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One final hint; I have found it convenient to simplify each problem to its basic
essentials. I think it is a mistake to be too realistic in the first place, making care-
ful allowance for mortality, expenses, taxation, etc. when what is interesting is the
stochastic variation of investment returns. It is too easy to surround oneself with
so many trees that one cannot get out of the wood. Once one understands the es-
sence of the problem, precise details can be added later.

A.D. Wilkie, Some applications of stochastic investment models, a paper pre-
sented to the Institute of Actuaries Students' Society on 29 January 1985

Voor Nicoline en Catherine



Voorwoord

Het resultaat van jaren noeste arbeid ligt thans voor u. Deze arbeid was echter alleen mogelijk
door de steun die ik van velen gedurende deze periode heb mogen ervaren. Natuurlijk is dat op
de eerste plaats mijn promotor Piet Moerland met wie ik op zeer prettige wijze heb samenge-
werkt. Zijn aanpak werd gekerunerkt door vrijheid en degelijkheid. Vrijheid in die zin dat hij
mij alle ruimte gaf het onderzoek in te richten zoals ik dat graag wilde. Degelijkheid in die zin
dat zijn kritische opmerkingen steeds weer tot een verbetering van mijn onderzoek leidde als-
mede door het feit dat conform zijn protocol het onderzochte aan het papier diende te worden
toevertrouwd. Voor iemand als ik die nog al eens kort door de bocht gaat was dit laatste niet
altijd even makkelijk maar wel zeer leerzaam.

Daamaast is het het ABP geweest dat mij de mogelijkheden heeft geboden om het onderzoek
uit te voeren. Onder de bezielende leiding van Jean Frijns heb ik het onderzoek binnen het
ABP kunnen uitvoeren. Zijn ideeën en de discussies die ik met hem omtrent ALM heb gevoerd
zijn voor mij een grote bron van inspiratie geweest. Het ALM onderzoek is geen solo-actie
geweest. Hugo Berkouwer heeft mij binnen het Actuariaat de ruimte gegeven om mij met
ALM bezig te houden. Veel van mijn collega's hebben bij de totstandkoming van de verschil-
lende modellen een belangrijke rol gespeeld. Met name zijn dat mijn collega-actuarissen
Alexander Paulis, Roel Cuijpers en Marcel Thijssen geweest alsmede mijn huidige collega
binnen het beleggingsbedrijf Jan van Roekel. Ook de discussies met Guus Boender zijn vooral

in de aanvangsfase van mijn proefschrift - waarin de fundamenten van de verschillende model-
len werden gelegd - van groot belang geweest evenals de gesprekken die ik met Theo Nijman

heb gevoerd. Genoemd dient ook te worden Wim Hageman. Hij heeft mij de faciliteiten gebo-
den om een promotie-onderzoek uit te voeren.

Tot slot wil ik stil blijven staan bij mijn thuisfront. Op de eerste plaats is dat natuurlijk Nicoli-
ne, mijn steun en toeverlaat. Zonder jou had ik dit promotie-onderzoek nooit tot een goed ein-
de gebracht. En dan onze wolk Catherine, zij leert hoe relatief promoveren is.
Daarnaast ben ik ook dank aan Marianne verschuldigd. Jouw interesse in het verloop van mijn
onderzoek gaf mij het prettige gevoel een zus te hebben die er op de juiste momenten is. Tot
slot Mart, iemand voor wie ik diep respect koester. Woorden van dank aan jouw adres zullen
alleen maar tekort schieten.
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1 PROBLEEMSTELLING EN OPZET
VAN DE STUDIE

Inleiding

Gesteld kan worden dat tot aan het begin van deze eeuw pensioenvoorzieningen~ slechts
incidenteel geregeld warenZ. Alhoewel rond 1800 de overheid pensioenaanspraken toekende
aan haar ambtenaren en militairen en rond 1850 het eerste ondernemingspensioenfonds3
werd opgericht zou het tot begin 1900 duren aleer enkele grote bedrijfstakken tot oprichting

van een pensioenfonds' overgingen. Het was ook in deze tijd dat de overheid een start met

de sociale zekerheid maakte. Pas na de Tweede Wereldoorlog zouden pensioenfondsen ge-
meengoed worden en kreeg het huidige sociale zekerheidsstelsel vorm. Dit sociale zeker-
heidsstelsel impliceert dat alle ingezetenen van Nederland voor een uitkering in aanmerking
kunnen komen bij het bereiken van de vijfenzestigjarige leeftijd, bij arbeidsongeschiktheid

~ Een gangbare definitie van het begrip "pensioen" is: "Een pensioen is een periodiek inkomen wegens ouder-
dom, overlijden of arbeidsongeschiktheid, dat berust op een tijdens een dienstverband of in de uitvoering van een
vrij beroep opgebouwde aanspraak en dat niet valt aan te merken als een op zichzelf staande loondoorbetaling van
een vooraf beperkte duur". Van Zelst (1995)

' ln artikel 1 l, derde lid, Wet op de Loonbelasting 1964 wordt het begrip "pensioenregeling" als volgt omschre-
ven: "Onder pensioenregeling wordt verstaan een regeling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend: ( a) ten doel
heeft de verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij invaliditeit en ouderdom en de verzorging van
hun echtgenoten en van hun kinderen en pleegkinderen die de leeftijd van 21 jaar nog niet hebben bereikt en niet
gehuwd zijn of gehuwd zijn geweest en, (b) een pensioen inhoudt dat niet uitgaat boven hetgeen naaz maatschap-
pelijke opvattingen, mede in verband met diensttijd en genoten beloning, redelijk moet worden geacht".
Deze omschrijving van het begrip "pensioenregeling" geeft aan aan welke voorwaarden een pensioenregeling
dient te voldoen teneinde voor fiscale faciliëring in aanmerking te komen. Zo kan het voorkomen dat een pen-
sioenregeling wel als pensioenregeling wordt aangemerkt binnen de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW) maar
niet als zodanig wordt aangemerkt in de zin van de Wet op de Loonbelasting doordat zij bijvoorbeeld bovenmatig
is. Ook is het denkbaar dat een regeling wel wordt gezien als in pensioenregeling in de zin van de Wet op de
Loonbelasting, maar niet in de zin van de PSW doordat de werkgeversbijdrage dermate gering is dat er geen spra-
ke is van een toezegging door de werkgever.

3 In de PSW wordt een ondememingspensioenfonds gedefinieerd als: "Een aan een ondememing verbonden
fonds, waarin ten bate van personen, die aan de ondememing verbonden zijn, gelden worden bijeengebracht,
strekkende tot verzekering van pensioen".

4 Onder een bedrijfspensioenfonds wordt in de PSW verstaan: "Een in een bedrijfstak werkend fonds, waarin
hetzij alleen ten bate van personen, die als werknemer, hetzij mede ten bate van personen, die in andere hoedanig-
heid in die bedrijfstak werkzaam zijn, gelden worden bijeengebracht, strekkende tot verzekering van pensioen".
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en dat bij overlijden eventuele nagelaten betrekkingen voor een uitkering in aanmerking
komen. Naast een pensioenuitkering uit hoofde van de sociale zekerheid bestaat veelal het
recht op een aanvullende pensioenuitkering voortvloeiend uit in het arbeidsverleden opge-
bouwde pensioenrechten. Het zijn veelal pensioenfondsen die zorg dragen voor deze aan-
vullende pensioenuitkering.
De doelstelling van een pensioenfonds zou men kunnen omschrijven als het bijeenbrengen
en beheren van een vermogen dat groot genoeg is om toegezegde periodieke uitkeringen te
doen aan ouderdomsgepensioneerden en aan geïnvalideerde deelnemers alsmede - in geval
van overlijden van een deelnemer - aan eventuele nabestaanden. Het bijeenbrengen van het
hiervoor benodigde vermogen vindt op tweeërlei wijze plaats, namelijk via premieheffing
enerzijds en via beleggingsinkomsten anderzijds. Teneinde te bezien of het op deze wijze
opgebouwde vermogen toereikend is vindt jaarlijks een evaluatie van de financiële positie
plaats. Hierbij worden de veronderstellingen die gemaakt zijn ten aanzien van de ontwikke-
ling van het pensioenfonds getoetst aan de werkelijke ontwikkeling en wordt bezien welke
maatregelen eventueel hieruit voort dienen te vloeien. Om deze evaluatie gestructureerd te
laten verlopen wordt het financieel risico in een vijftal categorieën gesplitst, te weten be-
leggingsrisico, loongroei~inflatierisico, politiek risico, actuarieel risico en pensioenfinan-
cieringsrisicos.

Het beleggingsrisico betreft in welke mate de financiële positie van het pensioenfonds gevoe-
lig is voor keuzen ten aanzien van de portefeuillesamenstelling. Zo zal het gerealiseerde beleg-
gingsrendement op een portefeuille die geheel uit aandelen bestaat in het algemeen forser af-
wijken van het verwachte rendement dan het beleggingsrendement dat op een vastrentende
waarden portefeuille gegenereerd wordt. Dien ten gevolge is het beleggingsrisico verbonden

aan aandelenportefeuilles groter dan het beleggingsrisico verbonden aan vastrentende waarden
portefeuilles.

Het Ioongroeilinflutierisico vindt zijn oorsprong in de binnen het pensioenregletnent opgeno-
men indexatieclausule. Een indexatieclausule geeft aan op welke wijze een algemene salaris-
maatregel dan wel prijsinflatie leidt tot aanpassing van de hoogte van pensioenaanspraken.
Zo'n indexatieclausule is veelal voorwaardelijk gedefmieerd, hetgeen betekent dat aanpassing
van de pensioenen alleen dan geschiedt indien de financiële positie van het pensioenfonds dit
toelaat. Is er sprake van welvaartsvastheid van pensioenen, dan is de indexatie van de pensioe-
nen gekoppeld aan de algemene ontwikkeling van de salarissen. Is er sprake van waardevast-
heid van pensioenen dan vindt indexatie van de pensioenen plaats op basis van de ontwikke-
ling van de prijsinflatie. De mate waarin de fmanciële positie van het pensioenfonds gevoelig

5 In het actuariële deel van het jaarverslag van een pensioenfonds vindt kwantificering van deze risico-
categorieën plaats. Ook in de verslagstaten diejaarlijks aan de toezichthouder op het verzekeringsbedrijf, de Ver-
zekeringskatner, ter beschikking gesteld dienen te worden, wordt een opsplitsing als hiervoor gegeven.
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is voor algemene ontwikkelingen van salarissen duiden we aan met de terni loongroeirisico. De

mate waarin de financiële positie van het pensioenfonds gevoelig is voor prijsinflatie duiden
we aan met de term inflatierisico.

Naast het feit dat het totaalpensioen aan verandering onderhevig kan zijn, kan de hoogte van
het basispensioen via wijziging in de hoogte van de sociale verzekeringsuitkeringen worden
beïnvloed. Daar pensioenregelingen veelal een aanvullend karakter hebben zal een verandering
van de hoogte van dit basispensioen in het algemeen leiden tot een wijziging van de hoogte
van het bij het pensioenfonds verzekerd aanvullende pensioen. Gegeven de politieke druk die
heden ten dage op de hoogte van dit aanvullend pensioen staat is een analyse van de gevolgen
van wijziging van de hoogte van het basispensioen dan ook onontbeerlijk. De mate waarin de
financiële positie van het pensioenfónds gevoelig is voor ontwikkelingen op het gebied van
sociale verzekeringen wordt in dit kader aangeduid met de term politiek risico.

Het benodigd vermogen wordt veelal gedefmieerd als de contante waarde van de opgebouwde
pensioenaanspraken van de huidige deelnemersb. Bij de bepaling van het benodigd vermogen
wordt uitgegaan van de huidige demografische en financiële structuur van het deelnemers-
bestand binnen het pensioenfonds alsmede van actuariële veronderstellingen, ook wel actuarië-
le grondslagen genoemd. Deze actuariële veronderstellingen betreffen onder andere diverse
kansreeksen met betrekking tot sterfte, invalidering, ontslag en gehuwdheid alsmede veron-
derstellingen ten aanzien van de disconteringsvoet die bij de bepaling van de contante waarde
wordt gehanteerd. Jaarlijks worden deze actuariële veronderstellingen getoetst aan de realisatie
in dat jaar en wordt bepaald welk effect eventuele afwijkingen tussen de verwachting en de
realisatie van actuariële grondslagen op het benodigd vermogen hebben. Vervolgens wordt
bezien ofaanpassing van de actuariële veronderstellingen nodig wordt geacht.
Naast vaststellíng van het benodigd vermogen dient in het kader van de premiestelling waar-
dering van het aanwezige vermogen plaats te vinden. Ook met betrekking tot deze waardering
van het aanwezige vermogen dient de actuaris uitgangspunten te defmiëren.
Bij de bepaling van genoemde actuariele grondslagen is het van belang inzicht te hebben in ef-
fecten van eventuele wijzigingen van deze grondslagen. De mate waarin de fmanciële positie
van het pensioenfonds gevoelig is voor veranderingen in deze actuariële grondslagen zal aan-
geduid worden met de term actuarieelrisico.

Naast genoemde financiële risico's kan nog een vijfde component onderscheiden worden, te
weten pensioenfrnancieringsrisico. Pensioenfmancieringsrisico moet bezien worden vanuit de
optiek van de instelling waaraan de pensioenregeling is verbonden. De kosten verbonden aan
een pensioenregeling maken deel uit van de loonkosten van betreffende instelling. Zo zal een

6 Deze benadering wordt aangeduid als een "gesloten fonds" benadering.
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stijging van de kosten verbonden aan deze pensioenregeling leiden tot een navenante verho-
ging van de loonkostencomponent en kan dien ten gevolge een belemmerende factor binnen
het arbeidsvoorwaardenoverleg worden. Het is in het kader van de bedrijfsvoering van belang
dat premievoeten én een acceptabel niveau hebben én een stabiel verloop in de tijd kennen,
waarbij de solvabiliteitspositie van het fonds niet in het gedrang dient te komen.

Wil een pensioenfonds op adequate wijze functioneren dan is beheersing van bovenstaande ri-
sicofactoren van primair belang. Dit besef van beheersing van risicofactoren is niet nieuw. Al
meer dan een eeuw geleden realiseerde men zich dat verzekeringsmaatschappijen en pensioen-
fondsen financieel risico lopen en trachtte men dit fmancieel risico te beheersen. Daar in deze
studie beheersing van fmancieel risico een belangrijke rol speelt zal allereerst kort stil gestaan
worden bij de hístorie van risico-management binnen verzekeringsmaatschappijen en pensi-
oenfondsen. Vervolgens zal aangegeven worden op welke wijze risico-management past bin-
nen Asset Liability Management (ALM) en zal de probleemstelling van deze dissertatie wor-
den geformuleerd. Tot slot zal een overzicht van de opbouw van deze dissertatie worden gege-
ven.

1.1 De historie van de beheersing van financieel risico
binnen verzekeringsmaatschappijen en pensioen-
fondsen

De ontwikkeling van de theorie met betrekking tot beheersing van financieel risico binnen ver-
zekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen startte halverwege de vorige eeuw en richtte zich
op het beleggingsrisico'. Een leidende rol werd hierbij vertolkt door Bailey (1862). In de ge-
dachtengang van Bailey was de verzekeraar de beheerder van een deel van de financiële mid-
delen van de polishouder. Deze verzekeraar diende derhalve het belang van de polishouder
voorop te stellen. Centraal in de gedachtengang van Bailey stond de zekerheid met betrekking
tot de waardevastheid van beleggingen. Daar medio vorige eeuw overheidsleningen voorna-
melijk bestonden uit betu~sgenoteerde "consols" - dit waren perpetuele leningen met een hoge
volatiliteit van de waarde8 - ging de voorkeur van Bailey uit naar hypothecaire leningen welke

~ De hier gegeven schets is gebaseerd op Smink en van der Meer (1995).
s Deze leningen worden dus niet afgelost en kennen een vrij grote volatiliteit van de marktwaarde. De markt-

waarde is gelijk aan

V - c ~ H
Y
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een vast aflossingsschema volgden. Bedrijfsobligaties dienden naar zijn mening - vanwege het
hieraan verbonden faillissementsrisico - te worden vermeden. Zakelijke waarden kwamen
slechts in beperkte mate in aanmerking. Dit uitgangspunt bleef gedurende een lange periode

onaangetast. Evenwel, de opgang van de aandelenmarkt op de intemationale effectenbeurzen
gedurende de jaren twintig van deze eeuw vormden aanleiding tot het ter discussie stellen hier-

van. Het idee ontstond dat beleggingsinkomsten werden gemist door een te eenzijdige nadruk

te leggen op vastrentende waarden. In 1928 was het met name Raynes (1928) die aandacht
vroeg voor de vermogensgroei als doelstelling voor het beleggingsbeleid. Deze vermogens-
groei diende volgens Raynes door middel van aandelenbeleggingen gerealiseerd te worden. De
beurskrach van 1929 en de daarop volgende depressie waren er echter mede oorzaak van dat
de aandacht voor vermogensgroei vervaagde. Een terugkeer naar zekerheid ten aanzien van
beleggingsinkomen was het gevolg. Als gevolg van de economische depressie en het monetaire

beleid in met name de Verenigde Staten begon in de jaren dertig een periode met historisch la-
ge renteniveaus. Deze periode duurde tot in de jaren vijftig. Deze lage renteniveaus leidden
ertoe dat de fmanciële garanties met betrekking tot de minimaal uit te keren polisrente, afgege-
ven door verzekeraars, onder druk kwamen te staan. Als gevolg hiervan kreeg het inko-
mensrisico9 verbonden aan het herbeleggen van ontvangen kasstromen een grotere nadruk in
het beleggingsbeleid.
In 1945 was het de Amerikaanse econoom Samuelson die de eerste aanzet gaf tot een meer
flexibele methode voor het beheersen van renterisico's voortvloeiend uit de relatie tussen acti-
va en passiva. Waar Samuelson's theorie zijn oorsprong had met betrekking tot beheersing van
renterisico binnen het Amerikaanse bankwezen, richtte - onaíhankelijk hiervan - de Britse ac-
tuaris Redington (1952) zijn aandacht op beheersing van het renterisico binnen het levens-
verzekeringsbedrijf. Heden ten dage staat de door hen beiden ontwikkelde methode met be-
trekking tot beheersing van renterisico bekend als rente-immunisatie.
Het belangrijkste verschil tussen immunisatie en matching van beleggingen en verplichtingen
is dat bij immunisatie niet langer van individuele kasstromen wordt uitgegaan maar van de
waarde van de gezamenlijke kasstromen als functie van de disconteringsvoet. Verondersteld
wordt dat alle kasstromen worden gewaardeerd op basis van dezelfde disconteringsvoet. De
verandering in de waarde van de gezamenlijke activa en passiva kan nu worden uitgedrukt als
functie van veranderingen in deze disconteringsvoet. Redington beoogde een concept van im-
munisatie waarbinnen de beleggingsportefeuille zodanig werd gekozen dat de netto waardever-
andering van de gezamenlijke kasstromen als gevolg van mutaties in de rentevoeten, niet ne-

waarbij c de percentuele couponintrest is vergoed over de hoofdsom H en y het op het moment geldende effectie-
ve rendement. De verandering in de waarde bij een (effectieve) rentewijziging ~y is bij benadering gelijk aan

~
- c ' 4y - - V ' ey

yz Y
9 Inkomensrisico betrefr de onzekerheid [en aanzien van opbrengsten die financiéle instellingen kunnen realise-

ren over nieuw te beleggen middelen Zie Wytzes ( 1978).
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gatief werd'o. Hiermee werd aangesloten bij het eerder door Macaulay ontwikkelde begrip van
dwation (Macaulay (1938)). Macaulay definieerde een maatstaf voor de gemiddelde looptijd
van de kasstromen ontvangen uit beleggingen, de Macaulay dwation. Uit de analyse van Hicks
(1939) bleek dat deze maatstaf - in een licht gewijzigde votm - overeenkwam met de gevoelig-
heid van de waarde met betrekking tot de verandering in de gehanteerde rente. Deze maatstaf
wordt de Modified Macaulay dwation genoemd. Met behulp van deze dwation maatstaf kan
het effect van wijzigingen in de disconteringsvoet op de waarde van de gezamenlijke activa en
passiva kasstromen worden geneutraliseerd". Redington stelde dat de verplichtingen konden
worden gezien als beleggingen met negatieve ontvangsten en dat in essentie voor beleggingen
en verplichtingen eenzelfde waardebepaling nodig was. De disconteringsvoet voor de beleg-
gingskasstromen kon in zijn redenering dan ook worden gebruikt voor de verplichtingenkas-
stromen. De publikatie van Redington's analyse werd aan actuariële zijde kritisch onthaald.
Deze kritiek spitste zich met name toe op het vermeende statische karakter van de analyse.
Waar Redington uitging van een gegeven verplichtingenstructuw werden er alternatieven ge-
formuleerd waarbij diverse groeiscenario's voor de verplichtingen in aanmerking werden ge-
nomen. Evenwel met de hoge renteniveaus gedwende de jaren zestig vetvaagde de aandacht
voor immunisatie als beleggingsstrategie. Het duwde tot in de jaren tachtig alvorens deze the-
orieën opnieuw in de belangstelling kwamen. Het waren de Britse actuarissen Wise (1984a,
1984b, 1987a, 1987b) en Wilkie (1985a, 1985b, 1986) die het concept van afstemming van
uitgaande kasstromen aan de verplichtingertzijde en inkomsten uit vastrentende beleggingen
verder uitwerkten en toepasten op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Wise
(1984a, 1984b) ging uit van een "gesloten fonds" benadering, waarbij het "ultimate sutplus" de
drijvende grootheid was. Dit "ultimate surplus" resteerde nadat alle verplichtingen waren na-
gekomen, in de vorm van de marktwaarde van het dan nog aanwezige vermogen of de aanwe-
zige schuld. De verwachting en variantie van dit "ultimate sutplus" vormden het onderwerp
van studie. Het doel van de studie van Wise was om tot een samenstelling van de beleggings-
portefeuille te komen die bewerkstelligde dat het gemiddelde "ultimate surplus" gelijk was aan
nul en de variantie van dit "ultimate swplus" minimaal was1z. Het was Wilkie (1985a, 1985b,

~o Uit meer recente literatuur (zie Faboz~i (1994)) is duidelijk dat dit theoretisch inconsistent is met de gedachte
dat er geen arbitrage mogelijkheden op financiële markten bestaan. [mmers, indien bij een rentewijziging in welke
richting dan ook de netto portefeuillewaarde niet negatief wordt ontstaat de mogelijkheid tot arbitragewinst. Mo-
dellen waarvoor hiervoor gecorrigeerd wordt zijn gebaseerd op de theorie van de contingente claims.

~~ De Macaulay duration is gedefinieerd als:

MD - 1 ~ ti C(ti)

V i-1 (lfy)ti

waarbij t, het moment van vrijval van de geldstroom C(t,) weergeeft, in totaal N kasstromen optreden, V de con-
tante waarde van de gezamenlijke kasstromen voorstelt en y het op het moment geldende effectieve rendement. De
Modified Macaulay duration is gedefinieerd als MD~(1 ty) en komt overeen met de elasticiteit van de verandering
in de contante waarde met betrekking tot veranderingen in het effectieve rendement.
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1986) die de theorie van Wise verder uitwerkte13 en een stochastisch beleggingsmodel ontwik-

kelde dat naast vastrentende waarden aandelen incorporeerde. Het is vervolgens wederom

Wilkie (1992) die een dimensie aan de beleggingsmodel toevoegde door het in een internatio-

nale conte~ct te plaatsen, waarbij vergelijkingen voor de beschrijving van verschillende wissel-

koersen werden toegevoegd. Dit concept werkte hij vervolgens verder uit (zie Wilkie (1994)).

1.2 Probleemstelling

De wijze waarop invulling gegeven werd aan de afstemming van uitgaven voortkomend uit

aangegane verplichtingen en inkomsten aflcomstig van beleggingen concentreerde zich volle-

dig op het beleggingsrisico, waarbij het criterium dat gehanteerd werd veelal de eigenschappen

betroffen van het "ultimate surplus" dat resteerde aan het einde van de verplichtingenhorizon".

Voor een pensíoenfonds is echter niet alleen het beleggingsrisico van belang maar spelen het

loongroei~inflatie risico, het politiek risico, het actuarieel risico en het pensioenfinancieringsri-

sico tevens een belangrijke roL Bovendien is het niet het gedrag van het "ultimate surplus" dat

maatgevend is, maar is de ontwikkeling van de prernievoet en de ontwikkeling van de solva-

biliteitspositie in de tijd van belang, waarbij niet een "gesloten fonds" benadering maar een

"open fonds~s" benadering uitgangspunt dient te zijn. Gesteld moet dan ook worden dat de

doelstellingsfunctie zoals onder andere gedefinieerd door Wise in termen van beheersing van

het "ultimate stuplus" niet tegemoet komt aan de continuteitsgedachte waarop de Nederlandse

pensioenfondsen gestoeld zijn. ALM komt hieraan wel tegemoet, daar zoals Smink en Van der

Meer (1995) stellen: "ALM het systematisch structureren van financiële risico's verbonden aan

de activa en passiva portefeuilles van financiële instellingen behelst teneinde een doelmatig ri-

sico-rendementsprofiel voor de instelling als entiteit te bewerkstelligen". In deze dissertatie

wordt doelmatig gedefinieerd als een sítuatie waarbij het risicoprofiel voortvloeiend uit het

7z Wise noemt een beleggingsportefeuille die hieraan voldcet een "positive unbiased match". De term "positive"
refereert naar de exclusie van negatieve beleggingsproporties . De term "unbiased" refereert naar de voorwaarde
dat het "ultimate surplus" een gemiddelde van nul dient te hebben.

73 Wilkie toont aan dat de theorie zoals door Wise gede6nieerd binnen de context van de efficiënte portefeuille
theorie geplaatst kan worden, waardoor een deelverzameling van de door Wise gedefinieerde "positive unbiased
portfolios" past binnen de context van "efficient portfolios".

~4 Wise (1985b) geeft in zijn nawoord aan dat het uitgangspunt van een gelimiteerde verplichtingenhorizon res-
trictief op het model inwerkt.

