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4.4 Beleggingsbeleid 
 
Beleggingsdoelstelling 
In de Verklaring Beleggingsbeginselen van het pensioenfonds zijn de doelstellingen, 
beleggingsovertuigingen, risicotolerantie en beperkingen gedefinieerd waarop de 
beleggingsrichtlijnen zijn gebaseerd en voorts is het risicobeheer daarin opgenomen. Met de 
verklaring geeft het bestuur op verantwoorde en transparante wijze invulling aan het 
beleggingsbeleid. De Verklaring Beleggingsbeginselen is opgenomen in bijlage 3 bij deze 
Abtn. Het beleggingsdoel van het pensioenfonds is om met een voor het pensioenfonds 
acceptabel beleggingsrisico een zo hoog mogelijk rendement te behalen om de continuïteit 
van de pensioenregeling zo goed mogelijk te garanderen.  

Het fonds kent een duidelijke organisatiestructuur met betrekking tot het beleggingsbeleid en 
besluitvorming hierover. 

Er is een balans tussen de omvang, aard en complexiteit van de beleggingsportefeuille 
enerzijds en de aanwezige kennis en ervaring van de leden van de BAC en het bestuur en 
het risicobeheer anderzijds. Op dit punt heeft regelmatig onderzoek plaatsgevonden, onder 
andere in ALM-studies. Daarnaast komt dit tot uitdrukking in de risicohouding van het fonds.  

Het bestuur stelt voor de langere termijn een strategisch beleggingsbeleid vast, dat in ieder 
geval een beschrijving bevat van de beleggingsdoelstelling, de samenstelling van de 
beoogde beleggingsportefeuille en een bandbreedte voor de beleggingsportefeuille. 

Het bestuur vertaalt het strategisch beleggingsbeleid naar een beleggingsplan waarin een 
gedetailleerde omschrijving van het beleggingsbeleid wordt gegeven. 

Het bestuur onderbouwt dat het strategisch beleggingsbeleid en het beleggingsplan passen 
binnen de prudent person regel. 

Het bestuur stelt een beleggingscyclus vast op grond waarvan het strategisch 
beleggingsbeleid, het beleggingsplan en de uitvoering periodiek worden geëvalueerd en zo 
nodig bijgesteld c.q. aangepast. 

Transparantie over het beleggingsbeleid van het pensioenfonds naar belanghebbenden 
komt tot uitdrukking in de Verklaring Beleggingsbeginselen.  

Onderdelen van de gegeven opsomming komen aan bod in deze paragraaf en/of in de, in de 
bijlage opgenomen, Verklaring Beleggingsbeginselen en de overige onderdelen van de 
Abtn. Indien het onderzoek naar de risicohouding en de vastlegging hiervan in de Abtn 
daartoe aanleiding geeft zal een nadere uitwerking worden gegeven van de hiervoor 
genoemde praktijk voor het beleggingsbeleid van het fonds. 

Prudent beleggingsbeleid 
De activa worden in het belang van de deelnemers, gewezen deelnemers en de 
pensioengerechtigden belegd. De belegging van het vermogen zal op solide wijze 
geschieden. Dit houdt onder meer in dat wordt belegd met inachtneming van de in deze 
paragraaf omschreven risico beperkende maatregelen. 

De beschikbare middelen worden op zodanige wijze belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de 
liquiditeit en het rendement van de portefeuille als geheel zijn gewaarborgd. De activa die 
bedoeld zijn om de technische voorzieningen te dekken, worden belegd op een wijze die 
rekening houdt met de aard en de looptijd van de verwachte toekomstige 
pensioenuitkeringen. 
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De beleggingen worden naar behoren gediversifieerd, zodat een bovenmatige 
afhankelijkheid van of vertrouwen in bepaalde beleggingen, of een bepaalde emittent of 
groep van ondernemingen en risicoaccumulatie in de portefeuille worden vermeden. 
 
Beleggingen in de bijdragende onderneming worden beperkt tot ten hoogste 5% van de 
portefeuille als geheel; ingeval de bijdragende onderneming tot een groep behoort, worden 
beleggingen in de ondernemingen die tot dezelfde groep als de bijdragende onderneming 
behoren, beperkt tot ten hoogste 10% van de portefeuille. 
 
