europees Beursgen. Vastgoed  Customized7 GPR General Quoted Europe Net Total Return Index 

      Nederlands Niet-Genoteerd Vastgoed MSCI/IPD met actuele verdeling woning/winkels/kantoren 

Valuta Overlay   

      Valuta-afdekking 3-maands valutatermijncontracten conform beleid 

1. De standaard Markit iBoxx Euro Corporates Senior index wordt aangepast door emittenten uit opkomende markten uit te 
sluiten. Door middel van een fundamenteel model wordt op basis van een drietal factoren; kredietkwaliteit, sectorspreiding en 
liquiditeit de weging per emittent bepaald. 

2. De JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified wordt aangepast door landen uit te sluiten die niet voldoen aan 
de financiële en niet-financiële criteria welke MN onder andere in haar EMD landenraamwerk heeft vastgelegd. 

3. De JP Morgan Government Bond Index EM Global Diversified wordt aangepast door landen uit te sluiten die niet voldoen aan 
de financiële en niet-financiële criteria welke MN onder andere in haar EMD landenraamwerk heeft vastgelegd. De 
landenwegingen in de customized variant van de index worden een maal per jaar gefixeerd bewegen vervolgens op basis van 
de relatieve performance van de landen. 

4. Voor de MN huisfondsen is de benchmark in het prospectus te allen tijde leidend. 
5. De standaard MSCI regio index wordt aangepast door ondernemingen uit te sluiten met de laagste 10% ESG-scores. De 

aandelen strategie wordt in 2020 geëvalueerd. Hier kan een benchmarkwijziging uit volgen. 
6. De standaard MSCI Emerging Markets wordt aangepast door, per de herweging in november, een deel van de ondernemingen 

vanuit MVB oogpunt te verwijderen. 
7. 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). 
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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4.4 Risicobeheersingsmaatregelen 
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van de verschillende bandbreedtes van de 

risicobeheersingsmaatregelen rondom de aansturing van de beleggingsportefeuille. Het betreft een 

totaal overzicht van de risicomaatstaven die in 2020 gemonitord zullen worden, inclusief beoogde actie 

bij overschrijding van bandbreedtes. 

 

4.4.1 Bandbreedtes rondom de strategische portefeuille 

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

het Bestuur vertaald in een strategische norm 2020. De bandbreedtes rondom deze strategische norm 

2020 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. 
 

Tabel 3: Strategische portefeuille en bandbreedtes PF MN 

 

Strategische mix  
ALM 2018 

Strategische norm 
 2020 

Bandbreedte rondom 
strategische norm 2020 

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. 
 

Tabel 4: Strategische portefeuille en bandbreedtes PF MN – verdieping 

% van het belegd vermogen Strategische mix 
ALM 2018 

 Strategische norm 
2020 

Min  Max 
 

Matchingportefeuille 100.0% 100.0%   

Euro Staatsobligaties 40.0% 38.0% 25.0% 50.0% 

Euro IG Bedrijfsobligaties 30.0% 30.0% 20.0% 40.0% 

Hypotheken 15.0% 15.0% 10.0% 20.0% 

Kortlopende obligatieportefeuille* 6.0% 10.0% 3.5% 20.0% 

Liquide Middelen** 2.0% 0.0%   

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% 
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% van het belegd vermogen Strategische mix 
ALM 2018 

 Strategische norm 
2020 

Min  Max 
 

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) 67.0% 40.0% 0.0% 50.0% 

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

* Uit Bijlage B volgt een liquiditeitsbehoefte van EUR 23 mln. Met een minimum cash niveau van 2.6% (zie 4.4.5) volgt daaruit een 
minimum allocatie naar KLOP van ca EUR 10 mln. Dit is meegenomen in de bandbreedte van KLOP (minimum van 3.5%). Het minimum 
mag enkel onderschreden worden zonder overleg met PF MN indien het Treasury Protocol daar aanleiding toe geeft. Bij een 
onderschrijding wordt PF MN binnen 5 werkdagen geïnformeerd.    
**   Voor liquide middelen wordt geen bandbreedte vastgelegd, zie paragraaf 4.4.6 Overige risicobeheersingsmaatregelen. 
*** Voor de swapoverlay 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. 

 

4.4.2 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 2020 voldoende dicht bij de normportefeuille blijft. Deze bandbreedtes zijn 

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. 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. 
 

Tabel 5: Bandbreedtes rondom normportefeuille 

 Signaal Bandbreedte rondom norm 

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 +/- 1%-punt 

Infrastructuur +/- 1%-punt 

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

Nederlands OG (Niet-Genoteerd/Direct) +/- 1%-punt 

1. Voor liquide middelen wordt geen bandbreedte vastgelegd, zie paragraaf 4.4.5 Overige risicobeheersingsmaatregelen. 
2. Voor de swapoverlay 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. 



 

Beleggingsplan Pensioenfonds MN 2020  

 

27 
 

 

4.4.3 Renteafdekking 

De doelstelling van de matchingportefeuille wordt gegeven door de gestelde renteafdekking van de 

verplichtingen. Door tevens een grens te stellen aan de omvang van de portefeuille, wordt feitelijk een 

grens gesteld aan de leverage. Beheersing van het matching risico gebeurt derhalve door vijf elementen: 

 

• Begrenzing aan de leverage; 

• Begrenzing aan rentecurve risico middels level, slope en curvature;  

• Begrenzing aan kredietrisico middels DTS; 

• Totale begrenzing TE van de matchingportefeuille; 

• Begrenzing aan de invulling van de renteafdekking met fysieke producten. 

 

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

Beleggingsplan 2020 het percentage voor 2020 gekaderd. Hoe verdere stappen met betrekking tot de 

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

omschreven.  