~S Bij een "open fonds" benadering worden de kasstromen niet alleen gebaseerd op de huidige populatie, maar
worden ook voor nog toekomstige intreders kasstromen afgeleid. Deze "open fonds" benadering is gebaseerd op
continuïteit van het fonds (deze continuïteit wordt ook wel aangeduid met de term "going concem"), dit in tegen-
stelling tot de "gesloten fonds" benadering, waarbij de liquidatie van het fonds uitgangspunt vormt.
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door het pensioenfonds gevoerde beleid past binnen de ex ante gedefinieerde risicohouding
van dat pensioenfonds. Schematisch kan dit als volgt worden geillustreerd:

Risicohouding, risicoprofiel en doelmatigbeid
m.b.t. de ontwikkeling van de kans op onderdekking

8
risicohouding: kans op onderdekking dient gedurende de

é 7 eerste 10 prognosejaren kleiner dan Sa~o te zijn

e 6
~

-
en
0 5
~~ 4 niet doelmatig risicoprofiel~~o 3

----l ------- --. -- t
----ó 2 I--------

- - - -Y 1 - - - - - doelmatig risicoprofiel m.b.t. de-
ontwikkeling van de dekkingsgraad
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Figuur 1 De relatie tussen risicohouding, risicoprofiel en doelmatigheid

Invulling van ALM heeft een instrumentarium nodig om zo'n doelmatig risico-rendementspro-
fiel voor de instelling als entiteit te bepalen. De instrumenten die in het kader van ALM van
belang zijn, worden in de studies van Móhlmann (1988), Boender e.a. (1992,1993) en Dert
(1995) gevormd door het beleggingsbeleid en het premiebeleid. Frijns en Goslings (1990) be-
zien bovendien het effect van toepassing van vertnogensbuffers binnen de context van het be-
leggingsbeleid en het prelniebeleid~b. In deze dissertatie worden deze vermogensbuffers be-
schouwd binnen het actuarieel beleid en wordt een vierde instrument toegevoegd, natnelijk het
(pensioen)indexatiebeleid. De relatie tussen risicocomponenten enerzijds en de beheersing van
deze componenten anderzijds is weergegeven in figuur 2.

Teneinde tot praktische invulling van ALM binnen een pensioenfonds te komen dient mo-
dellering plaats te vinden. Zo'n model bestaat uit een veelheid van verschillende kansfuncties
en wordt, zowel aan de beleggingszijde als aan de verplichtingen zijde, gekenmerkt door tal

~b De studie van Mdhlmann gaat uit van een deterministisch model, dit in tegenstelling tot de studies verricht
door Boender, Dert en Frijns en Goslings, die gebaseerd zijn op een stochastisch modellen.
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van veronderstellingen veelal van voorwaardelijke aard. Dit heeft tot gevolg dat - om tot prak-

tische invulling van ALM te komen - gekozen is voor stochastische simulatie.

Figuur 2 Wijze van beheersing van financieel risico binnen pensioenfondsen

Het gebruik van simulatiemodellen ter ondersteuning van beleidsmatige beslissingen binnen

pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen kent een lange historie. A1 aan het eind van

de vorige eeuw werd door Britse actuazissen het eerste "model of~ice" voor levensverzekeraars

ontvvikkeld. De opkomst van besliskunde leidde er in de jazen zestig toe dat voor vele typen

van fmanciële instellingen vergelijkbare modellen werden ontwikkeld. In de huidige praktijk

van ALM spelen simulatiemodellen een belangrijke rol. Zo kan in de VS een met voldoende

gewaardeerde cash flow test, bepaald met behulp van een simulatiemodel, leiden tot een ver-

mindering van de vermogensvereisten voor levensverzekeraazs.
Alvorens tot simulatie overgegaan kan worden dient een scenario gedefmieerd te worden.

Brauers en Weber (1988) omschrijven een scenario als een mogelijke toestand van een omge-

ving, waazbij mogelijke ontwikkelingen van relevante factoren in die omgeving in beschou-
wing worden genomen. Huss (1988) draagt hierbij aan dat scenario-analyses wellicht kunnen

leiden tot nieuwe strategische beleidsvarianten en mogelijk inzicht kunnen geven in toekomsti-

ge bedreigingen daar ze expliciete veronderstellingen bevatten omtrent de toekomst. Om tot

accurate ramingen van mogelijke onzekerheden te komen dienen honderden mogelijke toe-

komsten - in overeenstemming met statistische verwachtingen - gegenereerd te worden (zie
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Kingsland (1982)), hetgeen volgens Sims (1982) bereikt kan worden door gebruikt te maken
van statistische (autoregressieve) modellen. Het concept van scenario-analyse wordt verder
uitgewerkt door Wets (1993) door deze vorm van analyse te koppelen aan optimalisatie.

Gegeven het bovenstaande kan de probleemstelling van deze studie als volgt worden samen-
gevat:

Deze dissertatie richt zich op Asset Liability Management binnen pensioenfondsen, waarb~
conform de suggesties van Wise (1987) en Smink en Van der Meer (1995) allereerst systemati-
sche structureringvanfinancieel risico binnen pensioenfondsen plaatsvindt, om vervolgerrs op
modelmatige w~ze binnen een stochastische omgeving tot afleiding van doelmatige risico-
rendementsprofielen voor een pensioenfonds als entiteit te komen.

Het structureren van financiële risico's verbonden aan de activa en passiva portefeuilles vindt
plaats door te onderscheiden: het beleggingsrisico, het loongroeirinflatierisico, het politiek risi-
co, het actuarieel risico alsmede het pensioenfmancieringsrisico. Het risicoprofiel wordt be-
paald door de invulling van het gevoerde beleid, waarbij dit beleid uit een viertal pijlers be-
staat, te weten het beleggingsbeleid (ter bepaling van de samenstelling van de beleggingsporte-
feuille en ter beheersing van het bijbehorende beleggingsrisico), het indexatiebeleid (ter be-
heersing van het loongroeirinflatierisico en het politiek risico), het actuarieel beleid (ter be-
heersing van het actuarieel risico) en het premiebeleid (ter beheersing van de hoogte en fluc-
tuatie van de loonkostencomponent (premie) verbonden aan de uitvoering van een pensioenre-
geling). De kwantificering van dit risicoprofiel, voortvloeiend uit het gebruik van genoemde
vier beleidsinstrumenten vindt plaats aan de hand van de ontwikkeling van een aantal indicato-
ren, zoals de ontvvikkeling van de hoogte en fluctuatie van de premievoet alsmede van de sol-
vabiliteitspositie van het fonds in de tijd.

De wijze waarop invulling wordt gegeven aan de hiervoor gedefinieerde probleemstelling,
wordt in de nu volgende paragraaf weergegeven. In deze paragraaf zal kort worden uiteengezet
op wellce v~ijze de onderhavige studie is opgebouwd.

1.3 Opbouw van de studie

In hoofdstuk twee wordt gestart met een schets van de historie van pensioenfondsen en van de
- voor zover in het kader van pensioenvoorziening relevante - historie van het sociale zeker-
heidsstelsel. Vervolgens wordt bezien op welke wijze de aard van deelgerechtigdheid van een
deelnemer aan een pensioenregeling bepalend is voor de opbouw van en het recht op een pen-
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sioenuitkering en voor de relatieve hoogte van de premieheffmg. Verder wordt aandacht ge-

schonken aan de wijze waarop pensioenregelingen elementen van sociale zekerheid incorpo-

reren. Tot slot wordt aandacht gegeven aan de wijze waarop reservering en fmancieríng van

pensioenrechten kan geschieden, waarbij nader wordt ingegaan op de relatie tussen ALM

enerzijds en deze reserverings- en premieheffingsmethoden anderzijds.

In hoofdstuk drie wordt aandacht geschonken aan de beleggingen van een pensioenfonds. In

dit hoofdstuk wordt een historische schets van de ontwikkeling en samenstelling van de be-

leggingsportefeuille van pensioenfondsen gegeven en worden de voor- en nadelen van het be-

leggen in de verschillende beleggingscategorieën besproken. Tot slot wordt aandacht gegeven

aan mogelijke overwegingen die aan het beleggingsgedrag van pensioenfondsen ten grondslag

liggen.

In hoofdstuk vier wordt nader ingegaan op ALM. Beschreven wordt op welke wijze de in

hoofdstuk één beschreven instrumenten ter beheersing van financiële risico's geplaatst dienen

te worden in de context van hoofdstuk twee (betreffende de verplichtingen van een pensioen-

fonds) en hoofdstuk drie (betreffende de beleggingen van een pensioenfonds). Vervolgens

wordt aangegeven op welke wijze het gebn.tik van risico-indicatoren past binnen de kwantifi-

cering van het risicoprofiel en - gegeven de risicohouding van het pensioenfonds - leidt tot uit-
spraken omtrent de doelmatigheid van de inzet van de verschillende beleidsinstrumenten.

In hoofdstuk vijf wordt gestart met de modellering van een pensioenfonds, in die zin dat de

ontwikkeling van de verplichtingen modelmatig wordt beschreven. Deze modellering is een

nadere uitwerking van de in hoofdstuk twee beschreven veiplichtingen van pensioenfondsen.

In hoofdstuk zes vindt modellering van de beleggingen van een pensioenfonds plaats. Dit
hoofdstuk is een nadere uitwerking van hetgeen in hoofdstuk drie, handelend over de beleg-
gingen van pensioenfondsen, is weergegeven.

In hoofdstuk zeven wordt aandacht geschonken aan de integratie van ALM binnen de hiervoor
aangegeven modellering. Getoond wordt op welke wijze ALM de interactie tussen beleggin-
gen enerzijds en verplichtingen anderzijds bewerkstelligt.

In hoofdstuk acht vindt de praktische invulling van ALM plaats. In dit hoofdstuk staat een

case-studie centraal, waarbinnen toepassing van het ALM-model plaatsvindt. Aangegeven
wordt in dit hoofdstuk op welke wijze binnen een stochastische omgeving risicoprofielen kun-

nen worden afgeleid en hoe - gegeven de risicohouding van een pensioenfonds - doelmatig-

heid bewerkstelligd kan worden.
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In hoofdstuk negen worden de conclusies voortvloeiend uit deze dissertatie gegeven en wordt
een aantal suggesties voor vervolgstudie gedaan.



Z DE VERPLICHTINGEN VAN
PENSIOENFONDSEN

Inleiding

In Nederland was het de overheid die startte met het toekennen van pensioenaanspraken en wel

aan haar ambtenaren en militairen". In 1798 werden voorschriften inzake de pensionering van
ambtenaren uitgevaardigd. Als eerste ondernemingspensioenfonds wordt het pensioenfonds

van de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij uit 1845 beschouwd18. Een belangrijke

aanzet tot verbreiding van de pensioengedachte werd gegeven door J.C. van Marken (1845-
1906). Van Marken was directeur van de Nederlandse Gist- en Spiritusfabriek te Delft. Inte-
ressant was dat Van Marken de zorg voor pensioen zag als een verantwoordelijkheid voor de

werknemer zelf. De werkgever diende echter een zodanig loon uit te betalen, dat de werkne-
mer daartoe in staat zou zijn. Van Marken wilde wel een begin maken met de organisatie van
de pensioenregeling, maar de arbeiders zouden op den duur de uitvoering daarvan zelf op zich

moeten nemen. Daar zijn collega-ondernemers hem niet bijvielen slaagde hij niet in zijn opzet.
De parlementaire geschiedenis van de pensioenverzekering startte in 1885. Het was in dit jaar
dat voor het eerst in de Tweede Kamer gesproken werd over de oudedagsvoorziening. Het
duurde echter tot 1901 aleer de eerste sociale verzekering, de Ongevallenwet, een feit was. In
deze Ongevallenwet werd ook het weduwen- en wezenpensioen geregeld. Echter, een uitkering
werd alleen dan toegekend aan weduwen en wezen indien de werknemer overleed ten gevolge
van een bedrijfsongeval, waarbij de wet stringente voorwaarden aan de beoordeling van een
bedrijfsongeval stelde. Nog in datzelfde jaar werd een ontwerp van een Voorlopige Pensioen-
wet tot stand gebracht. Door de val van het toerunalige kabinet bereikte het wetsvoorstel de
Tweede Kamer niet. In 1905 werd door Kuyper een voorstel tot het verzekeren tegen invalidi-
teit en ouderdom tezamen gedaan. Kuyper voerde ook een rechtsgrond voor de verzekering op.

~~ De hier beschreven historie ten aanzien van de politieke ontwikkeling van pensioenen is gebaseerd op Her-
togh(1992).

78 Meer over de geschiedenis van de Nederlandse pensioenregeling is te vinden in "Pensioenen en andere toe-
komstvoorzieningen", losbladige uitgave van Kluwer , Deventer.
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"Zij die behoren tot het grootste deel van de bevolking, dat voor eigen onderhoud en gezins-
onderhoud geheel athankelijk is van de opbrengst van zijn in dienst van anderen verrichte ar-
beid, moeten in die opbrengst hun bestaansmiddelen vinden. Niet alleen voor de jaren waarin
zij kunnen arbeiden maar ook voor die andere jaren, waarin zij tengevolge van duurzame in-
validiteit of ouderdom niet meer tot arbeiden instaat zijn". Volgens Kuyper had de arbeider de
"zedelijke plicht" zelf voor zijn toekomst te zorgen en zijn lasten niet op anderen af te wente-
len. Door de lage lonen was niet iedereen bij machte om aan deze eis te voldoen. Vandaar dat
Kuyper van de zedelijke een wettelijke verplichting wilde maken. "Het volksgeheel heeft er
belang bij dat de arbeider, die niet langer door arbeid in zijn onderhoud kan voorzien, aan-
spraak op een rente heeft, omdat hij anders ten laste van de ander zou komen. Aan dat belang
ontleent de wetgever het recht om dwingend op te treden en de arbeider te verplichten om zich
een rente te verzekeren voor dit geval". Daar Kuyper als gevolg van de verkiezingen in 1905
díende af te treden haalde dit wetsvoorstel het niet. Pas in 1913 was het Talma die er in slaag-
de een wettelijke regeling voor ouderdomspensioen en invaliditeitsverzekering te bewerkstelli-
gen. Talma stelde dat "het in strijd is met het rechtsbesef wanneer een arbeider, die gearbeid
heeft zolang hij kan, op het ogenblik dat hij niet meer kan werken, aangewezen is op de on-
derstand van derden. (...) Het is tuet slechts voor de individuele arbeider wenselijk, maar ook
uit maatschappelijk oogpunt van overwegend belang, dat in het algemeen de arbeidsvoorwaar-
den van personen in loondienst op zodanige wijze zijn geregeld dat mede rekening is gehou-
den met hun behoeften bij ziekte, invaliditeit en ouderdom". Bovendien zag Talma de loon-
dienstverhouding als een rechtsgrond voor de verplichte verzekering: een uitkering moest wor-
den beschouwd als uitgesteld loon. Talma's voorstel voor de Invaliditeitswet hield een ver-
plichte werknemersverzekering in tegen zowel invaliditeit als ouderdom. De premies werden
door de werkgevers en werknemers gezamenlijk opgebracht, de hoogte van de uitkering was
aíhankelijk van de verzekeringsduur en de betaalde premie. Het recht op ouderdomsrente werd
hierbij toegekend aan personen die zeventig jaar of ouder waren. De Invaliditeitswet werd uit-
eindelijk injuni 1913 aangenomen. In 1919 werd een wetsontwerp ingediend tot wijziging van
de Invaliditeitswet alsmede een ontwerp Ouderdomswet. Op enkele gewijzigde punten na
kwamen de wetten overeen met die van Talma uit 1913. De belangrijkste veranderingen in de
Invaliditeitswet waren de verhoging van de uitkeringen en de premies (die overigens nu geheel
voor rekening van de werkgevers werden gebracht) en het verlagen van de pensioengerechtig-
de leeftijd van zeventig naar vijfenzestig jaaz. Ook deze Invaliditeitswet kende een uitkering
bij overlijden van een verzekerde werknemer, nl. de weduwenrente en de wezenrente19. De
indiening van het ontwerp Ouderdomswet had als voomaamste doel "de mogelijkheid te ope-
nen tot vrijwillige verzekering van niet arbeiders, die economisch gelijk zijn gesteld met arbei-
ders". Beide ontwerpen werden aangenomen en traden in 1919 in werking.

19 Zíe voor een overzicht van sociale wetgeving en volume-ontwikkeling "Kroniek van de Sociale verzekerin-
gen" uitgegeven door de Sociale Verzekeringsraad, editie 1992.
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Spoedig werd echter duidelijk dat met de invoering van de Ouderdomswet en de Invaliditeits-

wet het vraagstuk van de ouderdomsvoorziening niet was opgelost. Aan beide wetten kleefden

bezwaren. De uitkeringen bleken veelal ontoereikend om een fatsoenlijk bestaansniveau te ga-

randeren en een groeiend aantal mensen droeg premie bij voor de vrijwillige ouderdomsverze-

kering (VOV). Daamaast was de personenkring voor de ouderdomsrente beperkt: kleine zelf-

standigen met een laag inkomen maakten nog nauwelijks gebnuk van de mogelijkheid tot

vrijwillige verzekering. Het gevolg was dat een toenemend aantal ouderen in behoeftige om-

standigheden kwam te verkeren. Door de pensioenen was de armenzorg nog steeds niet over-

bodig. In de daaropvolgende crisisjaren kwam er echter niets terecht van een verhoging van de

uitkering en de invoering van een verplichte verzekering voor zelfstandigen. Het zou tot na de

Tweede Wereldoorlog duren - mede ingegeven door de geldontwaarding - dat er een zeer níj-

pende situatie manifest werd en een wijziging van het sociale zekerheidsstelsel gewenst was.

Vandaar dat Drees in 1946 zijn wetsontwerp Noodwet Ouderdomsvoorziening aan de kamer

voorlegde. In afwachting van een defuutief verplichte ouderdomsverzekering was de Noodwet

bedoeld voor alle vijfenzestigjarige mannen en ongehuwde vrouwen beneden een bepaalde in-

komensgrens. Deze Noodwet trad in 1947 in werking. Een volgende stap met betrekking tot

volksverzekering werd in 1954 gezet. In dat jaar bracht de Sociaal Economische Raad (SER)

een advies uit inzake de toekomstige oudedagsvoorziening. Een meerderheid van de raad was

van oordeel dat een wettelijk verplichte verzekering voor alle ingezetenen, die de leeftijd van

vijfenzestig bereikt hadden, noodzakelijk was. Vanwege de economische situatie moest voor-

alsnog worden volstaan met een uniform ouderdomspensioen, dat iets meer inhield dan de

maximale uitkering volgens de Noodwet. Verder moest de premie evenredig met het loon

worden geheven, liepen de financiën volgens het omslagstelsel en werd voor de uitvoering een

centraal orgaan aanbevolen. Het SER-advies heeft de totstandkoming van een volksverzeke-

ring voor de ouderdomsvoorziening in sterke mate béinvloed. Een hierop gebaseerd ontwerp -

te weten de Wet op de Algemene Ouderdomsvoorziening (AOW) - werd in 1955 aangeboden

en in 1956 in beide Kamers aangenomen. Met ingang van 1957 ging deze wet als eerste volks-

verzekering van kracht, in 1959 gevolgd door de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW).

Bij het ontwerpen van deze AWW was uitgegaan van de rolverdeling tussen man en vrouw

zoals die toen vrijwel algemeen gold: de man trad op als alleenverdiener en de vrouw verricht-

te huishoudelijke taken en droeg zorg voor de kinderen. Het inkomen van de man werd geacht

geheel of grotendeels in het gezinsonderhoud te voorzien. Bij overlijden van de man trad dien

ten gevolge een forse inkomensderving op die - indien geen opvang voorhanden zou zijn - de

weduwe in behoeftige omstandigheden zou doen brengen. De AWW verschafte een inkomen

aan de weduwen dat een tegemoetkoming vormde voor het verlies van het uilcomen van de

overledene.
Onderwijl waren er een tweetal pensioenwetten aangenomen, te weten de Bedrijfspensioen-
fondsenwet in 1949 en de PSW in 1952. De Bedrijfspensioenfondsenwet stelde de overheid in

staat om deelneming in een bedrijfspensioenfonds - voor bepaald bedrijfstakken - te verplich-



DE VERPLICHTINGEN VAN PENSIOENFONDSEN 29

ten. Ruim voor die tijd waren in enkele bedrijfstakken reeds regelingen getroffen op onderlin-
ge afspraak, te weten de Mijnwerkers (1919), de Grafische bedrijven (1929) en het Bloembol-
lenbedrijf (1930). Kort na de Tweede Wereldoorlog volgden enkele belangrijke bedrijfstak-
ken, te weten de Havenbedrijven Amsterdam (1945) en Rotterdam (1948), Landbouw (1947),
de Textielindustrie (1947) en de Metaalindustrie (1947). Deze pensioenregelingen berustten
op afspraken tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. Niet-aangeslotenen konden zich
hieraan onmekken. Dit leidde tot de instelling van de Bedrijfspensioenfondsenwet. Het recht
dat een werknemer had op ouderdomspensioen was echter danig ingeperkt in die zin dat veelal
een voorwaarde voor pensioentoekenning was dat de werknemer de onderneming pas op de
pensioengerechtigde leeftijd verliet. Veranderde men voortijdig van werkgever, dan verspeelde
men zijn pensioenrechten. Dit aspect en de fmanciële debácles, voortkomend uit het feit dat de
pensioenvermogens binnen de onderneming in eigen beheer werden gehouden en daarmee
werden blootgesteld aan ondememingsrisico leidde tot de invoering van de PSW. Deze PSW
regelde in hoofdzaak twee onderwerpen namelijk de fmanciële veiligstelling buiten de onder-
neming van de toegezegde pensioenaanspraken en de handhaving van de verworven rechten,
hetgeen onder andere bewerkstelligd werd door het onder toezicht van de Verzekeringskamer20
stellen van pensioenfondsen.

Met de realisering van de Algemene Ouderdomswet (AOW, 1957) en de Algemene Weduwen
en Wezenwet (AWW, 1959) kwam een tweetal volksverzekeringen dat een belangrijk bodem-
pensioen bood tot stand. In 1967 trad de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering
(WAO) in werking. Het doel van deze wet was om werknemers te verzekeren tegen het verlies
van inkomen als gevolg van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte of gebrek. De
WAO verving de drie ongevallenwetten ( Ongevallenwet, Land- en Tuinbouwongevallenwet,
Zeeongevallenwet) en de twee invaliditeitswetten (Invaliditeitswet en Mijnwerkers Invalidi-
teitswet). Met de inwerkingtreding van de AOW en de AWW waren al eerder delen van de in-
validiteitswetten en ongevallenwetten overbodig geworden. Deze wetten werden - nadat de

20 De officiële instelling van de Verzekeringskamer vond plaats op 1 september 1923, toen de Wet op het L,e-
vensverzekeringsbedrijf in werking trad. Het ingrijpen van de wetgever in het levensverzekeringsbedrijf vond zijn
naaste aanleiding in een debácle bij een levensverzekeringsmaatschappij, ontstaan onder invloed van de Eerste
Wereldoorlog, waardoor Nederland, hoewel neutraal, economisch niet onberoerd was geblevea Zie: Gedenkboek
Verzekermgskamer 1923-1948.

De taken en bevoegdheden van de Verzekeringskamer in het kader van het toezicht op pensioenfondsen komen op
tal van plaatsen in de PS W naar voren. Enkelen daarvan zijn:
- inzage in de statuten en reglementen (art. 4)
- periodieke irtzage in actuariële en bedrijfstechnische nota's en jaarstukken van het fonds (artikelen 9 tot en met
12) en in relevante boeken en bescheiden van zowel het pensioenfonds als de daarbij aangesloten werkgever, des-
noods "met behulp van de sterke arm" (art. 22)
- het maken van opmerkingen en zonodig het kennisgeven daarvan aan centrale organisaties en in het verlengde
daarvan, het doen van publikaties in de pers
- het aanstellen van een bewindvoerder ingeval van wanbeleid (art. 23a).
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WAO in werking was getreden - geleidelijk afgeschaft. In 1976 deed de Algemene Arbeidson-

geschiktheidswet (AAW) zijn intrede. Deze AAW was een verplichte volksverzekering voor

ingezetenen tegen de geldelijke gevolgen van langdurige azbeidsongeschiktheid. Reeds lang

voor deze datum werd overwogen om te komen tot een dergelijke volksverzekering. In 1962 al

vroeg de toenmalige Minister van Sociale Zaken advies hierover aan de SER. Een belangrijk
element in de discussie voorafgaand aan en ook na de inwerkingtreding van de AAW was de

positie van de gehuwde vrouw. Bij de inwerkingtreding werd de gehuwde vrouw uitgezonderd,
maar gelijktijdig werd bepaald dat uiterlijk 1 januari 1979 de gehuwde vrouw onder bepaalde
voorwaazden recht zou krijgen op een AAW-uitkering. Met de inwerkingtreding van de AAW

vond een fundamentele wijziging van de WAO plaats. Als gevolg van de invoering van de
AAW, een volksverzekering, kreeg de WAO een aanvullend kazakter.
Tegen het eind van de jazen vijftig was er in Nederland alom tevredenheid over de systematiek

van de wettelijke en aanvullende pensioenregelingen. Aan het einde van de jaren zestig - de

geleide loonpolitiek was dan al geruime tijd losgelaten - leidde de jaazlijkse hoge stijging van

de kosten van levensonderhoud ertoe dat veel gepensioneerden bij pensionering een inkomen

bleken te ontvangen dat minder dan de helft van hun laatst genoten salaris bedroeg. Voor een

grote groep kon dit nog enigszins opgevangen worden door de (sedert 1980 formeel bestaan-

de) koppeling tussen de AOW en het wettelijk minimumloon. Om meer structuur en zekerheid

in de pensioenregelingen te krijgen, werden in de jaren zeventig vele studies verricht, onder

andere naaz pensioenbreuk, waardevastheid, pensioenplicht en solidariteit. Het opvangen van
hiaten in de pensioenregeling bleef volgens deze studies een zaak van overleg over azbeids-

voorwaazden tussen werkgevers en werknemers. In de jazen tachtig zouden tal van maatschap-

pelijke ontwikkelingen zoals gelijke behandeling, samenlevingsvormen, individualisering, be-

taalbaarheid van de basisvoorziening over twintig jaar, flexibilisering, deeltijd etc. een stempel
drukken op invulling van pensioenreglementen en de fmanciering daarvan.