Het valutarisico van de aandelenbeleggingen in de volgende valuta wordt afgedekt in de 
onderliggende beleggingsfondsen. 
 
Bij het opstellen van de Verklaring Beleggingsbeginselen in 2012 is het beleid rond 
renteafdekking aangepast. Besloten is om de renteafdekking te baseren op de marktwaarde 
van de verplichtingen in plaats van op de UFR-waarde. Argumenten hiervoor zijn dat er in de 
markt onvoldoende mogelijkheden zijn om af te dekken op basis van de UFR-curve, dat een 
pensioenfonds in onderdekking het Vereist Eigen Vermogen niet mag verhogen door de 
renteafdekking te verlagen en de onzekerheid over eventuele toekomstige UFR-
aanpassingen. 
 
Het mechanisme van sturen op de rentehedgecoëfficiënt wordt verder beschreven in de 
Verklaring Beleggingsbeginselen. 

In de Verklaring Beleggingsbeginselen en in het beleggingsmandaat staan de ratingeisen 
vermeld waar de discretionaire obligaties aan moeten voldoen. Indien een land niet meer 
aan deze ratingeisen voldoet, wordt dit door de vermogensbeheerder gesignaleerd. Het 
bestuur behoudt zich het recht voor om vervolgens een afbouwscenario uit te werken met de 
vermogensbeheerder, waardoor gedurende een op dat moment te bepalen periode deze te 
lage rating wordt gedoogd. 

Samenstelling beleggingsportefeuille, tactische bandbreedte en benchmarksIn de 
Verklaring Beleggingsbeginselen van het pensioenfonds is het strategische beleggingsbeleid 
inclusief onder meer bandbreedtes vastgelegd. In de beleggingsrichtlijnen met de beheerder 
zijn de individuele benchmarks vastgesteld en de wijze van berekening van de totale 
benchmark. De beheerder toetst op dag basis dat binnen de bandbreedte geopereerd wordt. 
Indien buiten de bandbreedte gekomen wordt, wordt contact opgenomen met het 
pensioenfonds over vervolgacties, een en ander conform de beschrijving in de Verklaring 
Beleggingsbeginselen. Het bestuur wil aangeven dat daarbij het uitgangspunt is dat de 
vereiste dekkingsgraad in de evenwichtssituatie op basis van het strategische 
beleggingsbeleid maximaal 120% mag zijn. Deze 120% is gebaseerd op de nFTK-
uitgangspunten van 1 januari 2015.  

Opzet van de uitvoering van de activiteiten met betrekking tot het vermogensbeheer 
Het vermogensbeheer is uitbesteed aan de (externe) vermogensbeheerder NNIP. Deze 
voert het vermogensbeheer uit aan de hand van de op de Verklaring Beleggingsbeginselen 
gebaseerde beleggingsrichtlijnen binnen de daarin gestelde bandbreedtes. De 
vermogensbeheerovereenkomst (inclusief de beleggingsrichtlijnen) is opgenomen in bijlage 
4 bij de Abtn.
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Wijze van risicometing, risicobeheersing en opzet van resultaatevaluatie 
De vermogensbeheerder rapporteert minimaal op kwartaalbasis aan het bestuur middels 
een risicoanalyse. In de rapportage doet de vermogensbeheerder verslag van het gevoerde 
beleid, de resultaten van het beleid en het risicoprofiel van de portefeuille en de richtlijnen 
zoals deze in het beleggingsmandaat zijn opgenomen. Daarnaast ontvangt het bestuur op 
maandbasis een rapportage waarin de beleggingsresultaten per beleggingsproduct 
gerelateerd aan de benchmarks, de ontwikkeling van de dekkingsgraad en de samenstelling 
en mutaties in het belegde vermogen zijn opgenomen. 