 

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

 
Tabel 6: Kengetallen renteafdekking 

 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) 55% 52.5%-57.5% Wekelijks Limiet 

Renteafdekking helling (MtM) 55% 40%-70% Wekelijks Limiet 

Renteafdekking kromming (MtM) 55% 40%-70% Wekelijks Limiet 

Renteswaps (bijdrage aan de 

renteafdekking) 65% 50%-70% Wekelijks Signaal 

Kredietrisico (DTS) 1.4% 0.5%-2.0% Wekelijks Signaal 

 

4.4.4 Valuta-afdekking 

In het valuta beleid is vastgelegd hoe het valutarisico beheerst wordt. In het strategiedocument is 

vastgelegd hoe de uitvoering hiervan wordt vormgegeven. Indien de afdekking buiten de bandbreedte 

komt, wordt deze uiterlijk slot volgende werkdag binnen de bandbreedte gebracht. In onderstaande tabel 

zijn de verschillende percentages weergegeven die relevant zijn voor de uitvoering van het beleid. Voor 

de rapportage op niveau drie (beleggingscategorieën) wordt uitgegaan van de afdekkingspercentages uit 

de kolom ‘afdekking vanuit investment beliefs’. De uiteindelijke uitvoering zal gebaseerd zijn op de ‘Norm 

2020’. De impact van afwijkingen van de feitelijke afdekking t.o.v. de ‘afdekking vanuit investment 

beliefs’ wordt gerapporteerd op niveau 1 in de vermogensbeheerrapportage. 
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Tabel 7: Valuta-afdekking 

Valuta 
 Afdekking vanuit 

investment beliefs 

Strategische 

bandbreedte 
Norm 2020  

Bandbreedte t.b.v. 

uitvoering  

Frequentie 

monitoring 

USD 100% 50%-100% 100% +/- 2.5% Wekelijks 

GBP 100% 100% 100% +/- 2.5% Maandelijks 

JPY 100% 100% 100% +/- 2.5% Maandelijks 

Overige ontwikkelde valuta  100% 0% 0% 0% N.v.t 

Valuta opkomende landen 0% 0% 0% 0% N.v.t 

 

4.4.5 Overige risicobeheersingsmaatregelen 

In onderstaande tabel zijn de overige risicobeheersmaatregelen weergegeven die gemonitord worden 

voor PF MN. 

 
Tabel 8: Overige risicobeheersingsmaatregelen 

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 

Liquiditeiten 

(Treasury Protocol) 
3.6% 

Ondergrens 2.6% 

Bovengrens 4.6% 
Dagelijks 

Bij onder- / overschrijding van de 

bandbreedte wordt conform de afspraken 

zoals vastgelegd in het Treasury Protocol de 

liquiditeitspositie naar de norm gebracht 

 

4.5 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/af te romen volgend uit 

Treasury Protocol. 

 

4.6 Rapportage 

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

De rapportage omvat minimaal de 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. 
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4.7 Ingangsdatum en wijzigingsprocedure 

Dit Beleggingsplan 2020 gaat in op 1 januari 2020 en is geldig tot een nieuw Beleggingsplan is vastgesteld. 

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

worden vastgelegd.  

 

4.8 Akkoord 

PF MN verklaart akkoord te zijn met de beschreven afspraken. 

 

 

Aldus overeengekomen en getekend te Den Haag op … december 2019 

 

 

Namens Stichting Pensioenfonds MN 

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Naam:       Naam:    

Functie:       Functie:    

 

 

Namens Mn Services Vermogensbeheer B.V.  

 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Naam:      Naam:  

Functie:      Functie:   
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Bijlage A 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 2019, 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 gedurende 2020 af kan gaan wijken van onderstaande tabel.  

  

 Jaar Min (voorlopig) Norm Max 

T 2018  50%  

T+1 2019 55% 55% 70% 

T+2 2020 55% 60% 70% 

T+3 2021 55% 65% 70% 

T+4 2022 55% 70% 70% 

>T+4 >2022 55% 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 

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

bestaan uit de kaspositie, KLOP en de resultatenrekening van de derivatenposities. Hoewel ook non-cash 

onderpand geleverd kan worden (staatsobligaties uit categorie I landen) is het leveren van 

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

met de verdisconteringsrente van de derivatenportefeuille. Bovendien heeft PF MN veel cash onderpand 

ontvangen in 2019, dat dient eerst terug geleverd te worden. Wat betreft de horizon is een maand een 

redelijke termijn om vervolgstappen, zoals opgesteld in het Treasury Protocol, 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 23 miljoen. 

 

De minimale allocatie 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 PF 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 derivatenportefeuille bedraagt de initial 

margin, conform de methodiek van LCH, circa EUR 17 miljoen. Dit bedrag is evenals de variation margin 

afhankelijk van de (historische) volatiliteit en omvang van de derivatenportefeuille. Daarnaast kan de 

clearinghouse de berekende initial margin verhogen met een multiplier.  

 

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

derivatenportefeuille (23 miljoen euro) verhoogd worden met EUR 17 miljoen tot EUR 40 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 40 miljoen te hanteren als streefwaarde. 

 

In de bepaling van de minimale omvang KLOP is met bovenstaande rekening gehouden. 
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Bijlage C Beleidsagenda 2020 
 

 

Onderwerp Indicatie periode 

Evaluatie Beursgenoteerd Onroerend Goed Eerste helft 2020 

Evaluatie Aandelen Ontwikkeld Tweede helft 2020 

Evaluatie Bankloans Tweede helft 2020 

Evaluatie Securities Lending n.t.b. 

Evaluatie Liquiditeiten n.t.b. 

MVB – verkenning impact beleggen n.t.b. 

MVB – verdere visievorming (thematische papers) n.t.b. 

 