Het is in deze turbulente omgeving waarbinnen pensioenfondsen dienen te acteren en pen-
sioenverplichtingen dienen veilig te stellen. Om dit veilig stellen op verantwoorde wijze te la-
ten plaatsvinden is inzicht in de opbouw en fmanciële structuur van een pensioenfonds nood-

zakelijk. Teneinde dit inzicht te krijgen zal in dit hoofdstuk aandacht worden geschonken aan

de verplichtingen van een pensioenfonds. Hiertoe zal allereerst nader ingegaan worden op de
opbouw van een pensioenfonds in die zin dat verschillende vormen van deelgerechtigdheid

worden onderscheiden. Vervolgens zal aandacht gegeven worden aan pensioenaspecten beho-

rende bij deze verschillende vormen van deelgerechtigdheid en wordt bezien op welke wijze
fmanciering van pensioenen kan plaatsvinden en welke reserveringssytemen en premiehef-
fingsmethodieken mogelijk zijn. Tot slot zal aandacht geschonken worden aan de relatie tussen

de verplichtingen van een pensioenfonds enerzijds en ALM anderzijds.
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2.1 Vormen van deelgerechtigdheid

Binnen een pensioenfonds komen verschillende vormen van deelgerechtigàheid voor. Onder-
scheiden kunnen worden: actief deelgerechtigden (actieven), vervroegd uitgetredenen (vutters),
wachtgelderslww-ers, ontslagenen, géinvalideerden, ouderdomsgepensioneerden en nabe-
staanden. Afhankelijk van de aard van deelgerechtigdheid vindt pensioenopbouw plaats, wordt
premie betaald ofwordt een uitkering ontvangen.
Zo vallen alle werknemers onder de categorie actieven. Zij nemen actief deel aan het arbeids-
proces. Gedurende de periode van actieve deelname aan het arbeidsproces bouwt een werkne-
mer pensioen op. De wijze waarop deze pensioenopbouw plaatsvindt en uiteindelijk resulteert
in het te verkrijgen pensioen hangt af van de pensioenregeling. De door deze werknemers te
betalen pensioenpremie wordt veelal geheven over een deel van het salaris. Dit deel van het
salaris wordt aangeduid met de term bijdragegrondslag. De hoogte van de pensioenpremie
wordt bepaald aan de hand van het voor dat pensioenfonds geldende premieheffingssysteem.
Degene die gebruik maakt van een vrijwillig vervroegde uittredingsregeling (vut-regeling)
bouwt - afhankelijk van de regeling - vanaf het moment van uittreding tot de pensi-
oengerechtigde leeftijd nog pensioenrechten op. A1 naar gelang de mate waarin gedurende de-
ze periode pensioen wordt opgebouwd, dient veelal ook pensioenpremie betaald te worden.
In geval een werknemer in overheidsdienst ontslagen wordt ontstaat veelal een recht op wacht-
geld. De duur en de hoogte van dit wachtgeld hangen af van de som van leeftijd en diensttijd
van betrokkene. Voor deze wachtgelders geldt dat gedurende de wachtgeldternujn deels nog
pensioen wordt opgebouwd en er - afhankelijk van deze mate van pensioenopbouw - nog pen-
sioenpremie betaald dient te worden. Voor niet in dienst van de overheid zijnde werknemers
bestaat bij ontslag een regeling die de mogelijkheid biedt tot een tijdelijke voortzetting van de
pensioenverzekering gedurende de periode dat een werkloosheidsuitkering ontvangen wordt.
Er is echter een aantal beperkingen. Zo moet betrokkene ouder zijn dan 40 jaar en geschiedt
voortzetting van pensioenopbouw over een salaris dat aan een maximum gebonden is.
Indien een werknemer ontslag neemt stopt het dienstverband tussen de betreffende werknemer
en werkgever en eindigt de opbouw van pensioen en de premiebetaling. De opgebouwde pen-
sioenrechten, voor zover betrekking hebbend op het ouderdomspensioen en het nabestaan-
denpensioen, kunnen in geval van verandering van werkkring veelal overgedragen worden aan
de nieuwe werkgever. Door deze overdracht van pensioenrechten wordt bewerkstelligd dat
ook toekomstige salarisverhogingen door kunnen werken in het uiteindelijke pensioen van be-
treffende werknemer. Een zogenaamde pensioenbreuk bij overgang naar een nieuwe werkge-
ver is door deze reserve-overdracht dan niet meer aan de orde.
In geval een werknemer invalideert, ontstaat het recht op invaliditeitspensioen. Dit invalidi-
teitspensioen heeft een tijdelijk karakter. Uiterlijk bij het bereiken van de 65jarige leeftijd
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stopt het invaliditeitspensioen en ontstaat het recht op een ouderdomspensioenuitkering. Dit

ouderdomspensioen bestaat enerzijds uit de opgebouwde aanspraken ten tijde van het moment

van invalidering, maar anderzijds telt ook de tijd tussen dat moment en het bereiken van de 65-

jarige leeftijd (deels) mee als voor pensioen te vergelden diensttijd. De wijze waazop deze

aanvullende tijd wordt beschouwd als diensttijd in aanmerking komend voor per~sioenopbouw

hangt af van de invaliditeitsgraad. Tijdens het azbeidsongeschikt zijn dient - hoewel gedurende

deze periode van arbeidsongeschiktheid pensioenopbouw plaatsvindt - geen pensioenpremie

meer te worden voldaan.

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd ontstaat - ongeacht de herkomst van de

deelgerechtigde - het recht op een pensioenuitkering en vervalt de eventuele plicht tot premie-

betaling. De duur van het ouderdomspensioen is levenslang.

Bij het overlijden van een deelnemer ontstaat voor de nagelaten betrekking(en) een recht op

nabestaandenpensioen dat veelal wordt afgeleid van het ouderdomspensioen van de overleden

deelnemer. Het nabestaandenpensioen is voor weduwen en weduwnaazs levenslang en voor

nagelaten kinderen heeft dit een tijdelijk karakter. Bij hertrouw van een weduwelweduwnaar

vervalt veelal een deel van de pensioenuitkering.

2.2 Uitkeringssoorten

Binnen een pensioenfonds wordt een drietal pensioenuitkeringssoorten onderscheiden. Het

betreft hier ouderdomspensioen, nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen.

De hoogte van de desbetreffende pensioenuitkering wordt afgeleid uit het gestelde in de pen-

sioenregeling. Veelal zal echter na het moment van pensionering de hoogte van de pen-
sioenuitkering nog aan verandering onderhevig zijn als gevolg van toepassing van de in de be-

treffende pensioenregeling opgenomen indexatieclausule. Een indexatieclausule geeft aan op

welke wijze een algemene salarismaatregel dan wel prijsinflatie leidt tot aanpassing van de
hoogte van de pensioenuitkering. Zo'n indexatieclausule is echter veelal voorwaardelijk gede-
finieerd, hetgeen betekent dat aanpassing van de pensioenuitkering alleen dan geschiedt indien

de fmanciële positie van het pensioenfonds dit toelaat. Is er sprake van welvaartsvastheid van

pensioenen, dan is de indexatie van de pensioenuitkeringen gekoppeld aan de algemene sala-

risontwikkeling. Is er sprake van waazdevastheid van pensioenen dan vindt indexatie van de
pensioenuitkering plaats op basis van de ontwikkeling van de prijsinflatie.

Voor wat betreft de bepaling van de lasten van een pensioenfonds is het van belang dat een
pensioenuitkering veelal uit twee componenten bestaat, waarbij één component is gebaseerd
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op de door de overheid ter beschikking gestelde basisvoorziening en de andere component ter
beschikking wordt gesteld door het pensioenfonds. Deze laatste component is dan gelijk aan
het verschil tussen de conform de pensioenregeling bepaalde totale pensioenuitkering en het
conform die pensioenregeling in mindering gebrachte deel van de basisvoorziening. Bestaat
een pensioenuitkering uit bovenstaande twee componenten, dan wordt de pensioenregeling
getypeerd als een aanvullende pensioenregeling. De in dit kader relevante basisvoorzieningen
zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW), de
Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverze-
kering (WAO). De wijze waarop deze basispensioenen en aanvullende pensioenen met elkaar
interfereren wordt in schema 1 aangegeven.

Schema 1 De relatie tussen basispensioen en aanvullend pensioen voor verschillende
pensioensoorten

pensioensoort ouderdoms- nabestaanden- invaliditeits-
~ pensioen pensioen pensioen

aanvullend ouder- aanvullend nabestaan- aanvullend invali-
brutopensioen domspensioen denpensioen diteitspensioen

basispensioen basispensioen basispensioen
AOW AWW AAW ~ WAO

2.2.1 Volksverzekeringen

In deze paragraaf wordt een globaal inzicht gegeven in de wijze waarop het Nederlandse socia-
le verzekeringsstelsel werkt. Deze volksverzekeringen gelden in principe voor iedere ingezete-
ne van het Rijk. De aanspraken zijn geregeld bij wet en het niveau van de voorziening ligt op
het zogeheten sociaal minimum. De in het kader van de financiële beschouwing van een pensi-
oenfonds relevante sociale verzekeringen zijn de Algemene Ouderdomswet (AOW), de Alge-
mene Weduwen- en Wezenwet (AWW), de Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) en
de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).
Het doel van de AOW is de verzekering tegen de geldelijke gevolgen van ouderdom. De wet
werd ingevoerd in 1957. De uitkering krachtens deze wet start in de maand waarop men de
pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is inkomensonafhankelijk.
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De hoogte van de uitkering is afhankelijk van de burgerlijke staat en de leeftijd van partner

en~of kinderen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat sinds 1 januari 1987 niet-gehuwde per-

sonen van gelijk geslacht of van verschillend geslacht (maar geen bloedverwant zijn), die

duurzaam een gezamenlijke huishouding voeren ook als gehuwde pensioengerechtigden wor-

den aangemerkt.
Het doel van de AWW is de verplichte verzekering tegen de geldelijke gevolgen van overlij-

den voor de nagelaten betrekking(en). De wet is opgezet volgens dezelfde principes als de

AOW en kent een weduwenpensioen en een wezenpensioen. De hoogte van het weduwenpen-

sioen hangt af van de leeftijd van de weduwe en van de leeftijd van eventuele kinderen. Het

weduwenpensioen eindigt met ingang van de maand waarin de weduwe de pensioengerech-

tigde leefrijd bereikt, daar dan de AOW van kracht wordt dan wel bij eerder overlijden. De

hoogte van het wezenpensioen hangt af van de leeftijd van de wees en eindigt uiterlijk bij het

bereiken van de 27jarige leeftijd dan wel bij eerder overlijden.

De wettelijke basisregeling in geval van arbeidsongeschiktheid wordt gevonnd door de Alge-

mene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW). Voor werknemers - uitgezonderd ambtenaren -

geldt naast deze wet nog de Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Het doel

van de AAW, die in 1976 in werking is getreden, is de verzekering van de algehele bevolking

tegen de geldelijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en gebreken.

De uitkering bedraagt - afliankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid - maximaal 700~0

van een jaarlijks vast te stellen grondslag.
De WAO verzekert alle werknemers en degenen die hiermee gelijkgesteld zijn tegen de gel-

delijke gevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid wegens ziekte en gebreken. De wet is

in 1967 in werking getreden. Recht op een uitkering ontstaat bij arbeidsongeschiktheid van

150~0 of ineer en na een duur van deze arbeidsongeschiktheid van meer dan 52 weken. Een uit-

kering krachtens de WAO is gebaseerd op het loon dat de verzekerde gemiddeld tengevolge

van de arbeidsongeschiktheid per dag derft. Voor iedere uitkeringsgerechtigde wordt een af-

zonderlijk dagloon vastgesteld dat zoveel mogelijk is afgestemd op hetgeen de betrokkenen in

het vroegere beroep had kunnen verdienen. Dit dagloon is aan een maxirnum gebonden. De

uitkering bedraagt normaliter - afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid - maxirnaal

700~o van het dagloon.

2.2.2 Pensioenverzekeringen

In het algemeen wordt gesteld dat een werkgever zorg dient te dragen voor een pensioeninko-

men dat - aangevuld met sociale verzekeringen - voldoende is om na pensionering een levens-

standaard op te houden die overeenkomt met de levensstandaard die voor pensionering aan-
wezig was dan wel een afspiegeling is van het arbeidsverleden. Meer specifiek kan gesteld
worden dat het besteedbare inkomen van de pensioentrekkende overeen dient te komen met
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het besteedbare inkomen direct voor pensionering dan wel overeen dient te komen met het
gemiddeld besteedbaar inkomen gedurende de deelname aan het arbeidsproces.
Voor wat betreft de hoogte van het uit te keren pensioen zullen dus inkomensdoelstellingen
gedefmieerd moeten worden in termen van het gecombineerde inkomen van het pensioenfonds
enerzijds en van het sociale verzekeringsprogramma anderzijds. De wijze waarop invulling
gegeven wordt aan deze doelstelling is zeer divers. In schema 2 worden de meest gangbare
pensioensystemen genoemd.

Schema 2 Een overzicht van pensioensystemen in Nederland

pensioensystemen

salaris afhankelijke systemen

~----- -------,

I
I
I

eindloon regeling middelloon regeling

~ - ~ - brutoPensioen -

~

~

premie is vast bedrag

I
~I

I
---~-------!

inbouw regeling

franchise regeling

basis ensioen

premie is o~o van het salaris

De verplichting van een werkgever met betrekking tot het aanbieden van een pensioenregeling
kent twee varianten: een salarisafhankelijke regeling en een (vaste) bedragenregeling. De
meest voortkomende vorm van pensioensystemen is het salarisafhankelijke systeem (zie figuur
3), waarbij de hoogte van het pensioen gerelateerd wordt aan het salaris.

overige systemen

I
I ~ uitkering is vast bedrag

I
I ~beschikbaar premiesysteem
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Figuur 3

HOOFDSTUK 2

De verdeling van pensioenregelingen in Nederland ( gerelateerd aan het aantal
deelnemers)
(Bron: Assurantie Jaarboek 1996, CBS)

Salarisafhankelijke systemen kunnen - zoals in het hiervoorgaande schema wordt weergegeven

- gesplitst worden in eindloon-regelingen en middelloonregelingen.
Bij een eindloonregeling wordt het ouderdomspensioen - voor zover opgebouwd bij de huidige

werkgever - volledig gebaseerd op het inkomen net voor pensionering. Indien de werknemer

veertig pensioenjaren bij een werkgever heeft opgebouwd, dan resulteert dit soort van eind-

loonregeling veelal in een uiteindelijk te verkrijgen ouderdomspensioen van zo'n 700~o van het

laatst genoten salaris. De hoogte van deze uitkering past geheel in de optiek van het handhaven

van de levensstandaard net voor pensionering. Als gevolg van het feit dat vanaf de pensioen-

gerechtigde leeftijd premiebetalingen voor onder andere sociale verzekeringen en eigen pen-

sioen niet meer plaatsvinden kan de gepensioneerde eenzelfde levensstandaard handhaven met

een bruto inkomen dat lager ligt dan zijn bruto inkomen juist voor pensionering. Een bruto in-

komen dat gelijk is aan ongeveer 70a~o van het laatst genoten inkomen stelt de gepensioneerde

in staat een levensstandaard op te houden overeenkomstig die op het moment net voor pensio-
nering.
Een bijzondere variant binnen de eindloonregelingen vonnt de levensjarenregeling. De levens-

jarenregeling is een eindloonregeling waarbij salarisverhogingen niet alleen leiden tot een ver-

hoging van de bij de werkgever opgebouwde diensttijd, maar ook over de daarvoor liggende

levensjaren. Wordt deze systematiek gehanteerd, dan is het gebnukelijk dat het levensjarenbe-

ginsel start bij de vijfentwintig jarige leeftijd.
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Een andere wijze van salarisafhankelijke pensioenbepaling wordt gevormd door het middel-
loonsysteem. In dit systeem is het pensioen gebaseerd op het salaris dat gedurende de gehele
carrière verkregen is. De idee achter deze pensioenberekeningsmethode is de belonings-
gedachte. Binnen deze beloningsgedachte wordt er van uitgegaan dat pensioen uitgesteld loon
is.

Andere pensioensystemen zijn vaste bedragen regelingen en beschikbare premiesystemen. Bij
een vaste bedragen regeling is de jaarlijkse pensioenuitkering bij het bereíken van de pen-
sioengerechtigde leeftijd gefixeerd op een bepaald - vast - bedrag. De jaarlijks te betalen pre-
mie wordt vervolgens zodanig vastgesteld dat vanaf het bereiken van de pensioengerechtigde
leeftijd een reserve aanwezig is die voldoende groot is om levenslang dit vaste bedrag uit te
keren.
In een beschikbaar premiesysteem wordt de uiteindelijke pensioenbetaling gebaseerd op de
slotwaarde van de betaalde premies. Deze premies kunnen salarisafhankelijk zijn, dan wel ge-
lijk zijn aan een vast bedrag. Dit soort pensioensystemen kennen - in tegenstelling tot salarisaf-
hankelijke systemen en vaste bedragen regelingen - geen expliciete doelstelling ten aanzien
van de hoogte van het pensioen.

Zoals gezegd voorziet het Rijk ingezetenen vanaf een leeftijd van 65 jaar van een basisinko-
men, de AOW. In geval van een aanvullende pensioenregeling dient een pensioenfonds te
voorzien in het verschil tussen een basispensioen gebaseerd op het langs overheidswege ver-
strekte pensioen en het uiteindelijk door de gepensioneerde te verkrijgen bruto pensioen. De
wijze waarop het ínbedden van het basispensioen plaatsvindt is divers. Een tweetal methoden
zal hieronder beschreven worden. Het betrefr hier een inbouwmethode alsmede een franchise-
methode.
De inbouwmethode houdt rekening met de feitelijke hoogte van de AOW die een gepensio-
neerde ontvangt. Naar rato van verstreken diensttijd wordt (een deel van) dit bedrag in minde-
ring gebracht op het bruto pensioen. Het aldus ontstane verschil, het aanvullend pensioen,
wordt dan gefinancierd door het pensioenfonds. Een nadeel van deze methodiek is dat de
hoogte van het aanvullend pensioen afhankelijk is van de feitelijke hoogte van de AOW en van
jaar tot jaar kan variëren.
Om dit euvel te verhelpen is de franchise-methode géintroduceerd. Bij deze methode wordt het
basispensioen niet langer gekoppeld aan de AOW maar exogeen bepaald. Het op deze wijze
bepaalde basispensioen wordt de franchise genoemd. Veelal zal getracht worden de hoogte van
deze franchise zoveel mogelijk parallel te laten lopen met de hoogte van de AOW. Het aanvul-
lend pensioen is dan gebaseerd op het verschil tussen het bruto pensioen en (een deel van) de-
ze franchise. Op het moment van pensionering ligt het aanvullend pensioen vast. Het totaal
pensioen verandert dan in principe alleen nog maar door eventuele loon- c.q. prijsindexaties.
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Ouderdomspensioenuitkeringen zijn veelal hoger dan de er van afgeleide weduwen~we-

duwnaarspensioenuitkeringen. De maximale uitkering aan nabestaanden bedraagt normaliter

700~o van het ma~cimaal te behalen ouderdomspensioen. Dit maxirriaal te behalen ouder-
domspensioen is voor een werknemer die overlijdt in actieve dienst gebaseerd op het aantal

dienstjaren dat de overledene had kunnen bereiken indien hij tot pensioneringsleeftijd in leven
was gebleven. Indien het overlijden niet plaatsvindt in actieve dienst zijn de opgebouwde pen-
sioenaanspraken maatgevend voor het afgeleide nabestaandenpensioen. Voor wat betreft de
verwerking van de AWW als basispensioenregeling gelden dezelfde mogelijkheden als hier-

voor beschreven. Het wezenpensioen is veelal gelijk aan 1~5 van het nabestaandenpensioen.

Opgemerkt dient te worden dat het totale nabestaandenpensioen in het algemeen niet kan uit-

stijgen boven het ma~cunaal te behalen ouderdomspensioen. Zodra dit het geval zou zijn vindt

korting plaats zodat de totale uitkering gelijk is aan het maximaal te behalen ouderdomspen-
sioen.

In een pensioenregeling zijn voorzieningen opgenomen in geval een werknemer als gevolg van

lichamelijke gebreken of ziekte niet meer in staat is om aan het arbeidsproces deel te nemen.

De Arbeidsongeschiktheidsuitkering is meestal niet afhankelijk van het aantal dienstjaren,
maar van het laatst genoten salaris, waarbij het mogelijk is dat de uiteindelijke invaliditeits-
uitkering aan een maxirnum gebonden is. Afhankelijk van de pensioenregeling geldt een soort-
gelijke relatie tussen de mate van invaliditeit en de invaliditeitsuitkering als geschetst bij de
AAW en de WAO, die de basisvoorziening vormen. Uiterlijk bij het bereiken van de 65jarige

leeftijd vervalt het arbeidsongeschikheidspensioen en gaat dat over in een ouderdomspensioen.

2.3 Financieringssystemen

In de vorige paragafen is aandacht geschonken aan pensioenregelingen en daarbij behorende
pensioenuitkeringen. In deze paragraaf zal nader worden ingegaan op de wijze waarop deze
pensioentoezeggingen gefmancierd worden. Pensioenfmanciering heeft een eigen karakteris-
tiek voor wat betreft de premiebepaling. In veel regelingen wordt uitgegaan van onderlinge so-
lidariteit. Deze solidariteit kent twee dimensies, te weten een tijdsdimensie en een inkomensdi-
mensie. De tijdsdimensie impliceert dat er een solidariteit bestaat tussen de premiebetalende
populatie en de niet-premiebetalende populatie. De inkomensdimensie is het gevolg van het
feit dat er een solidariteit bestaat tussen verschillende inkomensgroepen.
Met betrekking tot de wijze van fmanciering is er een drietal systematieken te onderscheiden,
te weten een omslagstelsel, een kapitaaldekkingsstelsel en een rentedekkingsstelsel.
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In een omslagstelsel wordt de premie zodanig vastgesteld dat de verwachte uitkeringen in enig
jaar ook via verwachte premie-inkomsten in dat jaar gefmancierd worden. Eventuele tekorten
of overschotten in enig jaar worden verwerkt in de premie voor het volgende jaar. Kenmer-
kend voor dit stelsel is dan ook dat fondsvorming niet voorkomt. Het omslagsysteem wordt
onder andere gehanteerd ter fmanciering van de sociale verzekeringsuitkeringen alsmede ter
fmanciering van aanvullende arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het financieren van ouder-
domspensioenen en nabestaandenpensioen op deze wijze is bij wet verboden.

Een kapitaaldekkingsstelsel wordt gekenmerkt door fondsvornung. Het doel van kapitaaldek-
king is een zodanige reserve op te bouwen dat in geval een gebeurtenis zich voordoet de dan
aanwezige reserve precies zo groot is dat alle toekomstige uitkeringen (het pensioen betref-
fend) die voortvloeien uit deze gebeurtenis gefmancierd kunnen worden uit deze reserve. Kapi-
taaldekking is wettelijk verplicht (PSW) ter reservering voor ouderdomspensioen en nabe-
staandenpensioen.

Een andere variant vonnt het rentedekkingsstelsel. In geval van rentedekking wordt op het
moment dat een gebeurtenis zich voordoet een vermogen gereserveerd dat precies groot ge-
noeg is om alle toekomstige uitkeringen (het pensioen betreffend) die voortvloeien uit deze
gebeurtenis te financieren. De op deze wijze bepaalde reserve wordt vervolgens volledig en
direct gefmancierd door de premiebetalende populatie. Rentedekking wordt toegepast bij fi-
nanciering van pensioenverhogingen na ingang van het pensioen en werd tot voor kort voor-
namelijk toegepast bij de financiering van vut-uitkeringen.

2.4 Reserveringsmethoden en bijbehorende premiehef-
fingsmethoden

In deze paragraaf zal ingegaan worden op reserveringsmethoden van de bij een pensioenrege-
ling behorende verplichtingen alsmede op hieraan gekoppelde premieheffingsmethoden. Voor
wat betreft de reservering voor toekomstige pensioenuitkeringen dient men zich te realiseren
dat dit op vele wijzen kan geschieden. Gesteld kan echter worden dat al deze altematieven
herleid kunnen worden tot een tweetal basisvormen.
De eerste basisvorm betreft reservering conform de opgebouwde rechten methode. Wordt van
deze reserveringsmethode uitgegaan dan zijn de op basis van verstreken diensttijd bepaalde
pensioenrechten maatgevend voor de hoogte van de aan te houden reserve. Nog toekomstig op
te bouwen aanspraken blijven binnen deze reserveringsmethode buiten beschouwing. De pre-
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mieheffmgsmethode behorende bij deze wijze van reservering wordt aangeduid met affinancie-

ring. Toepassing van dit affmancieringssysteem impliceert dat in enig jaar ontstane pensioen-

rechten ook in dat jaar zullen worden gefmancierd. De premie die deze financiering dient te

bewerkstelligen wordt aangeduid met de term aj~nancieringspremie of koopsom.

De tweede basisvorm betreft een going concern methode. Bij deze methodiek worden - in te-

genstelling tot de opgebouwde rechten methode - ook nog op te bouwen rechten in de bepaling

van de benodigde reserve betrokken. Deze nog op te bouwen rechten kunnen gebaseerd zijn op

de reeds aanwezige populatie en op nog in de toekomst toetredende deelnemers. De op deze

wijze bepaalde reserve kan gezien worden als het totaal benodigde vercnogen dat binnen het

pensioenfonds aanwezig dient te zijn indien de opgebouwde als ook nog op te bouwen rechten

volledig afgedekt dienen te zijn. Dit benodigde vermogen wordt vervolgens geconfronteerd

met het fondsvermogen. Het verschil tussen beide dient in de toekomst nog te worden gefi-

nancierd. De premievoet die deze financiering bewerkstelligt wordt aangeduid met de term

lange termijn premievoet.

2.5 ALM in relatie tot de verplichtingen van een pen-

sioenfonds

In dit hoofdstuk is aandacht geschonken aan de verplichtingen van een pensioenfonds. Aller-

eerst werd de opbouw van een pensioenfonds besproken, in die zin dat verschillende vormen

van deelgerechtigdheid werden onderscheiden en werden bezien in de context van pensioen-

opbouw, premiebetaling en verkrijging van een pensioenuitkering. Uit genoemde beschouwing

bleek dat een opsplitsing gemaakt kon worden tussen premiebetalende deelgerechtigden

enerzijds en pensioenuitkering ontvangende deelgerechtigden anderzijds. De verhouding tus-

sen de pensioenuitkering ontvangende populatie en de premiebetalende populatie wordt aan-

geduid als de r~pingsgraad van een pensioenfonds. Deze rijpingsgraad bepaalt het draagvlak

waarop lastenafwenteling van dat pensioenfonds kan plaatsvinden. Dit draagvlak speelt een

belangrijke rol binnen ALM. Is het draagvlak groot, dan zullen financiële effecten voort-

vloeiend uit verschillen tussen verwachting en realisatie tot kleinere premiefluctuaties leiden

dan in een situatie waarin dit draagvlak klein is. In deze laatste situatie kan afwenteling van de

kosten bijvoorbeeld als gevolg van pensioenverhogingen, tegenvallende beleggingsresultaten,

negatieve actuariële resultaten enlof tegenvallende ontwikkelingen op het gebied van sociale

verzekering op de premiebetalende populatie problematisch zijn, hetgeen een hoger pensioen-

financieringsrisico impliceert. Dien ten gevolge zal in geval van een klein draagvlak voor-
waardelijke pensioenindexatie eerder aan de orde zal zijn dan in een situatie waarbij het
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draagvlak groot is. Deze problematiek zal bovendien binnen een systeem van affmanciering
forser zijn dan binnen een lange termijn premiesystematiek. Binnen een systeem van affinan-
ciering worden immers de kosten van pensioenverhoging d'uect gefmancierd, dit in tegenstel-
ling tot een lange ternujn premieheffmgssystematiek, waarbij genoemde kosten over een lan-
ge(re) termijn gefmancierd worden. Door deze langere fmancieringshorizon zal de ontwikke-
ling van de premievoet een stabieler verloop vertonen hetgeen vanuit ALM-optiek als wense-
lijk wordt beschouwd. Een verder gaande mate van stabilisering van het verloop van de pre-
mievoet kan bewerkstelligd worden door invulling te geven aan het premiebeleid.