Het pensioenfonds beoordeelt maandelijks de behaalde beleggingsresultaten. De 
performance wordt afgezet tegen algemeen geldende benchmarks. Tevens worden de 
werkelijk behaalde resultaten afgestemd met de opgestelde prognose en beleidsplannen. De 
beleggingsadviescommissie en het bestuur worden maandelijks geïnformeerd over de 
beleggingsperformance, de ontwikkeling van de marktwaarde van de beleggingen en de 
ontwikkeling van de dekkingsgraad van het pensioenfonds. Evaluatie door de 
beleggingsadviescommissie vindt elk kwartaal plaats aan de hand van de door de 
vermogensbeheerder opgeleverde Risicomonitor. De beleggingsadviescommissie 
rapporteert omtrent de uitkomsten aan het bestuur. In het bestuur worden uiteindelijk de 
besluiten genomen na bespreking van de adviezen van de beleggingsadviescommissie  

Een ALM-studie (Asset Liability Management) is onderdeel van het beleggingsbeleid. In 
deze ALM-studie worden bepaalde scenario’s (en het daarin gelegen beleggingsprofiel /  
-risico) doorgerekend en gegeven het model wordt geprobeerd een indruk te krijgen van de 
kans op onderdekking. Het huidige beleggingsprofiel wordt op deze wijze vergeleken met 
andere scenario’s. Mogelijke conclusies uit de ALM-studie worden meegenomen bij de 
afweging om al dan niet het beleggingsbeleid aan te passen. 
 
Waarderingsgrondslagen van de beleggingen op de balans 
De waarderingsgrondslagen voor de beleggingen op de balans zijn als volgt: 
 
Obligaties 
Obligaties worden gewaardeerd op beurswaarde. 

Leningen 
Leningen worden gewaardeerd op benaderde marktwaarde. 
 
Aandelen 
Aandelen worden gewaardeerd op beurswaarde. Voor zover op onderliggende waarden call-
opties zijn geschreven en de beurskoers de uitoefenprijs overtreft, is de waardering bepaald 
op de uitoefenprijs vermeerderd met de te ontvangen optiepremie. 
 
Vastgoed 
Vastgoed in exploitatie wordt gewaardeerd op taxatiewaarde. Bij taxaties wordt rekening 
gehouden met de verwachte opbrengst als beleggingsobject in verhuurde staat bij vrijwillige 
verkoop. Vastgoed in ontwikkeling wordt gewaardeerd op kostprijs. Jaarlijks wordt 20% van 
het vastgoed intern getaxeerd. 
 
Derivaten 
Derivaten worden gewaardeerd op marktwaarde. 
 
Waarden in vreemde valuta worden omgerekend tegen de op de balansdatum geldende 
valutakoers. 



 

Actuariële en bedrijfstechnische nota   12 december 2017 
 

36 

 
Vereist eigen vermogen 
De adviserend actuaris stelt namens het pensioenfonds vooraf het vereist eigen vermogen 
vast, die nodig wordt geacht om de solvabiliteit van het pensioenfonds op langere termijn te 
waarborgen. Dit vereist eigen vermogen wordt vastgesteld op basis van de richtlijnen onder 
het nFTK. Het vereist eigen vermogen wordt gebaseerd op het risicoprofiel van het belegde 
vermogen. Ook wordt rekening gehouden met de ontwikkelingen op de financiële markten. 
 
Voor zijn rapportage in de verslagstaten voor DNB toetst de certificerend actuaris van het 
pensioenfonds achteraf of het bepaalde vereist eigen vermogen en de voorziening 
pensioenverplichtingen afgedekt worden door het aanwezige pensioenvermogen.  
Het bestuur besteedt aandacht aan de rapportage in het kader van het nFTK. Een verschil 
tussen het eigen vermogen en het door de certificerend actuaris conform bovenstaande 
vastgestelde vereiste vermogen wordt geëvalueerd. 
 
Vaststelling vereist eigen vermogen onder nFTK volgens het standaardmodel DNB 
Onder het FTK wordt het vereist eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk 
vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% wordt voorkomen dat het pensioenfonds binnen 
één jaar over minder middelen beschikt dan de voorziening pensioenverplichtingen voor de 
onvoorwaardelijke toezeggingen. Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt circa 5% 
van deze voorziening pensioenverplichtingen. Bij het bepalen van dit minimaal vereist eigen 
vermogen wordt rekening gehouden met het bepaalde in artikel 11 (Minimaal vereist eigen 
vermogen) van het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen. 

Het vereist eigen vermogen wordt zodanig vastgesteld dat de effecten kunnen worden 
opgevangen van de volgende onmiddellijke veranderingen in de risicofactoren: 

• Renterisico (S1) 
Het effect van de meest ongunstige wijziging van de rente(termijnstructuur) volgens 
voorgeschreven stijgings- en dalingsfactoren. 