Het bovenstaande geeft een globaal inzicht in de relatie tussen de verplichtingen van een pen-

sioenfonds en ALM. In hoofdstuk vier zal deze relatie aan een nadere beschouwing worden
onderworpen. Hiertoe zal echter eerst inzicht in de beleggingen van een pensioenfonds verkre-
gen dienen te worden. Deze beleggingen zullen in het nu volgende hoofdstuk aan de orde ko-
IIlCI7.

s



3 DE BELEGGINGEN VAN
PENSIOENFONDSEN

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is aandacht geschonken aan de verplichtingen van pensioenfondsen je-

gens haar deelnemers. Vermeld werd dat, gegeven het gestelde in de PSW, de opgebouwde

aanspraken van de individuele deelnemer met betrekking tot ouderdomspensioen en nabestaan-

denpensioen door vetmogen gedekt dienen te zijn. Pensioenfondsen dienen dus over vermo-

gens te beschikken die voldoende groot zijn om aangegane vetplichtingen voor zover het ou-

derdomspensioen en nabestaandenpensioen betreft te dekken. Dat deze vermogens zeer sub-

stantieel zijn blijkt uit het feit dat de omvang van de hiertoe gezamenlijk aangehouden vermo-

gens door Nederlandse pensioenfondsen ultimo 1994 circa fl. 500 miljard'' bedroeg.

In dit hoofdstuk staat de nadere bestudering van de ontwikkeling van de omvang en samen-

stelling van deze vermogens van de Nederlandse pensioenfondsen centraa122. De periode die

hierbij aan beschouwing onderhevig is betreft 1960 - 1994. Kenmerkend is dat vastrentende

waarden~3 van oudsher de beleggingsportefeuilles domineren. Daarnaast bezitten de pensioen-

fondsen onroerend goed en aandelen, beleggingscategorieën die als zakelijke waarden worden

aangeduid. De samenstelling van de beleggingen bij de individuele pensioenfondsen varieert.

Teneinde deze variatie te illustreren is een onderscheid gemaakt tussen particuliere pensi-

oenfondsen enerzijds en het Algemeen Burgerlijk PensioenfondsZ' anderzijds. Particuliere

Z~ Zie Assurantie Jaarboek 1996, CBS
zz Het hier gegeven overzicht van de historie van de beleggingen van pensioenfondsen is gebaseerd op Van Loo

(1990).
23 Onder vastrentende waarden worden begrepen: onderhandse leningen, obligaties en hypothecaire leningen.
za ln het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) worden gelden bijeengebracht ter fmanciering van in het

uitzicht gestelde pensioenen voor personen in dienst van het Rijk, lagere overheden en daarmee gelijkgestelde in-
stellingen.
Het ABP bestaat (ultimo 1993) uit: 970.000 deelnemers, 590.000 gewezen deelnemers en 470.000 ouderdoms-,
invaliditeits - weduwen-IweduwnaarspensioenVekkenden. Zie "Financiële gegevens pensioenfondsen 1993", Ver-
zekeringskamer.
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pensioenfondsen omvatten in hoofdzaak ondernemingspensioenfondsen'`5, bedrijfspensioen-

fondsen'`6 en beroepspensioenfondsen27. Het schetsen van de ontwikkeling van de balansto-
talen en de samenstelling der activa van genoemde pensioenfondsen28 vindt in de onderstaande
paragraaf plaats.

3.1 De samenstelling van de beleggingen van pensioen-

fondsen

3.1.1 De particuliere pensioenfondsen

In deze subparagraaf wordt aandacht geschonken aan de samenstelling van de beleggingsporte-
feuille van particuliere pensioenfondsen. In de nu volgende tabel wordt een overzicht gegeven
van de emvang en de samenstelling van de geaggegeerde balansen van de particuliere pen-
sioenfondsen en van de wijzigingen in de portefeuille over een periode 1960 - 1994.
Het gezamenlijke balanstotaal groeide in deze periode van fl. 5 miljard in 1960 via fl. 41 mil-
jard in 1975 tot fl. 310 miljard in 1994, hetgeen een gemiddelde jaarlijkse groei van zo'n 13a~o
impliceert. Ten tijde van forse loonstijgingen in de periode 1972 - 1978 was deze jaarlijkse
groei zelfs 160~0. Vastrentende waarden vormen traditioneel de belangrijkste aanwending van
middelen. In 1994 bestond 600~o van alle activa uit dit type beleggingen tegen 400~o uit zakelij-
ke waarden.

~ Ultimo 1993 wazen er 967 ondernemingspensioenfondsen, bestaande uit 750.000 deelnemers, 520.000 gewe-
zen deelnemers en 355.000 ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen-Iweduwnaarspensioentrekkenden. Zie
"Financiële gegevens pensioenfondsen 1993", Verzekeringskamer.

zb Nederland kent ultimo 1993 81 bedrijfspensioenfondsen, bestaande uit 2.510.000 deelnemers, 4.225.000
gewezen deelnemers en 795.000 ouderdoms-,invaliditeits- en weduwen-Iweduwnaarspensioentrekkendea Zie
"Financiële gegevens pensioenfondsen 1993", Verzekeringskamer.

Z~ Een beroepspensioenfonds is een pensioenfonds waarvan de invloedssfeer zich uitstrekt over een bepaalde
categorie beoefenaars van een vrij beroep. Indien een beroepspensioenfonds aanwezig is, zijn alle beroepsgenoten
verplicht zich bij dat fonds aan te sluiten. Zie Pensioen-Almanak, Elseviers, tweede editie, 1986.
De verplichting tot deelname aan beroepspensioenfondsen wordt gelegd door de Wet betreffende verplichte deel-
neming in een beroepspensioenregeling (1972).
Ultimo 1993 waren er 1 l beroepspensioenfondsen, bestaande uit 37.000 deelnemers, 9.500 gewezen deelnemers
en 11.000 ouderdoms-, invaliditeits- en weduwen-Iweduwnaarspensioentrekkenden. Zie "Financiële gegevens
pensioenfondsen 1993", Verzekeríngskamer.

z8 Hierbij dient opgemerkt te worden dat de waarderingsmaatstaven van de individuele fondsen nogal uiteen
kunnen lopen. Zo kan waardering plaatsvinden tegen mazktwaarde, kostprijs, het minimum van mazktwaarde en
kostprijs etc.. Zie Van Loo (1984).
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Tabel 1 De beleggingen van de particuliere pensioenfondsen (jaar ultimo (in o~o))

belegging 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994

kortlopendevor-

deringen

1,3 0,9 3,3 3,1 1,6 2,4 3,8 2,7

obligaties 30,9 21,7 14,7 12,9 9,6 19,6 22,3 30,7

onderhandse

leningen

44,6 46,6 46,2 51,8 62,8 51,5 39,0 24.0

hypothecaire

leningen

9,1 10,3 8,2 5,7 5,7 3,8 3,8
I

'.b

aandelen 5,6 8,5 11,4 11,0 5,2 11,3 19,7 29,9

onrcerend gced 8,5 12,0 16,2 14,7 14,1 11,3 11,3 10,0

diverseactiva - 0,0 0,0 0,8 0,9 0,1 0,1 0,1

balanstotaal

(min glds)

5.144 9.971 18.048 40.805 81.697 161.190 229.947 309.983

Bron: Jaarverslagenvan De Nederlandsche Bank, tabe12.2.

In de loop van de beschouwde periode zijn in het relatieve belang van de beide categorieën

activa aanmerkelijke verschuivingen opgetreden. Zakelijke waarden namen in 1960 140~o van

alle beleggingen voor hun rekening, een percentage dat geleidelijk steeg tot 29 in 1972. Daar-

na kwam er een kentering in de belangstelling voor aandelen en in mindere mate voor onroe-

rend goed. Na een dieptepunt met een percentage van 19 in 1979, nam het percentage zakelij-
ke waarden binnen de portefeuille van pensioenfondsen geleidelijk aan toe, tot 40 in 1994. De-
ze ontwikkeling van een toename van het percentage zakelijke waarden zal naar verwachting

ook in de nabije toekomst doorzetten.

Binnen de categorie vastrentende waarden genieten tot ultimo 1993 de onderhandse leningen

verreweg de voorkeur. Hun aandeel binnen de totale activa steeg van 450~o in 1960 naar 630~o in

1981, waarna een daling inzette tot 240~o in 1994. Het relatieve aandeel van obligaties laat een
inverse fluctuatie zien. Eind 1960 bestond zo'n 300~o van de activa uit obligaties, eind jaren ze-
ventig was dit nog geen l00~o meer en mede door omvangrijke emissies van de overheid be-
draagt deze inmiddels weer zo'n 300~0. De belangstelling voor beleggingen in hypothecaire le-
ningen is in de loop der jaren afgenomen. Sinds het midden van de jaren zeventig bestaat nog
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slechts 3 à 60~o van de activa uit dit type uitzettingen. Binnen de categorie zakelijke waarden is
het percentage onroerend goed gedurende de periode 1960 - 1985 het grootst geweest. Hun
procentuele aandeel steeg van 7 in 1956 naar maximaal 16 rond 1970. Sedertdien is hun rela-
tieve belang per saldo iets venninderd tot l00~o van alle uitzettingen ultimo 1994. De belang-
stelling voor aandelen varieert eveneens in de tijd. Eind jaren vijftig bestond slechts 60~o van de
activa uit aandelen, een percentage dat steeg tot 13 in 1972, vervolgens daalde tot 5 rond 1980
en inmiddels weer fors is toegenomen en gelijk is aan 30, het hoogste in de beschouwde perio-
de.

Ook binnen de groep particuliere pensioenfondsen bestaan aanzienlijke verschillen in porte-
feuillesamenstelling, zoals blijkt uit de nadere opsplitsing van de beleggingen van de onder-
nemings-, bedrijfs- en beroepspensioenfondsen per ultimo 1993 (zie onderstaande tabel).

Tabel 2 De beleggingen van ondernemingspensioenfondsen (OPF), bedrijfspensioen-
fondsen (BPF) en beroepspensioenfondsen (BRPF) ultimo 1993 (in o~o)

belegging OPF BPF BRPF

kortlopende vorderingen 0,5 0,4 -

obligaties 36,9 19,1 39,2

onderhandse leningen 19,5 28,6 28~

hypothecaire leningen 1,6 4,1 0.1

aandelen 28,8 22,2 2-1. ~

onroerend goed 11,4 17,6 S.ï ~

diverse activa 1,3 8,0 2,7

balanstotaal (min glds) 131.494 143.039 13.455

Bron: Financiële gegevens pensioenfondsen 1993, Verzekeringskamer.

De beroepspensioenfondsen zijn qua balanstotaal van relatief gering belang (ultimo 1993 f.
13.455 miljoen) en zullen in onderstaande beschouwing niet aan de orde komen. Worden on-
dernemingspensioenfondsen en bedrijfspensioenfondsen nader bezien, dan kan geconcludeerd
worden dat ondernemingspensioenfondsen relatief ineer obligaties en aandelen aanhouden. Bij
de bedrijfspensioenfondsen maken de onderhandse leningen meer dan een kwart van de porte-
feuille uit, terwijl zij daarnaast relatief ineer beleggen in onroerend goed en hypothecaire le-
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ningen. Bedrijfspensioenfondsen hebben lange tijd ook meer obligaties en onderhandse lenin-

gen in portefeuille gehad die door de overheid geëmitteerd of gegarandeerd zijn. Inmiddels
maken deze uitzettingen bij beide groepen van fondsen circa SOa~o van alle beleggingen uit,
aangezien ondernemingspensioenfondsen in de afgelopen jaren veel staatsobligaties hebben
gekocht.

3.1.2 Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds

Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP)29 is een van de grootste pensioenfondsen ter
wereld, met een balanstotaal dat lange tijd weinig achterbleef bij dat van alle particuliere pen-
sioenfondsen tezamen. In de jaren zestig nam het vermogen met gemiddeld 17a~o per jaar toe
tegen 130~o bij de particuliere pensioenfondsen. Dit verschil werd voornamelijk veroorzaakt
door een snelle stijging van het aantal premieplichtigen bij het ABP. De laatste jaren is de
groei van het balanstotaal achtergebleven bij die van de particuliere fondsen, onder meer door
een relatief geringe stijging van de overheidssalarissen en een daling van het aantal actieve

deelnemers sedert 1983. Ultimo 1994 bedroeg het vermogen fl. 188 miljard. De ontwikkeling
van de samenstelling van de beleggingsportefeuille is af te lezen uit de onderstaande tabel.
Het ABP belegde tot voor kort30 nagenoeg al zijn middelen in vastrentende waarden. Momen-
teel maken vastrentende waarden nog zo'n 750~o van de portefeuille uit. Vergeleken met de
particuliere fondsen belegt het ABP meer in onderhandse leningen, waarbij ook hier het rela-
tieve aandeel in de jaren tachtig is gedaald.

'9 Per 1-1-1996 is het ABP geprivatiseerd. Vanaf die datum is de naam van het pensioenfonds " Stichting pen-
sioenfonds ABP".

30 Met betrekking tot wettelijke bepalingen dient onderscheid gemaakt te worden naaz particuliere pensioen-
fondsen enerzijds en het ABP anderzijds. Particuliere pensioenfondsen zijn in beginsel vrij in hun beleggingsbe-
slissing. De PSW bepaalt alleen dat de beleggingen van ondernemings- en bedrijfspensioenfondsen solide dienen
te zijn en dat ondernemingspensioenfondsen slechts in beperkte mate in schuldvorderingen op of aandelen in de
eigen ondememing mogen beleggen. Beleggingen in de eigen onderneming zijn toegelaten tot maximaal So~o van
de bezittingen van een fonds vermeerderd met een bedrag ter grootte van de vrije reserves van dat fonds, mits het
totaal van deze beleggingen niet meer dan ] Oo~o van de bezittingen bedraagt. Het ABP mag maximaal 200~o van
haar vermogen in aandelen en omoerend goed tezamen beleggen, waazbij per beleggingscategorie een maximum
van I So~o geldt Verder geldt dat beleggingen in vreemde valuta niet meer dan So~o van het balanstotaal mogen be-
dragen. Tot december 1988 was de Beleggingswet van kracht. Op grond van deze wet mocht het ABP in het ge-
heel niet in het buitenland beleggen, uitgezonderd leningen aan overzeese gebiedsdelen en supranationale instel-
lingea Daarnaast was er tot voor kort een wettelijk voorschrift dat inhield dat ongeveer de helft van de ontvangen
premies gestort moest worden op de voorinschrijfrekening van het ministerie van financiën, welk bedrag later
werd omgezet in onderhandse leningen van het ABP aan de rijksoverheid. Dit wettelijk voorschrift ( dat per 1 ja-
nuari 1994 is komen te vervallen) is van grote invloed geweest op de portefeuillesamenstelling van het ABP. In
januari 1996 werd het ABP geprivatiseerd en viel het als een zelfstandige stichting niet langer meer onder de
ABP-wet maar onder de PSW. De tot dan toe geldende beperkingen ten aanzien van de allocatie van middelen
zijn vanaf dat moment dan ook niet langer meer van kracht.
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Tabel 3 De beleggingen van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (jaarultimo (in o~o))

belegging 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1994

kortlopende
vorderingen

4,4 5,4 0,8 0,3 0,1 0,2 0,2 l,l

obligaties 29,5 14,3 5,6 2,5 1,8 1Q0 13,3 18,5

onderhandse
leningen

64,9 78,5 89,0 92,3 92,9 78,0 68,0 54,5

hypothecaire

leningen

- - - - 0,2 4,2 6,4 9,4

aandelen 0,6 0,6 0,5 0,3 Q2 1,4 5,4 10,0

onroerend
goed

0,6 1,1 4,2 4,5 4,8 6,2 6,7 6,4

diverseactiva - - - - - - - p,l

balanstotaal

(min glds)

3.656 7.675 17.326 37.272 72.934 121.893 158.543 187.808

Bron: JaarverslagenNederlandsche Bank, tabel2. 2.

Obligaties maken thans zo'n 200~o van de beleggingen uit en hypothecaire leningen, die pas se-
dert 1980 op de balans voorkomen, zo'n l00~0. Zakelijke waarden zijn altijd relatief weinig in
de portefeuille opgenomen geweest, maar het beleid van het ABP is er op gericht hun belang te
doen toenemen. Iruniddels maken onroerend goed 6,So~o van alle activa uit en aandelen l00~0.
Laatstgenoemd percentage ligt 40o~o hoger indien de aandelen tegen beurswaarde worden ge-
waardeerd in plaats van tegen aankoopwaarde. Het ABP waardeerde tot voor kort steeds tegen
het minimum van aankoopwaarde en beurswaarde. Vanaf 1996 zal waardering van zakelijke
waarden tegen beurswaarde plaatsvinden en worden vastrentende waarden nominaal gewaar-
deerd.

Wanneer de beleggingen naar debiteuren worden onderscheiden, valt op dat het ABP meer in
overheidstitels belegd dan de particulieren fondsen (SSo~o versus 240~0). De achtergrond hiervan
is in voorgaande tekst geschetst.
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Naast deze beschouwing omtrent de ontwikkeling van de omvang van de activa en de samen-

stelling daarvan is het van belang inzicht te hebben in de ontwikkeling van de verschillende

beleggingstitels zelf. Hier zal in de onderstaande paragrafen nader op worden ingegaan. Ver-

volgens zal - nadat de beschouwing van de verschillende beleggingstitels heeft plaatsgevonden

- ingegaan worden op mogelijke motieven die aan het beleggingsgedrag ten grondslag liggen,

m.a.w. bezien wordt op basis van welke mogelijke overwegingen beleggingsbeslissingen wor-

den genomen.

3.2 Karakteristieken van aandelen

De ontwikkeling van aandeelrendementen is al decennia lang onderwerp van studie. Het zijn

Fama (1965a,1965b) en Fama en Roll (1968,1970,1971) die een impuls geven aan een nadere

analyse van de ontwikkeling van aandeelrendementen. In hun studies onderbouwen zij de hy-

pothese dat aandeelkoersen niet voorspelbaar zijn en dus volgens een random walk patroon

bewegen.

In de jaren negentig lijkt echter consensus te groeien met betrekking tot het feit dat aandeel-

rendementen tot op zekere hoogte voorspelbaar zijn31. Recente overzichten van deze literatuur

worden gegeven door Fama (1991) én Bollerslev en Hodrick (1992). Rendementen blijken

voor een deel voorspeld te kunnen worden uit rendementen in voorafgaande perioden (zie Fa-
ma en French (1988), Poterba en Summers (1988), Lo en MacKinlay (1988) en Conrad en
Kaul (1989)) en uit fundamentele variabelen zoals het dividendrendement alsmede uit het ver-
schil tussen de rente op staatsobligaties en obligaties uitgegeven door ondernemingen (zie

Campbell (1987,1991), Hodrick (1992) en Ferson (1989)). Deze resultaten, die in eerste in-

stantie gevonden werden voor Amerikaanse data, zijn inmiddels bevestigd voor aandelen- en

obligatie-indices voor een groot aantal landen (zie Harvey (1991), Bekaert en Hodrick (1992)

en Campbell en Hamao (1992)). Solnik (1993) toont dat met op dergelijke voorspellingen ge-
baseerde dynamische beleggingsstrategieën inderdaad substantieel hogere gemiddelde rende-

menten kunnen worden behaald. Voor wat betreft de voorspelkracht van de hier genoemde

modellen geeft Nijman aan dat men zich dient te realiseren dat slechts een klein deel van de
fluctuatie in de rendementen voorspelbaar is alsmede dat voorspelbaarheid alleen betrekking
heeft op de (zeer) korte termijn.

Wordt de historische ontwikkeling van het rendement op aandelen bezien, dan kan deze gra-

fisch als volgt worden weergegeven:

31 De hier beschreven historie ten aanzien van de ontwikkeling van de theorie van de voorspelbaarheid van aan-
deelkoersen is gebaseerd op Nijman (1993).



DE BELEGGINGEN VAN PENSIOENFONDSEN

De ontwikkeling van het rendement op aandelen

jaar
koers - - dividend totaal aandeelrendement

Figuur 4 De ontwikkeling van het rendement op aandelen

(Bron: MSCI-index Nederland)
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Over de periode 1952 tot en met 1994 gemeten bedraagt het gemiddeld dividendrendement
So~o en is het gemiddeld koersrendernent gelijk aan 9,20~0, waarbij het dividendrendement een
vrij regelmatige ontwikkeling in de tijd laat zien (standaardafwijking is gelijk aan 1,60~o punt),
dit in tegenstelling tot het koersrendement dat een hoge mate van fluctuatie kent
(standaardafwijking is gelijk aan 210~o punt). Het is dit koersrendement dat enerzijds gezien de
hoogte zeer aantrekkelijk is voor beleggers maar anderzijds onaantrekkelijk is gegeven de ho-
ge volatiliteit. In het kader van ALM zal dan ook beheersing van het effect van fluctuatie van
deze koersrendementen op de premie een prominente rol vervullen. Het is immers deze fluc-
tuatie die een destabiliserende werking op het verloop van de premievoet heeft.

Na deze beschouwing omtrent de karakteristieken van aandelen zal vervolgens aandacht ge-
schonken worden aan de andere component van zakelijke waarden, te weten onroerend goed.
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3.3 Karakteristieken van onroerend goed

Bij het bestuderen van onroerend goed doemt het probleem van het gemis van goede en vol-
ledige informatie op. Eichholtz (1994) expliciteert dit door te stellen dat de voornaamste hin-
denus bij empirisch onderzoek naar onroerend goed ligt in het feit dat onroerend goed rende-
menten niet direct observeerbaar zijn alsmede dat een openbare onroerend goed markt waar
prijzen bekend worden gemaakt ontbreekt. Een goede vastgoed index ontbreekt in Nederland
tot op heden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het Verenigd Koninkrijk, waar zo'n index al
circa tien jaar voorhanden is3'. Desalniettemin is er veel studie verricht op het gebied van on-
roerend goed. Veel aandacht wordt hierbij gegeven aan de relatie tussen onroerend goed ren-
dementen enerzijds en inflatie anderzijds, waarbij bezien wordt in welke mate onroerend goed

een inflatiehedge vormt. Zo bestuderen Phillips en Drew (1992) de relatie tussen onroerend
goed rendementen en inflatie in het Verenigd Koninkrijk. Zij tonen dat in de periode 1970 -
1992 de gemiddelde jaarlijkse huurgroei (l00~0) nagenoeg gelijk was aan de gemiddelde infla-
tie per jaar (l0,l0~0), maar dat op kortere termijn het verband veel minder sterk is. Zo werd in
de tweede helft van de jaren tachtig een hausse op de onroerend goed markt gevolgd door een
neergang, gekenmerkt door dalende huren.
Voor wat betreft de relatie tussen onroerend goed rendement en rendementen op aandelen en
obligaties hebben Zerbst en Cambon (1984), Fogler (1984), Miles en Hartzell (1988) en Fis-
tenberg e.a. (1988) onderzoek verricht. Zij concluderen dat het onroerend goed rendement een
licht negatieve correlatie vertoont met het rendement op aandelen en obligaties. Volgens
MacGregor en Nanthakumaran (1992) kan dat worden toegeschreven aan het vertraagd reage-
ren van de onroerend goed markten op economische ontwikkelingen, naast zaken als onvolle-
dige informatie en marktondoorzichtigheden.

Ook in deze dissertatie doet zich het probleem voor van kwantificering van historische onroe-
rend goed rendernenten. Echter getracht is om een onroerend goed index voor de Nederlandse
onroerend goed markt te construeren, waarbij gebruik gemaakt is van de expertise van de af-
deling Market Research en Business Development van het directoraat Onroerend Goed ABP.
De binnen deze afdeling geconstrueerde index, die een historie van zo'n 15 jaar kent, is geba-
seerd op de waarde- en huurontwikkeling van woningen. Het verloop van deze onroerend goed
index ziet er als volgt uit:

3z Dit is in 1993 voor de Raad van Onroerende Zaken (ROZ) reden geweest om een performance meetsysteem
op te zetten voor de Nederlandse vastgoedmarkt, waarbij het een van de doelstellingen is om rot een vastgoedin-
dex te komen.



DE BELEGGINGEN VAN PENSIOENFONDSEN

De ontwikkeling van het rendement op onroerend goed

~..r
C~
Ev~
c~
L

0.35

0.30 waarde
0.25 - - huur

0.20 - totaal rendement

0.15 ..

0.10 .

0.05 -..-..-. - -..-..- - - - - - ,

0.00
r r r ~ ~. OOO 0~0 0~0 0~0 ~ P-0.05 ., ., ., ., ., ti ., .. .. .,

-0.10

jaar

Figuur 5 De ontwikkeling van het rendement op onroerend goed

(Bron: Market Reseach en Business Development OG, ABP)
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Uit de bovenstaande figuur kan afgeleid worden dat de gemiddelde jaarlijkse huuropbrengst
over de periode 1970 tot en met 1993 zo'n S.So~o bedraagt. Bovendien toont deze figuur dat de-
ze huuropbrengst een zeer regelmatig patroon in de tijd laat zien'' hetgeen zich uit in een zeer
lage standaardafwijking van 0.60~o punt. De gemiddelde waarde-ontwikkeling over bovenge-
noemde periode is gelijk aan zo'n 3.So~o, waarbij de ontwikkeling van deze grootheid geken-
merkt wordt door een grote mate van fluctuatie, hetgeen tot uiting komt in de waarde van de
standaardafwijking die gelijk is aan 70~o punt. Opvallend aan deze index is de zeer forse waar-
destijging in de periode 1976 tot en met 1978 en de sterke waardedaling gedurende de periode
1981 tot en met 1985. Het totaal rendement op onroerend goed bedraagt plusminus 9o~a, de
bijbehorende standaardafwijking, die nagenoeg geheel veroorzaakt wordt door de fluctuatie in
de waardecomponent, is gelijk aan 70~o punt. Het rendement op onroerend goed ligt gemiddeld
bezien zo'n 20~o punt hoger dan de gemiddelde lange rente (zie hierna). De standaardafwijking
van onroerend goed is echter zo'n So~o punt hoger. Ten opzichte van aandelen is het onroerend
goed rendement zo'n S.So~o punt lager. De standaardafwijking van aandeelrendementen is met
220~o echter fors hoger dan de standaardafwijking van onroerend goed.
Opgemerkt dient te worden dat in het vervolgonderzoek - als gevolg van het niet geheel objec-
tief ineetbaar zijn van onroerend goed rendementen - enige voorzichtigheid betracht wordt bij

33 De zeer regelmatige ontwikkeling van de huuropbrengstcomponent wordt vooral veroorzaakt door het feit dat
maximale huurverhogingen politiek bepaald worden.



52 HOOFDSTUK 3

het analyseren van effecten voortkomend uit een wijzigende procentuele omvang van de on-
roerend goed component binnen de beleggingsportefeuille.

3.4 Karakteristieken van vastrentende waarden

Bij het evalueren van vastrentende waarden is het van belang onderscheid te maken naar kort
lopende en lang lopende vastrentende waarden. Kort lopende vastrentende waarden worden
ook wel aangeduid als kortgeld of cashgeld en worden gekenmerkt door een looptijd van
maximaal één jaar. De rentevoet behorende bij kort lopende vastrentende waarden wordt aan-
geduid als de korte rente. Lang lopende vastrentende waarden worden gekenmerkt door een
minimum looptijd van vijfjaar. De rentevoet behorende bij lang lopende vastrentende waarden
wordt aangeduid als de lange rente.
De relatie tussen de looptijd van vastrentende waarden en rentevoet behorende bij die looptijd
wordt begrepen in de tetm rentestructuur. De hemieuwde belangstelling voor de rentestructuur
in de begin jaren negentig is vooral ingegeven door het feit dat in deze periode de korte rente
op een hoger niveau lag dan de lange rente'a. In de economische literatuur treft men diverse
verklaringen aan voor de rentestructuur en haar verloop in de tijd (zie Goodhart (1989) en
Biemans en Eijffinger (1990)). De meeste van deze theorieën met betrekking tot de rentestruc-
tuur dragen een partieel karakter. Theorieën in een algemeen evenwichtskader of macro-
economisch kader worden onder andere beschreven door Cox (1985) en door Turnovski
(1985,1989).
Van de partiële theorieën is de verwachtingswaardetheorie van de rentestructuur de oudste.
Een belangrijk uitgangspunt van deze theorie is het bestaan van perfecte financiële markten.
Verder wordt verondersteld dat beleggers geen a priori voorkeur hebben voor bepaalde loop-
tijden en dat zij een ma~cimaal rendement nastreven op hun beleggingen.
In de theorie van de liquiditeitsvoorkeur, welke door Hicks (1946) is geopperd, worden de
veronderstellingen van looptijdneutraliteit en perfecte substitueerbaarheid van financiële titels
verlaten. Volgens Hicks vertonen beleggers risicomijdend gedrag en zullen zij door de aan-
wezigheid van onzekerheid een voorkeur hebben voor korte termijn beleggingen boven lange
termijn beleggingen. Naast de renteverwachting wordt de rentestructuur in Hicks' visie derhal-
ve bepaald door liquiditeitspremies, die toenemen bij de verlenging van de beleggingshorizon.
Van diverse kanten is Hicks' veronderstelling van monotoon stijgende liquiditeitspremies aan-
gevochten. Modigliani en Sutch (1966) stellen dat economische agenten een voorkeur - zij het
niet een absolute - aan de dag leggen voor bepaalde looptijden doordat zij bij hun activiteiten
uitgaan van zekere planninghorizons. Volgens deze theorie van liquiditeitsvoorkeuren kan zich

3a Dit fenomeen wordt aangeduid met de term van omgekeerde (of inverse) rentestructuur.
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in beginsel elk patroon van risicopremies voordoen. In de marktsegmentatietheorie van Cul-
bertson (1957) kan in tegenstelling tot de liquiditeitsvoorkeur- en looptijdvoorkeurtheorie de
belegger niet langer worden bewogen om in een andere looptijd te beleggen dan die welke zijn
voorkeur geniet. Volgens deze theorie wordt de financiële markt door de afwezigheid van
substitutiemogelijkheden verdeeld in segmenten. Verwachtingen omtrent toekomstige rente-
ontwikkelingen spelen daarbij geen enkele rol. Cox, Ingersoll en Ross (1981, 1985) uiten
scherpe kritiek op de in het voorgaande besproken theorieën ten aanzien van rentestructuur,
daar deze naar hun mening nauwelijks inzicht verschaffen in de determinanten van risicopre-
mies. Cox e.a. beschouwen de verklaring van de rentestructuur als een algemeen evenwichts-
vraagstuk. Het model van Cox, Ingersoll en Ross bevat naast facetten van de hiervoor bespro-
ken partiële theorieën elementen van Asset Pricing Theory, zoals gedefinieerd door Levy
(1984), waarin prijzen van financiële titels simultaan bepaald worden. Stokman (1991) con-
cludeert dat de verwachtingswaardehypothese over het volledige spectrum van looptijden een
zwakke verklaring biedt voor het gedrag van de rentestructuur en dat er nog geen bevredigende
empirische beschrijving te geven is van risicopremies.

Teneinde inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de Nederlandse korte rente en de lange
rente zijn onderstaande figw-en toegevoegd, waarbij de historie de jaren 1952 tot en met 1994
betreft.
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Figuur 6 De ontvvikkeling van de korte rente en de lange rente

(Bron: De Nederlandsche Bank
korte rente: driemaands kasgeldleningen aan lagere overheid
lange rente: effectief rendement op staatsleningen (jaargemiddelden);
van 1956 - 1983: rendement op de nieuwste drie langlopende staatsleningen
van 1984 - 1993: rendement op de v~fstaatsleningen met de langste resterende
gemiddelde loopt~d)

Zowel de korte rente als de lange rente laten gedurende de jaren 1952 tot eind jaren zeventig
een stijgende trend zien. Het verloop van beide rentevoeten oogt grillig maar vertoont, gege-
ven de standaardafwijking van zo'n 2 à 30~0, in vergelijking tot aandelen en onroerend goed een
vrij stabiele ontwikkeling. Zo kan geconcludeerd worden dat de rentevoeten gemiddeld bezien
het laagste zijn ten opzichte van zakelijke waarden maar anderzijds de minste volatiliteit tonen.
Het onroerend goed rendement ligt qua karakteristieken in tussen de lange rente en het rende-
ment op aandelen. Het gemiddeld rendement op onroerend goed is - gegeven de gehanteerde
index - hoger dan de lange rente, maar lager dan het rendement op aandelen. Voor de fluctuatie
van onroerend goed geldt eenzelfde inbedding, waarbij de lange rente de minste fluctuatie
vertoont en aandeelrendementen het meest fluctueren.

Samenvattend kunnen de resultaten van de verschillende rendementscomponenten als volgt
worden weergegeven:
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Tabel 4 Karakteristieken van beleggingsrendementen (in o~o)
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grootheid waaruemiugs-

periode

gemiddel-

de

std. afw. rniuimum maaimum

korte rente 1952 - 1994 S,S 2,8 0,6 1 I r,

lange rente 1952 - 1994 6,8 2,1 3,3 1 i r,

waarde mutatie onrcerend gced 1970 - 1993 S,9 7,8 -8,7 26,4

huur opbrengst onrcerend gced 1970 - 1993 5,1 0,7 3,4 5,9

onroerendgoed totaal 1970 - 1993 11,0 7,7 -3,3 3Q 1

kcersrendement 1952 - 1994 9,2 21,0 -26,9 6~.5

dividendrendement 1952 - 1994 S,0 1,6 2,8 ~~. ~

aandelen totaal 1952 - 1994 14,2 ' i-i~~ ~ -~ L G -

3.5 Het beleggingsgedrag van pensioenfondsen

Nadat in de voorgaande paragrafen een beschouwing van de samenstelling en ontwikkeling
van de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen heeft plaatsgevonden alsmede inzicht is
gegeven in de karakteristieken van de verschillende beleggingscategorieën rijst de vraag welke
overwegingen ten grondslag liggen aan het beleggingsgedrag van pensioenfondsen.

Het zijn Benartzi en Thaler (1993) die uitgebreid onderzoek doen naar mogelijke beweegrede-
nen ten aanzíen van beleggen door lange termijn beleggers. Zij tonen aan dat het percentage
vastrentende waarden van SO à 600~o binnen de beleggingsportefeuille van de pensioenfondsen
niet alleen verklaard kan worden uit risico-aversie van beleggers en concluderen dat de in het
verleden gerealiseerde rendementen op aandelen volgens de traditionele theorie van nutsmaxi-
malisatie van toekomstige constunptie veel te hoog zijn gemeten ten opzichte van het eatra ri-
sico dat de belegger bereid is te aanvaarden35. Zij geven een mogelijke verklaring voor dit ver-

35 Dit verschijnsel dat het in het verleden gerealiseerde rendement op aandelen veel te hoog is gemeten aan de
risico-aversie van de belegger wordt aangeduid als de "equiry premium puzzle".
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schijnsel met behulp van de uit de psychologie afkomstige "prospect theory". Bij de traditione-

le optimalisatie van het verwachte nut is de portefeuillesamenstelling onaf}tankelijk van de
tijdshorizon van de belegger. In de "prospect theory" speelt deze tijdshorizon wel een rol. De

psychologen Kahneman en Tversky (1979) tonen dat beslissers een zekere mate van verlies-

aversie hebben. Verliezen worden twee maal zo sterk negatief ervaren als winsten van gelijke

omvang voldoening geven. Benartzi en Thaler tonen dat naarmate verlies-averse portefeuille-

beheerders hun portefeuille vaker evalueren en dien ten gevolge vaker met verliezen zullen

worden geconfronteerd, zij steeds meer risico zullen vetmijden. Zij noemen dit verschijnsel
"myopic loss aversion". De tijdshorizon die hierbij van belang is, is gelijk aan de periode tus-
sen twee evaluaties van de portefeuille. Een pensioenfonds is een lange termijn belegger maar
dient jaarlijks over de resultaten van de beleggingen te rapporteren. In de traditionele beleg-
gingstheorie hebben tussentijdse evaluaties geen invloed op de optimale samenstelling van de

portefeuilles. In de "prospect theory" hebben deze tussentijdse evaluaties echter wel invloed op
de samenstelling van de beleggingsportefeuille en wordt het hogere percentage vastrentende

waarden in de beleggingsportefeuille verklaard uit verlies-aversie van de belegger. Benartzi en

Thaler hebben via simulatie voor een portefeuille die voor SOo~o uit vastrentende waarden en
voor SOo~o uit aandelen bestaat de lengte van de bijbehorende evaluatieperiode bepaald. Zij
vinden een evaluatie periode van ongeveer één jaar. De jaarlijkse evaluatie leidt er volgens de
"prospect theory" toe dat de beleggers een fors verwacht extra rendement op aandelen ten

aanzien van vastrentende waarden wensen3ó. Zouden de portefeuilles ééns in de tv~intig jaar

worden geëvalueerd, dan zouden de beleggers met een veel lager extra rendement op aandelen
ten aanzien van vastrentende waarden genoegen nemen37. Deze "prospect theory" zou een
verklaring kunnen zijn voor het beleggingsgedrag van pensioenfondsen die onder andere ge-

confronteerd worden met solvabiliteitseisen gesteld in de PSW. Het toezicht op de handhaving
van deze wet ligt in handen van de Verzekeringskamer. De Verzekeringskamer ziet er onder
andere op toe dat tegenover de contante waarde van de reeds opgebouwde pensioenrechten een
minstens zo groot vermogen dient te staan. Bij deze contante waarde berekening mag de dis-
conteringsvoet maximaal 40~o bedragen, ongeacht de beleggingsmix van het pensioenfonds.
Wel mag de overrente die met zekerheid wordt gehaald, worden geactiveerd3S. De beleggings-
trend van pensioenfondsen, die gekenmerkt wordt door een verdere uitbreiding van zakelijke

36 Volgens Benartzi en Thaler bedraagt dit gewenste verwacht extra rendement 6"~o punt.
37 Volgens Benartzi en Thaler bedraagt dit gewenst verwacht extra rendement nog slechts 1"~o punt.
3a Van Dam (1995) - directeur Tcezicht Pensicenfondsen bij de Verzekeringskamer - gaf aan dat, nu de meeste

pensicenfondsen hun beleggingen ín zakelijke waarden opvoeren, de minimum voorziening zoals hiervoor gedefi-
nieerd wellicht niet langer voldcende is. Hij geeft aan dat voor zover nominale tcezeggingen voor meer dan 20a~o wor-
den gedekt door zakelijke waarden boven op de minimumvoorziening een buffer zou mceten worden aangehouden.
Deze ligt naar zijn visie op 30"~o à 400~o van de marktwaarde van de zakelijke waarden, bij een verhouding van 60"~0
aandelen en 40oIo onrcerend goed. Bij een fonds dat alleen in aandelen wil beleggen zou deze buffer rond de 80"~o van
het vermogen dienen te bedragen.
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waarden ten kos;e van vastrentende waarden39, is gegeven het hieraan klevende hogere beleg-
gingsrisico een bron van zorg voor de Verzekeringskamer. De verschuiving van beleggen in
vastrentende waarden naar beleggen in zakelijke waarden is ingegeven door het feit dat histo-
risch bezien aandelen een gemiddeld veel hoger rendement hebben gegenereerd dan vastren-
tende waarden, hetgeen in de onderstaande figuur nogmaals tot uiting wordt gebracht. In deze
figuur wordt - voor de periode 1952 tot en met 1994 - de ontwikkeling van het jaarrendement
op de index van de Nederlandse aandelenbeurs vergeleken met de ontwikkeling van de lange
rente.

De ontwikkeling van het rendement op aandelen versus de
ontwikkeling van de lange rente
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Figuur 7 De ontwikkeling van het rendement op aandelen en de ontwikkeling van de
lange rente

(Bron: aandelen: MSCI; lange rente: De Nederlandsche Bank)

Op basis van bovengenoemde historie, te weten 1952 tot en met 1994, blijkt dat het gemiddel-
de aandeelrendement over deze periode gelijk is aan 14,20~0. De gemiddelde rente op de vast-
rentende waarden bedraagt over voornoemde periode 6,70~0, een verschil van 7,So~o punt ten
aanzien van het aandeelrendement. Echter geconcludeerd moet ook worden dat de jaarlijkse
fluctuatie van het aandeelrendement veel forser is dan de fluctuatie van de lange rente, hetgeen

39 Dit heeft ertoe geleid dat de Verzekeringskamer thans werkt aan een nota getiteld: "Actuaziële Principes voor
Pensioenfondsen"



58 Hoor~sT`[1x 3

tot uiting komt in de standaardafwijking van het gemiddelde aandeelrendement die gelijk is
aan 220~o punt. Voor de lange rente is deze standaarddeviatie gelijk aan 20~o punt. Deze forse

fluctuatie van aandeelrendementen impliceert dat de marktwaarde van de aandelenportefeuille

van jaar tot jaar aan forse veranderingen onderhevig kan zijn. Daar het aanwezige vermogen

een belangrijke component voor de premiebepaling vormt, kan fluctuatie in de waarde van het

vermogen leiden tot forse opwaartse premiesprongen, hetgeen als niet wenselijk moet worden
beschouwd. Zo betekent voor het pensioenfonds voor ambtenaren, het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds (ABP), dat 1 a~o punt extra rendement leidt tot een eenmalige premieverlaging
van zo'n 60~o punt, oftewel een premie-elasticiteit die gelijk is aan -6. Dien ten gevolge impli-
ceert een achterblijvend rendement van lo~o punt echter een eenmalige premieverhoging van
6a~o punt. Deze premie-elasticiteit zal als gevolg van de vergrijzing alleen maar toenemen en
zal voor het ABP rond het jaar 2020 ongeveer -10 bedragen. Deze gevoeligheid voor afwij-
kingen tussen verwacht en gerealiseerd rendement werd in hoofdstuk één aangeduid met de
term beleggingsrisico. Naast dit beleggingsrisico werd in dat hoofdstuk ook loongroeirin-

flatierisico onderscheiden, waarbij loongroeirisico werd gedefuueerd als de mate waarin de fi-
nanciële positie van het pensioenfonds gevoelig is voor algemene ontwikkelingen van salaris-
sen en inflatierisico werd gedefuueerd als de mate waarin de fmanciële positie van het pensi-
oenfonds gevoelig is voor prijsinflatie. Ook voor deze risicogrootheden geldt een dienover-
eenkomstige premie-elasticiteit. Daar voor een pensioenfonds zowel de nominale ontwikkeling
van het beleggingsrendement als de loonlinflatie-ontwikkeling van cruciaal belang zijn, dient
een simultane beschouwing van beleggingsrísico en loongroei~ínflatierisico plaats te vinden.
Dit impliceert dat de reële rendementsontwikkeling van groot belang is bij de risico-evaluatie
van een pensioenfonds, waarbij het reële beleggingsrendement, afhankelijk van de indexatie-
clausule, gedefinieerd is als het beleggingsrendement minus de algemene loonontwikkeling,
dan wel als het beleggingsrendement minus de prijsinflatie. Daar pensioenfondsen zeer gevoe-
lig zijn en in de toekomst nog gevoeliger zullen worden voor onverwachte reële rendements-
schommelingen zal een belangrijk deel van het onderzoek worden toegepast op het mitigeren
van het effect van reële rendementsschommelingen op de premie. In de nu volgende paragraaf
zal hierop nader worden ingegaan.
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3.6 ALM in relatie tot de beleggingen van pensioenfond-
sen

De ontwikkeling van de lange rente en het rendement op aandelen in relatie tot de loon~inflatie-
ontwikkeling zijn in het kader van ALM van groot belang en zullen nader bestudeerd worden.
Gegeven de niet objectief ineetbare onroerend goed index zal in deze studie met name bezien
worden welke effecten voortvloeien uit een verdere uitbreiding van het percentage aandelen
ten nadele van het percentage vastrentende waarden en zal veel aandacht gegeven worden aan
het mitigeren van de negatieve bijwerkingen die verbonden zijn aan een verdere uitbreiding
van het percentage aandelen. Desalniettemin zal een inschatting gemaakt moeten worden van
het procentuele aandeel van onroerend goed binnen de portefeuille. Hierbij zal gebruik worden
gemaakt van de resultaten van de studies van Fogler (1984), Hartzell (1986), Ross en Zisler
(1991), Giliberto (1992) en, voor wat betreft de Nederlandse onroerend goed markt van de
studie van Eichholtz en Tates (1993). Zij komen tot de conclusie dat vastgoed tussen de So~o en
150~o à 200~o van de beleggingsportefeuille dient uit te maken, zowel vanuit de optiek van di-
versificatie alsmede vanuit de optiek van een inflatiehedge. Op basis van genoemde studies zal
het percentage onroerend goed binnen de beleggingsportefeuille gefixeerd worden op l00~0.



4 ASSET LIABILITY MANAGEMENT
BINNEN PENSIOENFONDSEN

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is aandacht besteed aan de verplichtingen en de beleggingen

van een pensioenfonds en is de historie en doelstelling van ALM kort beschreven. In dit

hoofdstuk worden ALM en de instrumenten die bij het praktizeren van ALM ter beschikking

staan nader beschouwd. Alvorens deze nadere beschouwing te verrichten zal ingegaan worden

op de fmanciële jaarcyclus van pensioenfondsen. Deze nadere beschouwing zal plaatsvinden

met behulp van schema 3. Uitgangspunt binnen dit schema vormt de financiële positie van een

pensioenfonds primo van het jaar. Deze positie wordt onder andere bepaald door de omvang

en samenstelling van het aanwezige vermogen en de geschatte waarde van de aangegane ver-

plichtingen. Verder is primo van het jaar de voor dat jaar geldende premievoet en indexatie-

voet bekend en is een schatting gemaakt van de omvang en samenstelling van de bijdrage-

grondslag. Deze laatste grootheden zijn nodig teneinde een schatting te kunnen maken van de

premie-inkomsten in dat jaar.
Gedurende het jaar zullen ontwikkelingen plaatsvinden op de vermogensmarkten, zullen maat-

schappelijke en economische ontwikkelingen het salarispeil, de hoogte van de inflatie en de

hoogte van sociale verzekeringsuitkeringen bèinvloeden. Verder zal het deelnemersbestand

aan verandering onderhevig zijn als gevolg van onder andere instroom en uitstroom van deel-

gerechtigden.

Bovengenoemde ontwikkelingen hebben hun weerslag op de omvang van het vermogen en

van de verplichtingen ultimo van het jaar en dien ten gevolge op de solvabiliteit van het

pensioenfonds ultimo van het jaar. Afhankelijk van deze solvabiliteitspositie worden be-

leggingsbeslissingen genomen en wordt de hoogte van de premievoet en de indexatievoet

vastgesteld. Zijn genoemde beslissingen genomen dan ligt de startsituatie voor het komende

jaar vast.
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Schema 3 Een modelmatige beschrijving van de financiële jaarcyclus binnen pensioen-
fondsen

uitgangspunten primo van het jaar
omvang en samenstelling van het vermogen

omvang van de bijbehorende vennogensbufTer
omvang en samenstelling van de verplichtingen

omvang en samenstelling van de bijdragegrondslag
premievoet voor het betreffende jaar

indexatievoet voor het betreffende jaar

ontwikkelingen gedurende hetjaar
rendementsontwikke I ingen

loonontwikkelingen
inflati e-ontwikke I inge n

ontwikkelingen van de sociale verzekeringen
bestandsontwikkelingen

gedurende hetjaar
beI eggi ngso pbrengste n

tdtimo van het jaar
omvang en samenstelling

van het vermogen
omvang van de vermogensbuffer

I

gedurende het jaar
premie-ontvangsten en
pensioenuitkeringen

f
tJtimo van het jaar

omvang en samenstelling van de verplichtingen
omvang en samenstelling van de bijdragegrondslag

u(timo van het jaar
solvabi liteitspositie

ultimo van het jaar
realisatie van de gewenste samenstelling van het vermogen

bepaling van de omvang van de bijbehorende vermogensbuffer
vaststelling van premievoet voor het komende jaar

vasts[elling van de indexahevoet voor het komende jaar
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Het bovenstaande schema vormt de leidraad ten aanzien van het toepassen van ALM waarbij -

conform Smink en Van der Meer (1995) - ALM wordt gedefinieerd als: "Het systematisch

structureren van financiële risico's verbonden aan de activa en passiva portefeuilles van fman-

ciële instellingen teneinde een doelmatig risico-rendementsprofiel voor de instelling als entiteit

te bewerkstelligen". Zoals in hoofdstuk één is weergegeven vindt structurering van het finan-

ciële risico verbonden aan de activa en passiva portefeuilles van een pensioenfonds plaats door

te onderscheiden naar: beleggingsrisico, loongroeirinflatierisico, politiek risico, actuarieel risi-

co alsmede pensioen-financieringsrisico.
Het risico-rendementsprofiel wordt bepaald door de inzet van een viertal beleidsinstrumenten,

te weten het beleggingsbeleid (ter bepaling van de samenstelling van de beleggingsportefeuille
en ter beheersing van het bijbehorende beleggingsrisico), het indexatie-beleid (ter beheersing
van het loongroei~inflatierisico en het politiek risico), het actuarieel beleid (ter beheersing van

het actuarieel risico) en het premiebeleid (ter beheersing van de fluctuatie van de loonkos-

tencomponent (premie) verbonden aan de uitvoering van een pensioenregeling). De positione-

ring van genoemde risico-categorieën en beleidsinstnunenten is weergegeven in schema 4.
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Schema 4 Een modelmatige beschrijving van ALM binnen de financiële jaarcyclus van
pensioenfondsen

. uugangsprunen pnmo van her~aac
omvang en samenstelling van het vcrmogen

om~ang van de bijbehorcnde vertnagrnsbutïer
omvang rn samenstelhng van de verplich[mgen

omvang en samenstelling van de bijdragegrondslag
premievoet voor het bevcffrnde jaar

mdezatieccet voor het bttrefTende jaar

onrr~ikkehngen gedurende her~aar
reodem entsomw ikke Iingen

Ioonontwikkelingen
infla ue-ontw ikke I in gen

ontwikkelingrn san de sociale verukeringen
bestandsontwikkelingen

gedurendeher~aar
beleggingsopbrengsten

~
rdnmo van her~aar

omvang m samenstelling van het ~amtogen
omvang van de vermogensbuffer

actuarieel beleid

gedwende het~aar
prcmie-ootvangsten en
pensioenuitkeringen

l

risicocomponenfrn:
beleggingsnsrco
loongroerrisrco

mJlanerisrco
poliriek rismo

acruarieel nsmo

ulnmo van her~anr
omvang en samenstelGng van de ~~crplichtingen

omvang en samens[elling van de bijdregegrondslag

ulnmo van her~aor
soWabi liteitspositie

ulrrmo von her~aar
realisatie van de gcwcnste samcnstelling van het vermogen

bepaling van de omvang van de bijbchorende vermogensbuffer
vaststelling van premievcet voor het komende jaar

vaststelling van de indezatievoet voor het komrnde jaar

actuaneel bcleid

beleggmgsbeleid I pensrcenfrnoncrenngsnsrco
actuaneel bcleid

premiebeleid
indezatiebeleid



64 HOOFDSTUk 4

Het risicoprofiel voortvloeiend uit het gebruik van genoemde vier beleidsinstrumenten wordt

bepaald aan de hand van de ontwikkeling van een aantal indicatoren, te weten de solvabiliteit

van het pensioenfonds, de hoogte en fluctuatie van de premievoet op enig moment in de tijd

alsmede de hoogte van het pensioenniveau. Gegeven de risicohouding van het pensioenfonds

kunnen vervolgens uitspraken worden gedaan omtrent de doelmatigheid van de gemaakte be-

leidskeuzen.

In dit hoofdstuk zullen de vier beleidsinstrumenten nader worden bezien. Aangegeven wordt

op welke wijze genoemde instrumenten kunnen worden gehanteerd en welke voor- en nadelen

aan de hantering verbonden zijn. Vervolgens zal aandacht geschonken worden aan genoemde

indicatoren en zal de samenhang tussen genoemde beleidsinstrumenten en deze indicatoren

nader worden toegelicht.

4.1 Het beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid van pensioenfondsen betreft doelstellingen omtrent de samenstelling en

ontwikkeling van de beleggingsportefeuille alsmede op welke wijze beheersing van het aan de

portefeuille verbonden beleggingsrisico plaatsvindt. Sharpe (1987) geeft een integraal beeld

van het beleggingsbeleid van fmanciële instellingen waarbij hij beschrijft op welke wijze het

strategisch beleggingsbeleid, het tactisch beleggingsbeleid alsmede portfolio insurance binnen

deze geïntegreerde beschouwing van het beleggingsproces kunnen worden gepositioneerd.

De wijze waarop volgens Shatpe tot een géintegreerde beleggingsallocatie kan worden geko-

men kan aan de hand van schema 5 worden weergegeven.