• Zakelijke waardenrisico (S2) 
Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in beursgenoteerde 
aandelen ontwikkelde markten en indirect vastgoed met 30% (S2A), in aandelen 
opkomende markten met 40% (S2B), in niet-beursgenoteerde aandelen met 40% (S2C), in 
direct vastgoed met 15% en indirect vastgoed met 30% (S2D). De correlatie tussen de 
categorieën zakelijke waarden wordt op 0,75 gesteld. 

• Valutarisico (S3) 
Het effect van een daling van alle valutakoersen ten opzichte van de euro met ten minste 
20% en ten hoogste 35%. 

• Grondstoffenrisico (S4) 
Het effect van een daling van de waarde van de beleggingen in grondstoffen 
(commodities) met 35%. 

• Kredietrisico (S5) 
Het effect van een daling van de gewogen gemiddelde rentemarge (credit spread) 
afhankelijk van de creditrating. 

• Verzekeringstechnisch risico (S6) 
Het vereiste vermogen voor verzekeringstechnische risico’s wordt bepaald door het 
procesrisico, de trend sterfteonzekerheid (TSO) en de negatieve stochastische 
afwijkingen (NSA). 
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• Liquiditeitsrisico (S7), concentratierisico (S8) en het operationeel risico (S9) 
Het liquiditeits-, concentratie- en operationeel risico zijn verondersteld gelijk te zijn aan 
0% en worden in de berekening buiten beschouwing gelaten.  

• Actief beheerrisico (S10) 
Het risico van afwijkende posities in de beleggingsmix ten opzichte van de strategische 
beleggingsmix. Het actief beheerrisico wordt conform de handreiking van DNB bepaald 
aan de hand van de volgende formule: 

 

De effecten S1 tot en met S10 worden vervolgens gecombineerd aan de hand van de 
volgende formule: 
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Hierbij geeft de eerste 0,4 de correlatie weer tussen het renterisico (S1) enerzijds en het 
aandelen- en vastgoedrisico (S2) anderzijds. De tweede 0,4 geeft de correlatie weer tussen 
het renterisico (S1) en het kredietrisico (S5) bij een rentedaling. Bij een rentestijging wordt 
deze correlatie op 0 gesteld. Daarnaast is de correlatie tussen het aandelen– en 
vastgoedrisico (S2) enerzijds en het kredietrisico (S5) anderzijds vastgesteld op 0,5. De 
correlaties tussen de risico’s die onderdeel uitmaken van het aandelen- en vastgoedrisico 
bedragen 0,75. Voor alle overige onderlinge verbanden zijn de correlaties op nul gesteld, 
deze risico’s worden verondersteld onafhankelijk van elkaar op te treden.  

4.5 Herverzekering 
 
Ter dekking van de overlijdensrisico’s met betrekking tot het (tijdelijk) partnerpensioen en het 
wezenpensioen worden risicoverzekeringen afgesloten tegen betaling van 1-jarige 
risicopremies. 

Op 1 januari van elk jaar wordt ten behoeve van deelnemers en gewezen deelnemers die 
aanspraak hebben op (tijdelijk) partnerpensioen voor hun partner en/of wezenpensioen voor 
hun kinderen, een risicokapitaal herverzekerd bij Nationale Nederlanden. 
 
Het risicokapitaal wordt voor de (gewezen) deelnemers vastgesteld als de per 1 juli 
benodigde voorziening op basis van de in 4.2 vermelde grondslagen voor het direct 
ingaande in uitzicht gestelde (tijdelijke) partnerpensioen (inclusief de in 4.2 vermelde opslag 
voor wezenpensioen) verminderd met de per 1 juli aanwezige voorziening 
pensioenverplichtingen.  
Het positieve risicokapitaal wordt vervolgens verminderd met de in 4.2 vermelde opslag voor 
wezenpensioen en verhoogd met een leeftijdsafhankelijke opslag voor wezenpensioen. 
Deze opslag is 20% voor (gewezen) deelnemers jonger dan 45 jaar, 10% voor (gewezen) 
deelnemers van 45 tot 55 jaar en 5% voor (gewezen) deelnemers van 55 jaar en ouder. 
 
Bij het bepalen van de risicokapitalen wordt uitgegaan van een leeftijdsverschil van 3 jaar 
tussen de deelnemer en zijn of haar partner, waarbij de vrouw drie jaar jonger is dan de 
man. 
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