Dit schema beschrijft de belangrijkste processen ten aanzien van de wijze waarop allocatie van

beleggingen binnen een géintegreerde aanpak tot stand komt. Het linker deel van dit schema

betreft de vermogensmarkt, de rechter zijde van het schema beschrijft de karakteristieken van

de fmanciële instelling. Het middengedeelte van het schema integreert aspecten van de vernto-

gensmarkt en de positie waarin de financiële instelling verkeert teneinde de beleggingsmix en

de hieruit voortvloeiende performance af te leiden. Het proces is itererend van aard en begint

boven aan in het schema, verloopt vervolgens neerwaarts en herhaalt zich dan.

Binnen deze beschouwing omtrent géintegreerde beleggingsallocatie schenkt Sharpe vervol-

gens aandacht aan de positionering van het strategisch beleggingsbeleid, het tactisch beleg-

gingsbeleid en portfolio insurance.
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Schema 5 Het geïntegreerde beleggingsmodel van Sharpe

vermogensmarkt-
condities

de beleggingen,
verplichtingen en

het surplus
(- beleggingen - verplichtingen)

voorspel I ings-
procedure

verwachte opbrengsten,
risico's en correlaties

optimalisator

beleggingsmix

opbrengsten

de risico-tolerantie-
functie van de belegger

de risico-tolerantie
van de belegger

Studies ten aanzien van het strategisch beleggingsbeleid vinden gewoonlijk periodiek plaats
(bijvoorbeeld iedere drie jaar), waarbinnen slechts enkele beleggingsmixen worden be-
schouwd. Vervolgens vindt met behulp van simulatie een analyse plaats teneinde mogelijke
bandbreedten van uitkomsten behorende bij iedere mix vast te stellen. Deze analyse van uit-
komsten dient binnen pensioenfondsen geplaatst te worden in het licht van de premie-
ontwikkeling, de solvabiliteitsontwikkeling en de hoogte van het pensioenniveau. Gegeven de-
ze analyse wordt vervolgens de gewenste beleggingsmix gekozen. Deze beleggingsmix wordt
aangeduid als de strategische beleggingsmix. Veelal zal deze mix luiden in termen van een re-
latieve omvang van de verschillende beleggingscategorieën binnen de totale beleggingsmix.
Zo'n beleggingsstrategie die leidt tot een in relatieve omvang constante beleggingsmix zullen
we aanduiden met de term constant mix strategy. In hoofdstuk zes zal de modellering van het
strategisch beleggingsbeleid van een pensioenfonds centraal staan, waarbij uitgegaan wordt
van zo'n constante mix strategie.
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Naast het strategisch beleggingsbeleid kan het tactisch beleggingsbeleid worden onderschei-

den. Het doel van het tactisch beleggingsbeleid is volgens Sharpe om gebruik te maken van in-

efficiënties in de relatieve prijzen van beleggingstitels. Tot voor kort bestond invulling van het

tactisch beleggingsbeleid vooral uit wisselingen tussen aandelen en vastrentende waarden (zie

Fouse (1987)). Tegenwoordig worden binnen deze uitwisseling ook cashgelden betrokken en -

in sommige gevallen - wordt een onderscheid gemaakt naar meerdere beleggingscategorieën,

waarbij verbijzondering naar geografische locatie kan plaatsvinden. Binnen het tactisch be-

leggingsbeleid worden beleggingsbeslissingen genomen op basis van afwijkingen in de ver-

wachte reactie van markten en daadwerkelijke reactie van die markten.

De hier gehanteerde definitie van tactische beleggingsbeleid veronderstelt dat markten infor-

matie op een niet juiste wijze verdisconteren in de prijs, waardoor extra rendement verkregen

kan worden door beleggingstitels die ondergewaardeerd zijn aan te kopen en beleggingstitels

die overgewaardeerd zijn te verkopen. Teneinde uitspraken te kunnen doen over onder- c.q.

overwaardering dienen waarderings- en beslisregels te worden afgeleid. Deze mate van detail-

lering past echter niet binnen de aanpak van deze dissertatie. Het tactisch beleggingsbeleid

krijgt binnen deze studie dan ook geen verdere aandacht meer.

Tot slot kan portfolio insurance worden onderscheiden. In principe wordt door portfolio insu-

rance getracht lange termijn resultaten te laten aansluiten op de doelstellingen van het pen-

sioenfonds, zonder te trachten de markt te "timen". De eerste vormen van portfolio insurance

betroffen veranderingen in de samenstelling van de beleggingsportefeuille met als doel synthe-

tische opties te genereren. Zo'n benadering wordt aangeduid met de term option-based portfo-

lio insurance. Binnen deze vorm van portfolio insurance vindt uitruil plaats tussen aandelen

enerzijds en vastrentende waarden anderzijds, waarbij gegeven een muumale gewenste waarde

ten aanzien van de vermogenspositie ultimo van de te beschouwen horizon ( deze waarde wordt

aangeduid als de vloer) de omvang van beide portefeuilles kan worden afgeleid. Zodra de

waarde van de beleggingsportefeuille beneden de waarde van de vloer komt zal de gehele

portefeuille uit vastrentende waarden bestaan. Indien de waarde van de portefeuille boven de

vloer uitkomt zal deels in aandelen worden belegd, waarbij afhankelijk van de financiële posi-

tie van het fonds maximaal de gehele portefeuille uit aandelen kan bestaan. Option based port-

folio insurance strategieën vereisen dat het bedrag dat in vastrentende waarden wordt belegd

een functie is van zowel de huidige waarde van de vloer als de tijd tot het moment van berei-

ken van de horizon. Indien het moment van het bereiken van deze horizon nadert zal de be-

leggingsmix extreme waarden gaan aannemen; net voor dit moment zal de gehele portefeuille

uit een van beide beleggingstitels bestaan. Velen hebben kritiek geuit op deze tijd-variante ei-

genschap van option based portfolio insurance. Vooral bezien in het licht van een lange ter-

mijn belegger moet dit als niet wenselijk worden beschouwd. Meer recente invullingen van

portfolio insurance zijn dan ook tijd-invariant. De curve waaraan de omvang van de aandelen-

portefeuille in relatie tot de hoogte van de vloer kan worden ontleend is birtnen deze aanpak
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stationair van periode tot periode. Deze invulling van portfolio insurance wordt aangeduid met
de term constant proportionportfolio insurance (CPPI).

In de hiervoorgaande tekst is aandacht geschonken aan een van de instrumenten die ín het ka-
der van ALM gehanteerd kunnen worden. Naast het beleggingsbeleid is binnen ALM nog een
drietal andere beleidsterreinen van belang. Een van die terreinen betreft het indexatie-beleid,
dat in de nu volgende paragraaf zal worden belicht.

4.2 Het indexatiebeleid

Voor wat betreft de verplichtingen van een pensioenfonds kan gesteld worden dat als gevolg
van allerlei toekomstige ontwikkelingen pensioenaanspraken veelal aan verandering onderhe-
vig zullen zijn. Zo zullen pensioenaanspraken van de pensioenopbouwende populatie wijzigen
als gevolg van nog op te bouwen diensttijd, individuele carrière-ontwikkeling en zullen pen-
sioenaanspraken van de totale deelnemerspopulatie nog aan verandering onderhevig zijn als
gevolg van pensioenindexaties'o. Pensioenindexatie kent zijn oorsprong in de in het pensioen-
reglement opgenomen indexatieclausule. Deze indexatieclausule geeft aan dat pensioenen aan-
gepast worden aan de algemene salarisontwikkeling dan wel aan de prijsinflatie maar deze
wordt echter veelal voorwaardelijk gedefmieerd in die zin dat indexatie alleen plaatsvindt voor
zover de fmanciële positie van het pensioenfonds dit toelaat41. Voorwaardelijke defmiëring
van indexatie maakt het mogelijk dat in tijden van hoge loonontwikkeling dan wel inflatie de
fmanciële positie van het pensioenfonds als gevolg van het slechts gedeeltelijk indexeren van
pensioenen niet onder druk hoeft komen te staan. De keerzijde van het voorwaardelijk indexe-
ren is dat voor salarisafhankelijke pensioensystemen het betreffende ambitieniveau niet langer
wordt ingevuld4`. De traditionele defmiëring van voorwaardelijke indexatie is dat pensioenen
aan het algemene salarispeil c.q. de inflatie worden aangepast voor zover de fmanciële positie
van het fonds dit toelaat. Het maximum niveau van indexatie in enig jaar wordt hierbij bepaald
door de hoogte van de algemene salarismaatregel, dan wel door de hoogte van de inflatie. Het

ao Voor zover genoemde ontwikkelingen leiden tot verhoging van reeds opgebouwde pensioenaanspraken (en
dus tot een lastenverzwaring voor het pensioenfonds) wordt gesproken van "back-service" lasten.

a' De ABP-wet kende tot 1996 geen voorwaardelijke maaz een onvoorwaardelijke definiëring met betrekking tot
indexatie. Deze voorwaardelijkheid is echter per 1-t-1996 in het pensioenreglement opgenomen.

az Het ambitieniveau van een eindloonregeling is continuering van de levensstandaard net voor pensionering.
Bij een middelloonregeling dient een levensstandaard die een afspiegeling vormt van het arbeidsverleden be-
werkstelligd te worden. Voorwaardelijke indexatie zal voor genoemde pensioenregeling leiden tot een lager niveau
dan het gestelde ambitieniveau.
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in enig jaar ontstane indexatieverlies43 van de deelnemers als gevolg van toepassing van voor-

waardelijke indexatie zal in de toekomst niet meer teniet gedaan worden.

Om zoveel mogelijk invulling te geven aan het gewenste ambitieniveau van de pensioenrege-

ling zal in deze dissertatie een systeem van pensioenindexatie worden ontwikkeld waarbij

indexatieverlies zoveel mogelijk gemitigeerd wordt. Binnen dit systeem van minimalisatie van

indexatieverlies wordt jaarlijks bezien in welke mate in het verleden opgelopen indexatiever-

lies te niet kan worden gedaan. Wordt op deze wijze géindexeerd, dan wordt het maximum ni-

veau van de indexatie in enig jaar niet langer alleen bepaald door de hoogte van de algemene

salarismaatregel dan wel door de hoogte van de inflatie in dat jaar, maar bepaald in combinatie

met de fmanciële positie van het fonds, waarbij het indexatieverlies vanzelfsprekend geen ne-

gatieve waarden kan aannemen. Deze vorm van voorwaardelijk indexeren zullen we aanduiden

met de term "inhaal-(pensioen)indexatie".
Naast indexatie van het totale pensioen wordt in het pensioenreglement aangegeven op welke

wijze het basispensioen bepaald dient te worden. Zoals al eerder gememoreerd kan dit basis-

pensioen gerelateerd worden aan de hoogte van de sociale zekerheidsuitkeringen44, te weten de
AOWIAWWIAAW alsmede aan de hoogte van de WAO of kan gekozen worden voor een fic-

tieve bepaling van de hoogte van dit basispensioen~s. Wordt gekozen voor laatstgenoemde

methode ter bepaling van het basispensioen, dat kunnen pensioenfondsbesturen de jaarlijkse

indexatie van het basispensioen in principe autonoom bepalen`i6. Ook hier dient gesteld te wor-

den dat indien de franchise op een hoger niveau ligt dan de bijbehorende basisvoorziening
verstrekt door de overheid, koopkrachtverlies het gevolg is. Dien ten gevolge zal bij de be-
schouwing van het pensioenindexatiebeleid de hoogte van indexatie van het totale pensioen in

combinatie met de hoogte van indexatie van de franchise dienen te worden bezien en zal bin-

nen het systeem van inhaal-pensioenindexatie zowel dit totale pensioen als het basispensioen in

ogenschouw worden genomen.

43 Het indexatieverlies (iv) ultimo jaaz t wordt (bij een welvaartsvaste regeling) - gegeven de mutatie in het al-
gemene salarispeil (4asc) en mutatie in het pensioen (4pi~) gedefinieerd als:

iv,-as,lpi,-t

waarbij : asr - ast-i '(1 t Das~) en pi~ - pi,-i '(1 } ~pi,) en asr ? pi~

Voor een waardevaste regeling geldt eenzelfde wijze van verliesbepaling, waarbij niet het perunage overeenko-
mend met de algemene sa(arismaatregel maatgevend is maar het inflatieperunage.

~ Vindt er voor wat betreft de bepaling van het basispensioen een directe koppeling plaats met de uitkering
voortkomend uit de sociale zekerheid dan wordt gesproken van een inbouwmethode.

4s In dit geval is sprake van een franchisemethode.
~ti Veelal wordt in het pensioenreglement opgenomen dat er naar gestreefd wordt dat de franchise eenze(fde

ontwikkeling kent als bijbehorende sociale verzekeringsuitkering.
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4.3 Het actuarieel beleid

De bepaling van de (contante) waarde van de vetplichtingen is een complexe aangelegenheid,
daar tal van grootheden die deze waarde determineren in de toekomst onzeker zijn. Bij de be-
paling van de contante waarde van de verplichtingen zullen dien ten gevolge tal van veronder-
stellingen gemaakt dienen te worden`". Zo zal een disconteringsvoet48 moeten worden vastge-
steld en zullen schattingen gemaakt dienen te worden voor onder andere sterftekansen, invali-
deringskansen, huwelijksfrequenties, individuele promotie-ontwikkelingen, toetredingsfre-
quenties etc.. Het is aan de actuaris om veilige actuariële grondslagen49 te kiezen, teneinde er
zorg voor te dragen dat het pensioenfonds niet in financiële moeilijkheden kan komen te ver-
kerenso
Bij het beschouwen van de actuariële grondslagen zal allereerst ingegaan worden op de reken-
rente. Vervolgens zullen de overwegingen die ten grondslag liggen aan de vaststelling van de
diverse kansenreeksen worden besproken. Tot slot zal aandacht geschonken worden aan ver-
mogenswaarderingsaspecten. De genoemde beschouwing vindt plaats tegen de achtergrond
van financieel risico. Het is immers de relatie tussen invulling van het actuarieel beleid en de
financiële risico's die hieraan verbonden zijn die centraal staat in deze paragraaf.

De rekenrente transformeert de waarde van toekomstige geldstromen naar het heden hetgeen
resulteert in de contante waarde van deze geldstromen. De vraag rijst hoe hoog deze rekenren-
te voor een pensioenfonds dient te zijn en of deze constant dan wel variabel in de tijd dient te
zijn. Vermaat (1989) geeft een heldere uiteenzetting over de aard en functie alsmede over de
hoogte van de rekenrente. Hij stelt dat de keuze van een adequaat rekenrente-systeem mede af-
hankelijk is van concrete invulling van factoren als:
- de aard van de aangegane verplichtingen, d.w.z. gaat het om nominale, waardevaste of wel-
vaartsvaste verplichtingen
- de aard en waardering van activa

a~ Deze veronderstellingen worden aangeduid met de term "actuariële grondslagen".
aB Deze disconteringsvoet wordt ook wel de rekenrente genoemd.
49 Vermaat, Voorzitter van de Verzekeringskamer stelt in zijn artikel: "Over de Rekenrente", Het Verzekerings-

Archief, deel 66-2, 1989, het volgende "Uiteraard trachten levensverzekeringsmaatschappijen en pensioenfond-
sen eigener beweging veilige grondslagen aan te houden, maar een toezichthouder kan het in bijzondere omstan-
digheden noodzakelijk of wenselijk achten hieraan een zwaazdere inhoud te geven".

So De PSW stelt in art. 12:" l. Tot het san~enstellen van in artikel 10 bedoelde bescheiden, alsmede tot het ver-
richten van andere tot de normale beroepsbezigheden van actuarissen behorende werkzaamheden ten behoeve van
een pensioenfonds of van een spaarfonds is tegenover de Verzekeringskamer niet bevoegd degene, tegen wiens
aanwijzing of handhaving bij het fonds de Verzekeríngskamer bezwaar heeft gemaakt. 2. De Verzekeringskamer
kan tegen de aanwijzing of handhaving van een actuaris slechts bezwaar maken, indien betrokkene, naar haar
oordeel, niet of niet meer de nodige waarborgen biedt, dat hij de hem toevertrouwde taak naar behoren zal vervul-
len...".
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- de omvang van het draagvlak resp. de mate van continuïteit, d.w.z. is de betreffende collec-

tiviteit in omvang krimpend ofgroeiend.

Zo zal voor pensioenregelingen waarin een indexatieclausule is opgenomen niet het nominale

beleggingsrendement maar het reële beleggingsrendement van belang51 zijn. Voor wat betreft

de hoogte van de rekenrente stelt de Verzekeringskamer een maximumwaarde van 40~0. Een la-

gere rekenrente is toegestaan, een hogere rekenrente is niet geoorloofd.
Bij de bepaling van de overgangskansen dienen veilige grondslagen te worden gekozen. Zo

kan bij de sterftekansen van mannen en vrouwen worden geconcludeerd dat deze over de jaren

heen afnemen. Het te hoog vaststellen van de desbetreffende kansen kan leiden tot het aanhou-

den van in waarde onvoldoende reserves, hetgeen vooral voor fondsen die geen toetreders

kennen (bijvoorbeeld het Algemeen Mijmuerkers Fonds (AMF)) tot solvabiliteitsproblemen

kan leiden5z. Het te laag inschatten van gehuwdheidsfrequenties kan leiden tot een onderschat-

ting van de benodigde reserves ter fmanciering van het latente nabestaandenpensioen. Hetzelf-

de geldt voor het foutief inschatten van het leeftijdsverschil tussen partners. Is de partner van

een overleden deelnemer jonger dan was verondersteld, dan zal de uitkering langer dan ver-

wacht dienen plaats te vinden en moet de hiervoor aangehouden reserve als onvoldoende wor-

den aangemerkt.
Soortgelijke opmerkingen gelden ten aanzien van de overige actuariële grondslagen. Bij de

vaststelling van de hoogte van een grondslag dient men zich dus te realiseren welke gevolgen

onderschatting c.q. overschatting van betreffende kans heeft, waarbij bij de uiteindelijke vast-

stelling van de hoogte van de kans het "veilig" vaststellen van grondslagen van primair belang

is.
Binnen dit kader dienen ook vermogenswaarderingsaspecten te worden beschouwd. De fluc-

tuatie van de premievoet over de jaren heen is de resultante van 1) ontwikkelingen aan de be-

leggingszijde, 2) de wijze waarop indexatie heeft plaatsgevonden alsmede van 3) wijzigingen

die aan actuariële zijde hebben plaatsgevonden. Zoals reeds eerder gememoreerd kwu~en be-

leggingsportefeuilles die grotendeels bestaan uit aandelen forse rendementsschommelingen

vertonen en dien ten gevolge leiden tot forse fluctuaties van de premievoet. Beheersing van de

fluctuatie van de premievoet kan bereikt worden door het aanhouden van een vermogensbuf-

fer. Zo'n vermogensbuffer kan gezien worden als een financieel stuwmeer. Dit stuwmeer wordt
gevuld door niet gerealiseerde waardevermeerderingen van aandelen en onroerend goed en er

S~ Het reële beleggingsrendement wordt binnen deze dissertatie als volgt gedefinieerd:

waardevaste indexatie: (1 }r,) I (1 t4infl~)
welvaartsvaste indexatie (1 tr,) ~(1 t~as,)

waarbij r, het beleggingsrendement over jaaz t is, 4infl, de prijsinflatie in jaar t is en Dasc de hoogte van de alge-
mene salarismaatregel in jaaz t.

SZ Men duidt het risico verbonden aan het onderschatten van sterftekansen aan met de term "lang leven risico".
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wordt zo mogelijk uit geput bij waardedaling van aandelen enlof onroerend goed. De vermo-
genscomponent binnen de premiecalculatie wordt dan niet langer meer gevormd door de actue-
le waarde van het vermogen, maar door deze waarde te verminderen met de waarde van de
vermogensbuffer. Deze vermogensbuffer wordt daarbij aan een maximum gebonden en mag
uiteraard geen negatieve waarden aannemen. Hantering van zo'n vermogensbuffer kan - afhan-
kelijk van de gekozen maximum-omvang - leiden tot aanzienlijke reducties van de fluctuatie in
de premie. Het aanhouden van vermogensbuffers zal echter niet leiden tot het volledig afdek-
ken van beleggingsrisico en kan dus niet gelijk gesteld worden aan een methode van portfolio
insurance.

4.4 Het premiebeleid

Bezien vanuit de optiek van de gemiddelde premie-hoogte is beleggen in aandelen aantrekke-
lijk, voor wat betreft fluctuatie-aspecten van de premievoet is het beleggen in vastrentende
waarden aantrekkelijk. Besturen van pensioenfondsen prefereren vanzelfsprekend een lage
premie boven een hoge premie, maar beschouwen fluctuatie in die premie als zeer ongewenst.
In de voorgaande paragraaf is aangegeven op welke wijze buffervonning kan leiden tot miti-
gering van deze premiefluctuatie. In deze paragraaf zal worden getoond op welke wijze het
premieheffmgssysteem hierbij een rol kan spelen, waarbij naast aspecten als premiehoogte en
premiefluctuatie de solvabiliteitspositie van belang is. De solvabiliteit van een pensioenfonds
mag vanzelfsprekend niet in het geding komen. Bij invulling van het premiebeleid zullen ge-
noemde elementen in ogenschouw genomen dienen te worden. Een eerste stap daartoe is in-
vulling van het premieheffingssysteem. Wordt gekozen voor een systeem van premieheffing
dat gebaseerd is op affinanciering dan dient de in dat jaar te betalen premie zodanig te zijn dat
ultimo van dat jaar de opgebouwde rechten tenminste volledig door kapitaal gedekt zijns3
Desalniettemin zullen tekorten of overschotten in enig jaar ontstaan. Deze overschotten of te-
korten dienen vervolgens volledig verwerkt te worden in de premie voor het daaropvolgende
jaar. De financieringshorizon behorende bij een systeem van affinanciering bedraagt aldus één
jaar. Deze wijze van financieren zal grote schommelingen in de jaarlijkse premievoet kunnen
tonen. Vanuit de optiek van een gelijkmatig verloop van de premievoet voldoet deze wijze van

53 De vermogenscomponent binnen de premieberekening is - indien het desbetreffende pensioenfonds een vermo-
gensbuffer aanhoudt - gebaseerd op de mazktwaarde van het vermogen, waazop deze vermogensbuffer in minde-
ring is gebracht. Daamaast wordt de waarde van de vastrentende waarde portefeuille veelal gelijk gesteld aan de
aflossingswaarde van deze portefeuille.
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fmancieren niet. Dit gelijkmatig verloop kan evenwel wel bewerkstelligd worden door premie-

heffmg niet te baseren op een systeem van affmanciering, maar op een lange termijn premie-

systeem. Zo'n lange termijn premiesysteem beschouwt niet alleen de opgebouwde rechten van

de binnen het pensioenfonds aanwezige populatie, maar beziet ook de ontwikkeling van nog

toekomstig op te bouwen pensioenrechten. De premievoet die vervolgens wordt berekend is

gelijkblijvend over de gehele horizon waarop de bepaling van de contante waarde van de pen-

sioenrechten betrekking heeft. Dit systeem van premiebepaling heeft als voordeel dat eventuele

overschotten of tekorten in enig jaar niet direct worden afgefmancierd, maar verwerkt worden
in de lange temujn premie en aldus over de gehele horizon worden uitgesmeerd. Dit zal leiden
tot kleinere veranderingen in de premie dan dat bij hantering van een affinancieringssysteem

het geval zou zijn geweest. Het nadeel van dit systeem is uit het oogpunt van solvabiliteitsbe-

waking dat ingeval van onderdekkings4 financiering van het tekort over een lange termijn

wordt uitgesmeerd. Als gevolg van hantering van een lange termijn premiesysteem kan de
termijn waarbinnen het fmancieel evenwicht hersteld is lang zijn en kan - als gevolg van de
lange fmancieringshorizon - de solvabiliteit van het fonds in het gedrang komen.
Uit het bovenstaande kan geconcludeerd worden dat een affmancieringssysteem aantrekkelijk
is vanwege solvabiliteitsaspecten maar onaantrekkelijk is vanwege de hieraan verbonden mo-
gelijke forse sprongen van de premievoet. Een lange termijn premiesysteem is aantrekkelijk

vanwege het gelijkmatige verloop van de premievoet maar onaantrekkelijk vanuit de optiek
van solvabiliteitsbeheersing. Een synthese-premieheffmgssysteem (synthese-systeem) verenigt
de voordelen van beide systemen en mitigeert de nadelen verbonden aan genoemde systemen.

Binnen het synthese-systeem speelt de dekkingsgraad van het fonds een belangrijke rol. Deze

dekkingsgraad is gelijk aan de verhouding tussen het vermogen enerzijds en de contante waar-
de van de opgebouwde pensioenaanspraken anderzijdsss en kan aldus gezien worden als een
graadmeter voor de solvabiliteit van het fonds. Het synthese-systeem dient te bewerkstelligen
dat deze dekkingsgraad zich blijft bewegen rondom een gewenste dekkingsgraad
(normdekking), maar dient aan de andere kant zo'n gelijkmatig mogelijk premieverloop te ge-

nereren. Teneinde dit te bewerkstelligen bestaat het synthese-systeem uit twee componenten, te
weten een lange tennijn premie component alsmede uit een af~mancieringscomponent. Zolang
de dekkingsgraad rondom de normdekking beweegt, is de lange termijn premie component
dominant aanwezig. Hoe verder echter de dekkingsgraad af gaat wijken van de normdekking
hoe nadrukkelijker de affmancieringscomponent de hoogte van het premiepercentage gaat be-

invloeden5ó. Dit synthese-systeem biedt soelaas aan de tekortkomingen van beide genoemde
premieheffmgssystemen en verenigt de aantrekkelijke elementen van genoemde systemen.

s4 Hiervan is sprake indien het aanwezige vermogen onvoldoende is om de opgebouwde pensioenaanspraken te
dekken.

ss Een dekkingsgraad van één impliceert dat het aanwezige vermogen precies voldoende groot is om naar ver-
wachting de door het pensioenfonds aangegane verplichtingen te dekken.

sb De algemene gedaante van de premievergelijking is:
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Een andere wijze van beheersing van de premievolatiliteit kan worden bewerkstelligd door ge-
bruik te maken van een premiedempingsmechanisme. Hantering van een premiedempingsme-
chanisme leidt ertoe dat aanpassing van de premievoet wordt gemaximeerd indien de dek-
kingsgraad bitv~en een aangegeven bandbreedte ligt.

Nu alle beleidsinstrumenten besproken zijn dient de doelmatigheid van invulling van deze be-
leidsinstrumenten en dus van gehanteerde ALM-strategieën gemeten te worden. Hiertoe dienen
indicatoren ontwikkeld te worden, hetgeen in de onderstaande paragraaf zal geschieden.

4.5 Bepaling van de doelmatigheid van ALM-strategieën

Gesteld werd dat een doelmatig risico-rendementsprofiel voor een pensioenfonds bewerkstel-
ligd kan worden door een adequate invulling van het beleggingsbeleid, het indexatíe-beleid,
het actuarieel beleid alsmede van het premiebeleid in onderlinge samenhang. Teneinde de ade-
quaatheid van genoemde invulling te kunnen kwantificeren dienen indicatoren ontwikkeld te
worden. Deze indicatoren dienen inzicht te verschaffen in de fmanciële risico's, de ontwikke-
ling van de premievoet en de hoogte van het pensioenniveau in relatie tot het ambitieniveau.
Een grootheid die van essentieel belang is bij het evalueren van financieel risico betreft de
ontwikkeling van de dekkingsgraad. Een indicator die inzicht verschaft in de ontwikkeling van
de dekkingsgraad is de kansverdeling van die dekkingsgraad op enig moment in de tijd. Daar-
naast is het van belang om de ontwikkeling van de dekkingsgraad over de tijd te bezien,
waarbij met name aandacht besteed dient te worden aan de omvang van een eventuele onder-
dekking.
Naast solvabiliteitsindicatoren is inzicht in de hoogte en ontwikkeling van de premievoet van
belang. Dit inzicht wordt verkregen door bestudering van de kansverdelingen van de premie-
voet op enig moment en de kansverdelingen van de mutaties van de premievoet in de tijd.
Tot slot dient inzicht verkregen te worden in de ontwikkeling van het pensioenniveau. Als ge-
volg van voorwaardelijke indexatie is het mogelijk dat het pensioenniveau niet langer overeen-
komt met het ambitieniveau. Teneinde indexatiestrategieën te kunnen evalueren is de ontwik-
keling van het pensioenniveau van belang.

P`m~~ - it-a) P~`~ t a p'i met05a51

waarbij p~ het premiepercentage voorjaar t is, p~`, de lange tertnijn premie component is, p'~ de affinancieringspre-
mie weergeefr gebaseerd op de vermogenspositie ultimo jaar t en a de wegingsfunctie wordt genoemd. De waarde
van a wordt eveneens bepaald door de verwachte dekkingsgraad ultimo jaar t.
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Een volledig overzicht van binnen het kader van ALM relevante risico-grootheden, instrumen-

ten ter beheersing van deze risico's alsmede indicatoren ter kwantificering van het risicoprofiel

verbonden aan de inzet van betreffende instrumenten wordt in schema 6 gegeven.

Schema 6 Overzicht van beheersing van financieel risico binnen pensioenfondsen

soort financieel

risico

instrument ter be-

heersing van ge-

noemd risico

invulling van ge-

noemd instrument

bijbehorende indi-

cator(en)

ALM indi-

cator(en)

beleggingsrisico beleggingsbeleid - beleggingsstrategie - verdeling van het - verdeling van
in combinatie met beleggingsrende- óet reële beleg-

portfolio insurance ment gingsrendement

loongroei I inflatie indexatiebeleid - voorwaardelijke in- - verdeling van het - verdeling van

risico dexatie totaal pensioenni- de dekkings-

- inhaal indexatie veau graad

politiek risico indexatiebeleid - vaststelling van de - verdeling van het - verdeling van

franchise basispensioenni- het pensioen-

veau niveau

actuarieel risico actuarieel beleid - vaststelling actua- - gevoeligheid van - gevoeligheid

riële grondslagen de premievoet van de premie-

voor wijzigingen voet voor wijzi-

in de grondslagen gingen in de

grondslageo

pensioen-financie- premiebeleid - keuze premie- - verdeling van de - verdeling van

ringsrisico heffingsmethode premievoet de premievoet

- voorwaardelijk - jaarlijkse fluc-
- jaarlijkse iluc-

restricteren van de tuatie van de
tuatie van de

premiemuatie premievcet
premievoet
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Na deze beschouwing over de verplichtingen en beleggingen van pensioenfondsen alsmede
over de wijze waarop ALM ingevuld kan worden zal in de nu volgende hoofdstukken een mo-
del worden ontwikkeld waarmee kwantificering van ALM-strategieën kan worden bewerk-
stelligd. Hiertoe wordt gestart in hoofdstuk vijf inet de modellering van de ontwikkeling van de
verplichtingen van een pensioenfonds. In hoofdstuk zes wordt de ontwikkeling van de beleg-
gingen gemodelleerd en in hoofdstuk zeven vindt modellering van de ALM-module plaats. In
hoofdstuk acht zal op basis van het in de hoofdstukken vijf, zes en zeven ontwikkelde model
een ALM-strategie voor het ABP worden afgeleid.



5 DE MODELLERING VAN DE
VERPLICHTINGEN VAN EEN
PENSIOENFONDS

Inleiding

In dit hoofdstuk staat de modellering van de verplichtingen van een pensioenfonds centraal.

Het in dit hoofdstuk ontwikkelde model bouwt voort op hoofdstuk twee, waarin de verplich-
tingen van een pensioenfonds werden beschreven. In dit hoofdstulc worden bedoelde verplich-

tingen gemodelleerd. De pensioenregeling die hierbij centraal staat is een salaris-afhankelijke

regeling, waarbij het hieruit voortvloeiende pensioen uit twee componenten bestaat, te weten

een basispensioen en een aanvullend pensioen. Daarnaast zullen de verschillende reserverings-

systematieken en premieheffingssystematieken die in hoofdstuk twee aan de orde zijn gekomen
worden gemodelleerd.

Het model wordt zodanig geconstrueerd dat het mogelijk is om gedurende een bepaalde prog-

noseperiode demografische grootheden, salarissen, pensioenaanspraken, uitkeringen, bijdrage-

grondslagen en reserves verbijzonderd naar geslacht, leeftijd, aard deelgerechtigdheid en

prognosejaar alsmede premievoeten57 af te leiden. De prognoseperiode loopt hierbij vanaf een

tijdstip to tot een vooraf te kiezen tijdstip te. Bij iedere berekening over een dergelijke progno-
seperiode wordt verondersteld dat op to de omgeving waarbinnen het pensioenfonds gaat acte-

ren bekend is. In het model wordt verder verondersteld dat vanaf to toe- en uittreding plaats-

vindt dan wel dat deelgerechtigden in de onderscheiden deelbestanden blijven. De vormen van

deelgerechtigdheid die hierbij worden onderscheiden zijn: actieven, vutters, wachtgelders
(ww-ers), ontslagenen, invaliden, gepensioneerden en nagelaten betrekkingen, allen gesplitst

naar geslacht en leeftijd. Het bestand der wezen wordt niet beschouwd. De bepaling van de re-

serve voor het wezenpensioen wordt in de praktijk veelal via een opslag op het weduwen-

pensioen gerealiseerd.
De ontwikkeling van genoemde deelbestanden hangt behalve van de aanvangssituatie onder
andere af van een veelheid van uittredings- en verblijflcansen, van kansen op gehuwdheid bij

57 de termen "premieperunage" en "premievcet" zijn identiek.
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overlijden, van de ontwikkelingen in de salariële sfeer en in de sfeer van de sociale verzeke-
ringsuitkeringen, van uitkeringsperunages alsmede van de diensttijddoortellingsfaktoren58.
Verondersteld wordt dat ouderdomspensionering van actieven plaatsvindt vóór of precies op
een maxunum ouderdomspensioneringsleeftijd. Ouderdomspensionering van ontslagenen en
arbeidsongeschikten worden precies op de ma}cimum-ouderdomspensioneringsleeftijd veron-
dersteld plaats te vinden.
Verder kent het model twee pensioensystemen, te weten een eindloonsysteem en een middel-
loonsysteem. Bij het eindloonsysteem is het laatst genoten salaris maatgevend voor het pen-
sioen. Bij het middelloonsysteem hangt de hoogte van het pensioen af van het gemiddelde sa-
laris gedurende de loopbaan. Het salaris wordt verondersteld tijdsafhankelijk en ook leeftijds-
en geslachtsafhankelijk te zijn.
Het model kent drie soorten van premieheffmg, te weten een affmancieringsvariant, een lange
ternujn premie variant en een synthesevariant. Bij een affmancieringsvariant wordt de premie-
voet zodanig bepaald dat de in enig jaar verwachte toename van de opgebouwde rechten reser-
ve - voor zover niet door vermogen gedekt - ook in dat jaar wordt afgefmancierd. De tweede
variant betreft een lange termijn premiesysteem. Bij een lange termijn premiesysteem wordt
voor het huidige bestand en eventueel rekening houdend met toekomstige intreders, de premie-
voet zodanig berekend dat deze over de gehele prognosehorizon constant is. Tot slot wordt bij
het derde premiesysteem een premievoet berekend die uit twee componenten bestaat, te weten
een affmancieringscomponent en een lange termijn premie component. Dit systeem van pre-
miebepaling zullen we aanduiden met de term synthese(premie)systeem.

Zoals in hoofdstuk twee werd gesteld hebben pensioenuitkeringen veelal een aanvullend karak-
ter. Dat wil zeggen dat uitkeringen die uit hoofde van sociale verzekeringen verricht worden
als basisvoorzieningen beschouwd worden en dien ten gevolge niet ook nog door het pen-
sioenfonds dienen te worden bijgepast. Bij het ouderdomspensioen geldt als basisvoorziening
de AOW, bij de invaliditeitsuitkering de AAWNJAO en voor nabestaanden is de AWW de
basisvoorziening. Zoals eerder gememoreerd kan een pensioenfonds een franchise vaststellen
die een koppeling met genoemde basisvoorzieningen kan doch niet hoeft te hebben. Het door
het pensioenfonds te financieren pensioen is gelijk aan de totale pensioenuitkeringen bepaald
conform het reglement waarop het basispensioen - dat al dan niet gerelateerd is aan genoemde
basisvoorziening - in mindering wordt gebracht.
Conform de hierboven geschetste opzet van basispensioen en aanvullend pensioen heeft mo-
dellering plaatsgevonden. Hierdoor kunnen het totaal aan uit te keren ouderdomspensioen, het
totaal aan invaliditeitspensioen en het totaal aan nabestaandenpensioen, alsmede de op deze

58 De diensttijddoortelling geeft weer hoe een dienstjaaz met pensioen wordt vergolden. Zo geldt voor actieven
een diensttijddoortelling van 1. Voor wtters vazieert de diensttijddoortelling veelal tussen 0,5 en I. Voor wacht-
gelders kan deze grootheid waazden tussen 0 en 1 aannemen.
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pensioenen in mindering gebrachte basispensioenen berekend worden. De op deze wijze be-

paalde uitkeringen vormen de basis van de aan te houden reserve.

In het verplichtingenmodel is het mogelijk om indexatie toe te passen naar aanleiding van

maatregelen die een algemeen karakter hebben. Pensioenaanspraken van ontslagen, ouder-

domsgepensioneerden en nabestaanden worden géindexeerd op basis van een door het pen-

sioenfondsbestuur vastgestelde algemene pensioenindex. De salarissen en pensioenaanspraken

van de overige deelgerechtigden worden conform een algemene salarisindex opgehoogd.

Het gepresenteerde verplichtingenmodel in hoofdstuk twee betreft een beschrijving van de ver-

schillende vormen van deelgerechtigdheid binnen een pensioenfonds, de relatie tussen aard

deelgerechtigdheid en pensioenopbouw c.q. premiebetaling, de wijze waarop pensioenuitke-

ringen worden afgeleid alsmede op welke wijze reservering en premieheffmg kan plaats vin-

den.
Het verplichtingenmodel dat in dit hoofdstuk wordt geconstrueerd kent een soortgelijke op-

splitsing en bestaat uit een zestal elementen, te weten:

een demografisch model
een salarismodel
een pensioenaansprakenmodel
een uitkeringen- en bijdragegrondslagenmodel
een contante waarde bepalingsmodel
een premieheffingsmodel

De wijze waarop deze modellering tot stand komt wordt in onderstaande tekst uiteengezet,

waarbij verondersteld wordt dat toe- en uimeding medio van het jaar plaatsvindt. Verder wordt

verondersteld dat er maximaal één overgang per jaar kan plaatsvinden en dat mogelijke over-

gangen conform schema 7 verlopen.
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Schema 7 Mogelijke overgangen binnen het verplichtingenmodel

uaar -~ actief wacht- ont- vut iuvalidi- op~ upz overlijden

geld slag teit zonder up

van ~ (uit fouds)
A W O V I G N

toetreding pTA

T

actief P.aa PAw PAO pAV Pv PAC Pn~ PA Pno
~I-PA)

A

wachtgeld p~ pwc P~ pw P~ (I-Pw)

W

ontslag P~ poc poo po Poo ~I-po)

O

vut Pw Pvc Pv~ Pv Pw ~ I Pv)

V

invaliditeit Pn P'c P'n P' P~D ~1-P~)

I

op~ Pcc Pcn Pc Pcn ~ I-P~

G

~pz prir~ Prm

N

' op - ouderdomspensioen
~ np - nabestaandenpensioen

De ontwikkeling in de tijd van de verschillende populaties binnen het pensioenfonds worden
afhankelijk gesteld van bovenstaande overgangs- en verblijflcansen. Deze kansenreeksen wor-
den aangeduid met p`S, waarbij r de aard deelgerechtigdheid van herkomst weergeeft en s de
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aard deelgerechtigdheid na overgang c.q. verblijf is. De kansenreeksen worden verondersteld
tijdsonafhankelijk en leeftijdsafhankelijk te zijn.
Het ontstaan van nabestaanden wordt bepaald door een combinatie van een sterftekans (prD) en
de kans op gehuwdheid bij overlijden (pr), waarbij r de aard deelgerechtigdheid net voor
overlijden van betrokkene betreft. Voor de bepaling van de leeftijd van de nagelaten betrek-
king is het leeftijdsverschil tussen partners (Iv) bij overlijden van belang. Ten aanzien van het
leeftijdsverschil tussen partners wordt tijdsonafhankelijkheid verondersteld. De wijze waarop
genoemde kansen van belang zijn binnen het verplichtingenmodel zal in onderstaande tekst
nader worden uiteengezet.

5.1 Het demografisch model

In het demografisch model worden aantallen ontwikkeld in de tijd. Deze aantallen betreffen
full-time equivalenten (fte) en worden verbijzonderd naar leeftijd en geslacht. De demografi-
sche ontwikkeling wordt verbijzonderd naar verschillende soorten van deelgerechtigdheid.
Onderscheiden worden: actieven ( fteA), vutters (ftev), wachtgelders (fteW), ontslagenen (fté ),
invaliden ( fte~), gepensioneerden (fte~ en nabestaanden (fteN).
Daarnaast dienen ten aanzien van de toetredende populatie veronderstellingen met betrekking
tot de aantallenverdeling ( fteT) gemaakt te worden.

Voor wat betreft de ontwikkeling van de aantallen kunnen, verbijzonderd naar leeftijd (x) en
voor nabestaanden naar de leeftijd van de partner (y) op tijdstip (t) recurrente betrekkingen
worden afgeleid. De wijze waarop deze recurrente betrekkingen kunnen worden bepaald zal in
onderstaande tekst aan de orde komen.

De ontwikkeling van aantallen actieven, vutters, wachtgelders, ontslagenen, invaliden en ge-
pensioneerden kan als volgt worden weergegeven:

s r rsfte Xti,cti - Er E x fte ~:,~ p X

met R- (T,A,V,W,O,I,G) en S E (A,V,W,O,I,G)

De ontwikkeling van de populatie nabestaanden vindt als volgt plaats:

N N NN r rD rfte xt~,~t~ - fte X,c P x} Er E a fre y,~ p Y p y,
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met R -(A,V,W,O,I,G), y- x- lv

Naast een demografisch model bestaat het verplichtingenmodel uit fmanciële componenten.
Een van deze componenten is het salarismodel. Dit salarismodel vormt een belangrijke pijler
van het verplichtingenmodel en zal in de nu volgende paragraaf worden besproken.

5.2 Het salarismodel

De ontwikkeling van de salarissen (sl) is enerzijds relevant voor de bepaling van (toekomstige)
pensioenuitkeringen en anderzijds voor de bepaling van (toekomstige) bijdragegrondslagen.
De ontwikkeling van de salarissen in de tijd wordt eveneens bepaald aan de hand van over-
gangs- en verblijflcansen. Daamaast zijn er nog een aantal andere gootheden van belang, te
weten het gemiddelde salaris bij toetreding (s1T), de individuele carrière-ontwikkeling (Osl),
alsmede de hoogte van algemene salarismaatregelen (4as). Verondersteld wordt dat salaris-
maatregelen medio van het jaar van kracht worden.
Het salarisontvvikkelingsmodel is slechts relevant voor een viertal categorieën, te weten actief
deelgerechtigden (slA), vutters (slv), wachtgelders (slW) en invaliden (sl~). Genoemde deelge-
rechtigden bouwen immers nog pensioenrechten op. Voor zover het actief deelgerechtigden,
vutters en wachtgelders betreft wordt verondersteld dat dezen nog premieplichtig zijn. De uit-
kering aan géinvalideerden wordt bepaald op basis van het voor die aard deelgerechtígde gel-
dende salaris.

Voor de ontwikkeling van de salarismassa geldt:

Slsxtl.ttl -~reR Slrsx.t prsx (1 f ~Slx)T (1 f DaStfl)

waarbij :

T- 1 als r -(A) n S-(A)
T-0.5 als (r-(A)nS~(A))v (r-(T)nS-(A))
i - 0 anders

met R-(T,A,V,W,I) en S E (A,V,W,I)
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Zoals gesteld is de basis om te komen tot modellering van verplichtingen hiermee gelegd. De

ontwikkeling van de aanspraken is een afgeleide van de ontwikkeling op demografisch en sa-

larieel gebied, zoals in onderstaande paragraaf zal worden getoond.

5.3 Het pensioenaansprakenmodel

Zoals reeds eerder gememoreerd zijn pensioenuitkeringen verricht door pensioenfondsen

veelal aanvullend van aard. Dat wil zeggen dat (een deel van) het basispensioen - veelal geba-

seerd op de AOWIAAWIAWW~WAO - gekort wordt op het btuto pensioen, zodat het aanvul-

lende, door het pensioenfonds uit te keren, pensioen resteert. In deze paragraaf zal gestart wor-

den met de modellering van de bruto aanspraak59. Vervolgens zal modellering van het basis-

pensioen worden besproken.

Bij de bepaling van de pensioenaanspraken is het pensioensysteem van primair belang. Indien

er sprake is van een middelloonsysteem zal het gemiddelde loon verworven tijdens de actieve

deelname aan het arbeidsproces maatgevend zijn voor de uiteindelijke pensioenaanspraak (dit

wordt hierna weergegeven met a- 0). Bij een eindloonsysteem is het niet het gemiddeld sala-

ris, maar het laatst genoten salaris, net vóór pensionering dat maatgevend is voor het uiteinde-

lijk te verkrijgen pensioen ( dit wordt hiema aangegeven met a- 1). Daamaast is het van be-

lang een onderscheid te maken naar opgebouwde rechten enerzijds ( dit wordt hierna weerge-

geven met a- 0 en 13 - 0) of naar het maximaal te behalen pensioen anderzijds (dit wordt

hierna weergegeven met a - 1 en f3 - 1). De wijze waarop diensttijd met pensioen vergolden

wordt, is athankelijk van de wijze waarop kalendertijd wordt geconverteerd naar diensttijd

(~dt). Voor de bepaling van het bruto pensioen is het pensioenperunage (4pp) van belang. Dit

perunage is veelal gelijk aan 0.017560. Voor de bepaling van het basispensioen is dit perunage

(~bp) veelal gelijk aan 0.02561.
Verondersteld wordt dat pensioenindexatie ( voor het bruto pensioen is deze gelijk aan ~pi) en

aanpassing van de franchise (4fr..) medio van het jaar plaatsvinden en dat voor de bepaling

van het nabestaandenpensioen de ouderdomspensioneringsleeftijd (plf) van de overleden part-

ner maatgevend is.

Wordt de ontwikkeling van de reeds tot jaar t opgebouwde bruto ouderdomspensioenaanspra-

ken bezien, dan kan deze als volgt worden beschreven:

59 Hieronder wordt de pensioenaanspraak verstaan voordat inbouw van het basispensioen heeft plaatsgevonden.
6o Hierdoor wordt bij een eindloonregeling een pensioen bewerkstelligd dat - bij een diensttijd van 40 jaar -

gelijk is aan 700~o van het laatst genoten salazis.
61 Hierdoor wordt bij een eindloonregeling bewerkstelligd dat - bij een diensttijd van 40 jaar - het basispensioen

volledig (1000~0) wordt ingebouwd.
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pa~sXti,~i - pa`x,, p`s~ (It a Oslx)T (1 f Dai`~t~)

waarbij pa`,,, de ultimo jaar t opgebouwde bruto ouderdomspensioenaanspraken van deelge-
rechtigden ultímo jaar t verblijvend in categorie r en leeftijd x is.

De in jaar ttl opgebouwde bruto ouderdomspensioenaanspraken kwuien als volgt worden be-
schreven:

~pa`sxti,,fi - sl`Y.~ P`sr (1f Oslr)T 0.5 (~dt` f Odts) 4PP (1 f Dai`~ti)

Voor de bepaling van de ontwikkeling van de totale bruto ouderdomspensioenaanspraken
geldt dan:

psa xt,

met

~s ~s 7
Itl -~reR ~ Pa Xti,cti f f3 ~pa xtl,ttl J

T- 1 als r -(A) n S-(A)
i -0.5 als ( r - (A) n S ~ (A) ) v (r - (T) n S - (A))
t -0 anders

Dai`,ti - Das,t~ als r E(T,A,V,W)
- 4pi,t, anders

R - (T,A,V,W,O,I,G) en S E (A,V,W,O,I,G)

Het nabestaandenpensioen wordt afgeleid van het ouderdomspensioen. Veelal is het nabe-
staandenpensioen gelijk aan een percentage van het maximaal te behalen ouderdomspensioen.
Dit maximaal te behalen ouderdomspensioen is de som van de reeds opgebouwde pensioen-
aanspraken en een fictieve aanspraak. Deze fictieve aanspraak is afhankelijk van de aard deel-
gerechtigdheid en wordt berekend onder de veronderstelling dat het verschil tussen de leeftijd
van de overledene en de leeftijd bij ouderdomspensionering eveneens als diensttijd wordt be-
schouwd. Afhankelijk van het diensttijddoortellingsperunage (Odt) wordt deze fictieve dienst-
tijd vervolgens met pensioen vergolden. Het aldus bepaalde ouderdomspensioen is maatge-
vend voor het nabestaandenpensioen, in zoverre dat niet het gehele ouderdomspensioen aan de
nabestaanden zal toekomen, doch slechts een perunage (~np) hiervan. Dit perunage is veelal
gelijk aan 0,714 (Sl7 van het ouderdomspensioen).
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Voor wat betreft de ontwikkeling van het nabestaandenpensioen kunnen aldus een viertal com-

ponenten worden beschouwd, te weten 1) reeds lopende nabestaanden aanspraken, 2) nabe-

staanden aanspraken ontstaan uit reeds ultimo jaar t opgebouwde pensioenrechten van in jaar

tfl overleden deelnemers, 3) nabestaanden aanspraken ontstaan in jaar ttl van in jaar tfl

overleden deelnemers en 4) nabestaanden aanspraken voortkomend uit het overlijden van een

deelnemer, gebaseerd op de fictieve diensttijd gebaseerd op de tijdspanne tussen het moment

van overlijden en het fictieve moment van pensionering.

Voor wat betreft de ontwikkeling van reeds ultimo jaar t bestaande nabestaandenpensioen-

aanspraken geldt dat deze ultimo jaar ttl gelijk zijn aan:

NN N NN
pa Xti.cti - Pa X,~ P(X) (1 } OPí~ti)

Voor wat betreft de ontwikkeling van reeds ultimo jaar t bestaande ouderdomspensioen-

aanspraken van in jaar ttl overleden deelnemers geldt dat hiervan als gevolg van dít overlij-

den de volgende pensioenaanspraak vrijvalt:

pa~NXti,r~~ - pa`y,~ p `Dy p`y (l~ CC OSly)T (1 f Dal`ttl)

Voor wat betreft de ontwikkeling van in jaar tfl ontstane ouderdomspensioenaanspraken van

in jaar tfl overleden gehuwde deelnemers geldt dat hiervan als gevolg van dit overlijden de

volgende ouderdomspensioenaanspraak vrijvalt:

Opa`Nxti.~ti - sl`y,t p`Dy P`y (lf 4sly)` 0.5 4d1r 4pp (1 f ~ai`~t,)

Het nabestaandenpensioen dat gebaseerd is op de fictieve toekomstige diensttijd kan als volgt

worden berekend:

44pa`NXti,~ti - sl`y,~ P~Dy P~y (lt 4sly)` 4dt` (plf-y-1) OPP (1 t ~ai`~ti)

Nu de ontwikkeling van de componenten van reeds bestaande nabestaanden pensioenaanspra-

ken alsmede van de in enig jaar ontstane nabestaandenpensioenaanspraken zijn afgeleid, kan

de ontwikkeling van de bruto-aanspraak het nabestaandenpensioen betreffend als volgt plaats-

vinden:

paNXtl,ttl - Pa~xtl.ttl }~P ~ r e R~ ParNXtl,tfl f 13 4pa`NXt1.tt1 f 13 ~pa`NXt~.ttl ~

met
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T-0.5 als r-(A)
T - 0 anders

Dai`,t, - 4as,t, als r E(A,V,W,I)
4pi,,, anders

y -x-lv

R - (A,V,W,O,I,G)

Naast de ontwikkeling van de bruto pensioenaanspraken is het van belang de hoogte van het
basispensioen te kennen. Immers, dit basispensioen wordt in mindering gebracht op het bruto
pensioen, zodat het aanvullend pensioen - dat door het pensioenfonds dient te worden gefi-
nancierd - resteert. Het basispensioen is, in tegenstelling tot het bruto pensioen, niet afhanke-
lijk van het salaris maar van de hoogte van de franchise (fr).

Voor de bepaling van de ontwikkeling van de ouderdomspensioenaanspraken het basispen-
sioen betreffend (ba) geldt eenzelfde opsplitsing in vier componenten als weergegeven bij de
ontwikkeling van de bruto pensioenaanspraken.
Dit impliceert dat voor wat betreft de ontwikkeling van reeds ultimo jaar t bestaande nabe-
staandenpensioenaanspraken het basispensioen betreffend geldt:

NN N NNba Kt, .,t, - ba r., p(x) (1 } ~fr,., )

Voor de ontwikkeling van reeds ultimo jaar t bestaande ouderdomspensioenaanspraken het
basispensioen betreffend van in jaar ttl overleden gehuwde deelnemers geldt dat hiervan als
gevolg van dit overlijden de volgende ouderdomspensioenaanspraak vrijvalt:

rN r rD rba Yti.rti - ba y,,~ P r P ~(1 t Ofr,ti)

Voor wat betreft de ontwikkeling van in jaar t}1 ontstane ouderdomspensioenaanspraken van
in jaar tfl overleden gehuwde deelnemers geldt dat hiervan als gevolg van dit overlijden de
volgend ouderdomspensioenaanspraak het basispensioen betreffend vrijvalt:

Oba`Nrt,.,,~ - fre`y..~ fr~ PrD~ p`r 0.5 4dt` 4PP (1 } 4fr~t~)

Voor het aanvullende nabestaandenpensioen is het op basis van nog toekomstige diensttijd
maximaal op te bouwen ouderdomspensioen maatgevend. Dit impliceert dat de aanvullende
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pensioenaanspraak die bij overlijden van een deelnemer toekomt aan de weduwe als volgt kan

worden berekend:

~ba`N;tl.ttl - Re`y,.c íT, P`DY P`Y ~dt' (plf-y-1) 4PP ~1 f 4frttl)

en waarbij voor de ontwikkeling van de desbetreffende franchise geldt:

frt„ - fr, ( ] f ~frtf, )

Nu de ontwikkeling van de componenten van reeds bestaande nabestaanden pensioenaanspra-
ken alsmede van de in enig jaar ontstane nabestaandenpensioenaanspraken zijn afgeleid, kan

de ontwikkeling van de aanspraak het basis-nabestaandenpensioen betreffend als volgt plaats-

vinden:

baNxtl.tti - ba~xti,ttl }~P ~ r e R~ barNxrl.ttl } I3 ObarNXtl.ttl f 13 ODbarNxtl,ttl ~

met

y- x- Iv en R-(A,V,W,O,I,G)

De op deze wijze bepaalde pensioenaanspraken leggen de pensioenuitkeringen vast. De uitke-
ring van pensioensoorten kan dien ten gevolge direct bepaald worden aan de hand van ge-
noemde aanspraken. In de nu volgende paragraaf zal worden aangegeven op welke wijze dit

binnen deze dissertatie wordt vonngegeven.

5.4 Het uitkeringen- en bijdragenmodel

De hiervoor weergegeven modellen genereren standen van salarissen en pensioenaanspraken

ultimo van het jaarb'. Het verrichten van uitkeringen en het incasseren van premiebetalingen
vindt gedurende het jaar plaatsó3. Dit impliceert dat genoemde standen getransformeerd dienen

te worden naar stroomgrootheden.
Dit transformatieproces zal allereerst bezien worden in het kader van de bepaling van de bruto

pensioenuitkering. Vervolgens zal de basispensioenuitkering worden afgeleid. Door op de
bruto pensioenuitkering de basispensioenuitkering in mindering te brengen resteert de pen-

6z Deze grootheden worden aangeduid als standgrootheden.
63 Deze grootheden geven we aan als stroomgrootheden.
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sioenuitkering die door het pensioenfonds dient te worden gefmancierd. Tot slot zal aandacht
gegeven worden aan de bepaling van de bijdragegrondslag. Deze bijdragegrondslag bestaat
eveneens uit een bruto component, die afgeleid wordt van het salaris en een basiscomponent,
die op een franchise gebaseerd is. De hoogte van deze franchise kan maar behoe8 niet een één
op één relatie met de hoogte van de franchise behorende bij het ouder-
domslnabestaandenpensioen te hebben.

Bezien we de ontwikkeling van de uitkeringen, dan kunnen vergelijkingen worden afgeleid
voor de ouderdomspensioenuitkeringen, uitkeringen aan nabestaanden en aan géinvalideerden.
De wijze waarop modellering kan plaatsvinden zal in onderstaande tekst worden weergegeven.

De bepaling van de uitkering betreffende het bruto ouderdomspensioen (u~ kan als volgt
plaatsvinden:

uoXt~.~t~ - 0.5 [ paoXt~,~~ } PaoX,~ j

Voor de bruto uitkering het nabestaandenpensioen betreffend geldt:

uNxt~.~t~ - 0.5 [ paNXt~.~ti t PaNx,~ ~

De hoogte van het invaliditeitspensioen is afhankelijk van het salaris van de géinvalideerde
alsmede van het bij de invaliditeitsgraad horende uitkeringspen.uiage (~ipu). Deze twee com-
ponenten leggen de hoogte van de invaliditeitsuítkering vast, hetgeen als volgt kan worden
weergegeven:

uxt~.cf~ - 0.5 [ sl~rf~.ct~ } sl~x.i ~ Dipuxtos

Bovengenoemde uitkeringen bepalen de totale hoogte van het pensioen. Een deel van de fi-
nanciering van dit pensioen vindt plaats via het basispensioen. Hiervoor gelden soortgelijke
vergelijkingen als weergegeven bij de bepaling van de bruto pensioenuitkering.

Voor het ouderdomspensioen kan de uitkering verbonden aan het basispensioen (bu~ als volgt
worden afgeleid:

buoxt~,cti - 0.5 [ baoxf~.ct~ f baoX,~ ~

Voor het nabestaandenpensioen geldt:
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N N Nbu Xti.ri - 0.5 [ ba Xti.c~i -~ ba X.~ ]

Voor het invaliditeitspensioen geldt dat het basispensioen wordt afgeleid van de voor dit pen-

sioen geldende franchise (frip) en het gemiddelde uitkeringsperunage (Ofripu):

bu'Xti.ct~ - 0.5 [ fté xti,c-Fi t fte~x.i j O~Puxws ~Pcti

waarbij voor de ontwikkeling van de desbetreffende franchise geldt:

~P~ti - ~P~ (1 } ~~p~ti)

en waarbij Ofrip~ ~ de mutatie in de franchise ter bepaling van het basispensioen behorende bij
de invaliditeitsuitkering is.

Nadat modellering van de uitkeringen heeft plaatsgevonden, komt de modellering van de bij-
dragegrondslagen aan de orde. Zoals gesteld bestaan deze bijdragegrondslagen veelal uit twee
componenten, te weten een bruto component, die betrekking heeft op het salaris van betrokke-
ne en een basiscomponent, die betrekking heeft op een door het bestuur van het pensioenfonds
vastgestelde franchise.

De salarisvergelijking voor actieven, vutters en wachtgelders is in combinatie met de omvang
van de diensttijddoortelling behorende bij deze vormen van deelgerechtigdheid maatgevend
voor de bruto bijdragegrondslag (bg) voor genoemde deelgerechtigden. Op deze bruto bijdra-
gegrondslag wordt veelal een franchise in mindering gebracht. De bijdragegrondslag waarop
premieheffing plaatsvindt is gelijk aan de bruto bijdragegrondslag waarop de franchise in min-
dering is gebracht.

Voor actieven, vutters en wachtgelders geldt dat de bruto bijdragegrondslag als volgt kan wor-
den bepaald:

bgsXt~.r~~ - 0.5 ~dts [ slsxti,r~i t slsX.~ j

S - (A,V,W)

Veelal zal bij de bepaling van de bijdragegrondslag eveneens een franchise worden gehanteerd
(frbg). Deze franchise behoeft niet gelijk te zijn aan de waarde van de franchise behorende bij
het ouderdomspensioen. De totale waarde van de franchise (frbg) kan dan als volgt worden be-
rekend:
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frbgsxtt.ttt - 0.5 Odts ( ftesxtt.ttt } ftesx.t ) frbgttt

S - (A,V,W)

waarbij voor de ontwikkeling van de desbetreffende franchise geldt:

frbgtt, - frbg, (1 f Ofrbg,~, )

en waarbij 4frbgtt, de mutatie in de franchise behorende bij de bijdragegrondslag is.

Nadat de uitkeringen en de bijdragegrondslagen bepaald zijn kan de contante waarden van de-
ze uitkeringen en bijdragegrondslagen worden bepaald. Afhankelijk van de wijze waarop de
pensioenuitkeringen worden berekend kan bijvoorbeeld de contante waarde van opgebouwde
rechten worden bepaald of kan de maximale pensioenverplichting van het pensioenfonds wor-
den geschat. Gegeven de contante waarde van de uitkeringen en van de bijdragegrondslagen
kunnen affmancieringspremievoeten, lange termijn premievoeten en synthesepremievoeten
worden bepaald. In de nu volgende paragraaf zullen deze contante waarden besproken worden
en aangegeven worden welke relatie tussen de hierbij besproken grootheden en hoofdstuk twee
ligt.

5.5 Het contante waarde bepalingsmodel

De bepaling van contante waarde grootheden zijn van primair belang met betrekking tot de
bepaling van de solvabiliteit van het fonds. Zoals in hoofdstuk twee is aangegeven bepalen de
opgebouwde rechten het benodigd vermogen. Immers de PSW schrijft voor dat deze opge-
bouwde rechten door vennogen gedekt dienen te zijn. Naast opgebouwde rechten reserves
kunnen echter andere reserveringssystematieken worden toegepast. Zo kan de reservering
naast opgebouwde rechten geënt zijn op nog op te bouwen rechten. De wijze waarop nog op te
bouwen rechten in de reserveringsberekening kunnen worden opgenomen is - zoals onder-
staande vergelijkingen zullen tonen - heel divers.

Voor wat betreft de contante waarde ultimo jaar t van de ouderdomspensioenuitkering (cwpu~
geldt, dat deze met behulp van een tijdonafhankelijke disconteringsvoet (v) als volgt kan wor-
den berekend:

wp G G 0.5
C U x t- ~i-1.m-x U xti.tti ~-
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Afhankelijk van de waarden van a en f3 alsmede van de aantallen- en salarisverdeling van toe-

treders kunnen contante waarden van pensioenuitkeringen worden bepaald. De waarde van w

bepaalt de horizon waazover de contante waarde berekening plaatsvindt.

Voor de bepaling van de contante waarde ultimo jaar t van het nabestaandenpensioen geldt:

wp N N -0.5
C U x t-~i-1,w-x u xfi,tti ~

Voor de bepaling van de contante waarde ultimo jaar t van het invaliditeitspensioen geldt:

~ 1 1 o.sc u x.c -~i-~.w-x u x~;.t~; v'-

Voor de bepaling van de contante waarden van de basispensioenuitkeringen (cwbu) gelden
soortgelijke vergelijkingen, die als volgt kunnen worden weergegeven:

s s -o.scwbu x,t - Ei-1,w-x bu x.;.c~; ~

met S- (G,N,I)

De verplichting van het pensioenfonds met betrekking tot ouderdoms- en nabestaandenpen-
sioen wordt bepaald door op het bruto ouderdoms- en nabestaandenpensioen het bijbehorende
basispensioen in mindering te brengen. Wordt bij de op deze wijze bepaalde reserve uitgegaan
van de huidige populatie, waarbij toetreders niet in ogenschouw worden genomen, géén reke-
ning wordt gehouden met toekomstige individuele salarisontwikkelingen (a-0) en toekomstige
pensioenopbouw (13-0) dan is de aldus bepaalde reserve gelijk aan de opgebouwde rechten re-
serve. Wordt bij de bepaling van de reserve uitgegaan van de huidige populatie, waarbij toe-
treders wel in ogenschouw worden genomen en rekening wordt gehouden met toekomstige
individuele salarisontwikkelingen (a-1) en toekomstige pensioenopbouw (f~-1) dan is de al-
dus bepaalde reserve gelijk aan de maximale verplichting van het pensioenfonds. Een deel van
deze verplichting zal reeds door vermogen gedekt zijn, het overige deel zal gefmancierd moe-
ten worden. Teneinde de hoogte van de premievoet te kunnen bepalen is de contante waazde
van de bijdragegrondslagen ultimo jaaz t van belang. Deze contante waarde wordt voor de bij-
dragegrondslagen als volgt bepaald:

bgxtl.ttl
frbgxt~.tt~

- bgAx~l,ttl } bgvxtl,ttl f bgWxtl,ttl

- frbgAx.~.t~l } frbgvxtl,tfl } frbgWxfl.ttl

cwbgx.t - ~i-1,w-x ~ bgx~;,t~; - frbgx~;.n; l ~-o.s
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De contante waarde van de bijdragegrondslagen vonnt samen met de contante waarde van de
verplichtingen en het aanwezige vermogen de bouwstenen met betrekking tot de financiering
van pensioenen. Deze financiering van pensioenen zal in de onderstaande pazagraaf nader
worden uitgewerkt.

5.6 Het premieheffingsmodel

Pensioenen dienen gefinancierd te worden. Zoals gesteld is er een tweetal inkomstenbronnen te
onderscheiden, te weten inkomsten uit beleggingen enerzijds en premie-inkomsten anderzijds.
Ultimo van het jaar vindt de bepaling van de premievoet voor het daaropvolgende jaar plaats.
Bij deze bepaling is een drietal factoren van belang, te weten 1) de wijze van reserveren, 2) de
waardebepaling van het vermogen en 3) de (contante) waarde van de bijdragegrondslag. Vindt
reservering plaats op basis van opgebouwde rechten, dan dient fmanciering plaats te vinden op
basis van affmanciering. Vindt reservering plaats rekening houdend met nog op te bouwen
diensttijd en met toekomstige carrière ontwikkeling dan zal premieheffing veelal op basis van
een lange termijn premieheffingssysteem plaatsvinden. Worden binnen het lange termijn pre-
mieheffingssysteem solvabiliteitseisen géincorporeerd dan is een combinatie van een lange
termijn premie enerzijds en een affmancieringspremie anderzijds de aangewezen premiehef-
fingssystematiek. Deze wijze van premieheffmg is reeds aangeduid met de term synthese-
systeem.
De bepaling van premieheffmgsvoeten gebaseerd op genoemde systematieken zal eveneens
aan de hand van vergelijkingen worden weergegeven. Hiertoe zal allereerst het benodigd ver-
mogen bepaald worden. Vervolgens zal aan de hand van het reeds aanwezige vennogen de bij
de betreffende systematiek behorende premieheffmgsvoet kunnen worden bepaald.

Voor wat betreft de bepaling van de benodigde reserve ten aanzien van géinvalideerden wordt
veelal uitgegaan van de contante waarde reeds ingegane invaliditeitspensioenen. De financie-
ring van deze pensioenen vindt veelal plaats door middel van affinanciering van reeds ingega-
ne pensioenen. Verondersteld wordt dan ook in deze dissertatie dat de aangehouden reserve ter
dekking van invaliditeitspensioenen gelijk is aan de contante waarde van reeds ingegane inva-
liditeitspensioenen en dat fmanciering van deze pensioenfondsen via affmanciering geschiedt.
Voor wat betreft het ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen worden verschillende
reserveringsmethodieken onderscheiden, te weten een opgebouwde rechten reserve, een reser-
ve bepaald op basis van nog toekomstige diensttijd en toekomstige cazrière-ontwikkeling voor
de huidige populatie alsmede een reserve bepaald op basis van nog toekomstige diensttijd en
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toekomstige carrière-ontwikkeling voor de huidige populatie en eventueel nog toetredende

deelnemers.

Voor de opgebouwde rechten reserve (V„Q~.~) ultimo jaar t geldt, dat deze gelijk is aan de

sommatie van de contante waarde van de pensioenuitkeringen over alle leeftijden (x) betref-

fende de mannelijke en de vrouwelijke populatie, hetgeen als volgt kan worden weergegeven:

ut:a~.0-0 -~ceR ~ CWltc`x t f CWUNx t- CWbllGx t- CWbUNx.t ~ a~, fL~

R - (T,A,V,W,O,I,G,I~

De totale waarde van de bijdragegrondslag over jaar t is gelijk aan:

bgt - E x~ bgAx t} bgvx.t f bgWx.t - bgfi'4x,t -bgfrvx.t - bgfrWx,t l

De bepaling van de premievoet in geval van affmanciering ( p~) voor jaar tt164 kan dan - gege-

ven de verwachte waarde van de opgebouwde rechten reserve ultimo jaar tfl F,~(Vtt,;~,~ ),

het verwacht vermogen ultimo jaar ttl (F,~(A,t~~) en de verwachte bijdragegrondslag over jaar

tfl (E,(bgtt,)) als volgt worden berekend:

pafttl - L Et (Vttt;a~.fi~ )- Et (Ata1) j~ Et (bgtti)

De lange tennijn premie kan op soortgelijke wijze worden berekend. Ook hiervoor is een aan-

tal hulpvariabelen benodigd.

Voor de bepaling van de totale netto uitkering in enig jaar geldt dat deze gelijk is aan:

ut -~ x~ UGx t } uNx t} ll~x t- bllGx.t - bUNx t- bll~x,t~

Voor de bepaling van de verplichtingen geldt, afhankelijk van het gekozen pensioensysteem

(a-0 voor een middelloonsysteem of a-1 voor een eindloonsysteem) dat:

-a s
Vt: a f~l -~ j-1.T1 ~~j ~ ~ a. 6-1

64 De bepaling van de premievoet voor jaaz tt 1 vindt ultimo jaar t plaats.
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waarbij rl de horizon waarover de contante waarde bepaling plaatsvindt weergeeft.

Wordt bij de bepaling van de omvang van de verplichtingen géén rekening gehouden met toe-
treders dan dient hieraan de volgende restrictie te worden toegevoegd:

met s1T, - 0 n fteTx - 0 b' x n d t

Voor de bepaling van de contante waarde van de bijdragegrondslagen ultimo jaar t geldt:

cwbg~ - E XER c~gx.~

R - (T,A,V,W,O,I,G,N)

waarbij ten aanzien van toetreders dezelfde restricties gelden als geschetst bij de bepaling van
de omvang van de verplichtingen.

De bepaling van het lange ternujn premieperunage (p~`) vindt (afhankelijk van het gekozen
pensioensysteem) nu als volgt plaats:

i~
P ~ft - L Vt:a.t~i - A~ ] I cwbg,

Een premieheffmgsvariant die zowel gebaseerd is op een lange termijn component als op een
affmancieringscomponent (koopsom) is het synthesepremiesysteem. Binnen dit systeem wordt
de lange termijn premie conform de hierboven geschetste wijze bepaald. Vervolgens wordt de
dekkingsgraad ultimo volgend boekjaar bepaald en wordt bezien welke omvang het affinan-
cieringspremieperunage dient te hebben teneinde de gewenste dekkingsgraad ultimo van dat
jaar te bereikenó5. Afliankelijk van de berekende dekkingsgraad wordt een weging (w) bepaald,
op basis waarvan het affinancieringspremieperunage doorwerkt in de synthesepremie. De al-
gemene gedaante van het synthesepremieperunage is dan als volgt:

p~`~cti - (1-w) P~~ti f w P~tt

In dit hoofdstuk stond de modellering van de verplichtingen centraal en is aangegeven op wel-
ke wijze premieheffing kan plaatsvinden. Bij de bepaling van de premie is - naast de contante
waarde van de verplichtingen en de (contante) waarde van de bijdragegrondslagen - de om-

tis Deze gewenste dekkingsgraad wordt aangeduid met de temi "normdekking".
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vang, samenstelling en ontwikkeling van het vermogen van belang. Aan deze vermogensaspec-

ten zal in het nu volgende hoofdstuk aandacht geschonken worden.



6 DE MODELLERING VAN DE
BELEGGINGEN VAN EEN
PENSIOENFONDS

Inleiding

Nadat in het voorgaande hoofdstuk de verplichtingen van een pensioenfonds zijn gemodel-
leerd, zal in dit hoofdstuk de modellering van de beleggingen van een pensioenfonds aan de

orde komen. Het in dit hoofdstuk ontwikkelde model bouwt voort op hoofdstuk drie, waarin
onder andere de sanienstelling en ontwikkeling van beleggingsportefeuilles van pensioenfond-

sen aan de orde kwamen. Deze beleggingsportefeuilles kenden daarbij een verbijzondering

naar aandelen, onroerend goed, vastrentende waarden en kortlopende vorderingen. De model-
lering van de beleggingsportefeuille van pensioenfondsen in deze dissertatie kent eenzelfde
opsplitsing, waarbij de kortlopende vorderingen vervat worden binnen de liquiditeiten. Bij de
modellering zal bovendien een verbijzondering naar landenallocatie plaatsvinden, opdat effec-

ten ten aanzien van risico-rendementsverhoudingen als gevolg van beleggen in verschillende

landen kunnen worden onderzocht.
Voor wat betreft de modellering van de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille in de tijd
zullen verschillende beleggingsstrategieën worden onderscheiden, waarbij het hieraan ten
grondslag liggende beleggingsbeleid wordt gesplitst naar het strategisch beleggingsbeleid en
portfolio insurance. Zoals reeds eerder verwoord is, is het strategisch beleggingsbeleid van het
pensioenfonds lange termijn gericht en geeft aan welke de gewenste relatieve samenstelling

van de beleggingsportefeuille is alsmede op welke wijze deze gewenste relatieve samenstelling

bereikt dient te worden. Door middel van portfolio insurance wordt getracht deze lange termijn
resultaten te laten aansluiten op de doelstellingen van het pensioenfonds zonder te trachten de
markt te timen.

Gegeven het bovenstaande zal in de nu volgende paragrafen de modellering van de ontwikke-
ling en samenstelling van de beleggingsportefeuille plaatsvinden en zal aangegeven worden op
welke wijze het beleggingsbeleid - voor zover betrekking hebbend op het strategisch beleid
alsmede op portfolio insurance - hierin gecorporeerd kan worden.
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6.1 De opbouw en ontwikkeling van de beleggingsporte-

feuille van pensioenfondsen

Zoals gesteld kan binnen een pensioenfonds een viertal beleggingscategorieën worden onder-

scheiden, te weten aandelen, onroerend goed en vastrentende waarden alsmede liquiditeiten
(cashgelden). De in deze studie gehanteerde modellering van de beleggingsportefeuille kent

eenzelfde opsplitsing als hiervoor geschetst, hetgeen impliceert dat de marktwaarde (M) van de

beleggingsportefeuille in land 1 onderscheiden kan worden naar: aandelen (AD), onroerend

goed (OG), vastrentende waarden (VR) alsmede liquiditeiten (LQ). Gegeven deze opsplitsing

kan de marktwaarde van de beleggingsportefeuille in land 1 ultimo jaar t als volgt worden be-

paald:

M~.~ - ADi., f OGi,, f Vl~.~ f LQi.~

Voor de marktwaarde van de totale beleggingsportefeuille geldt dan dat, gegeven de ultimo
jaar t geldende wisselkoers (wi), deze gelijk is aan:

M, - Ei E ~ M~.~ ~i.~

waarbij L de verzameling van de verschillende landen binnen de portefeuille is.

Voorgaande vergelijkingen leggen de omvang en mix van de beleggingsportefeuille vast. De
omvang en samenstelling van deze portefeuille zullen in de tijd echter aan verandering onder-
hevig zijn als gevolg van rendementsontwikkeling, in- en uitgaande geldstromen als gevolg

van premie-ontvangsten en vrijval van vastrentende waarden enerzijds en pensioenuitkeringen

anderzijds alsmede als gevolg van aan- en verkopen van beleggingstitels enlof bezittingen.
In het model wordt verondersteld dat premie-ontvangsten en pensioenuitkeringen medio van
het jaar plaatsvinden, waarbij deze inkomsten c.q. uitkeringen ten bate c.q. ten laste worden
gebracht van de liquiditeiten aangehouden in de valuta van het land waarin het pensioenfonds

actief is. Bovendien wordt verondersteld dat vrijval van vastrentende waarden alsmede aan- en
verkopen van beleggingen ultimo van het jaar plaatsvinden.

Wordt de ontwikkeling van de beleggingsportefeuille bezien, dan kunnen verschillende inko-
mensbronnen worden onderscheiden. Zo geldt dat binnen de aandelenportefeuille divi-
dendrendement (addiv) en koersrendement (adp) onderscheiden kunnen worden. Gegeven de
omvang van de aandelenportefeuille primo van dat jaar en de hoogte van genoemde rende-
mentsgrootheden over dat jaar, kan de omvang van het over het jaar verkregen dividend
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(ADdiv) en de behaalde koerswinst of het geleden koersverlies (ADp) als volgt worden bere-
kend:

ADdivi,~ti - ADi,, addivi,,t~

~Pi.~ti - ~i.~ adPi.~t~

hetgeen impliceert dat de waarde van aandelenportefeuille net vóór rebalancingbb ultimo jaar
ttl (t}1-) als volgt kan worden weergegeven:

~i.~tr - ~i.~ (1 } adPi.tfi)

Ten aanzien van de onroerend goed portefeuille geldt eenzelfde soort van beschouwing. Ook
hier zijn twee bronnen van waarde-ontwikkeling te onderscheiden, te weten een huurrende-
ment (ogh) alsmede een rendement afgeleid uit de prijsontwikkeling van het onroerend goed
zelve (ogp). Gegeven de omvang van genoemde rendementscomponenten kunnen de omvang
van de huuropbrengsten (OGh) en de waardeverandering van het onroerend goed zelf (OGp)
bepaald worden. Deze bepaling van het onroerend goed rendement kan dan als volgt plaatsvin-
den:

OGh,,~ti - OGi.~ ogh~.~t~
OGpi.~ti - OGi.~ ogPi.~ti

hetgeen impliceert dat de waarde van de onroerend goed portefeuille net voor rebalancing ul-
timo jaar t-~1 (tfl-) als volgt kan worden weergegeven:

OG~.ctr - OG~.~ (1 f ogP~.~ti)

Ook binnen de vastrentende waarde portefeuille kunnen twee rendementscomponenten worden
onderscheiden, te weten een rentecomponent (vtr) en een koerscomponent (vrp). Deze compo-
nenten worden bepaald uit de in het jaar ontvangen rente enerzijds en uit de waarde-ontwik-
keling van de vastrentende waarde portefeuille in dat jaar anderzijds. De in enig jaar te ont-
vangen rente (VRi) over de vastrentende waarde portefeuille is gelijk aan de som van alle ren-
tebetalingen in dat jaar over alle in de portefeuille aanwezige leningen. Behalve deze rente-
ontvangsten kan zoals gesteld voor de vastrentende waarde portefeuille een waarde-
ontwikkeling (VRp) worden bepaald. Bij de bepaling van de waarde-ontwikkeling is naast de
te ontvangen rente het aflossingsschema (VRa) van belang. Gegeven deze grootheden wordt
de waarde-ontwikkeling bepaald op basis van de mutatie in de som van de contante waarde

66 Onder rebalancing wordt herschikking van beleggingstitels verstaan. Deze herschikking van titels vindt
plaats teneinde invulling te geven aan de strategische beleggingsdoelstelling.
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van toekomstige rente-ontvangsten en van de toekomstig te ontvangen aflossingen. De bepa-

ling van deze contante waarde vindt plaats op basis van een constante rentevoet die gelijk is

aan de in het jaar van waardebepaling vigerende lange rente (rl).

Gegeven het bovenstaande kan de marktwaarde van de vastrentende waarde portefeuille,

verbijzonderd naar land 1, ultimo jaar t als volgt worden bepaald:

VRa,, - E; [ VRii,,~, } VRa~.~~; ] v'i.,

waarbij i E[1,..., S2] en S2 de maximum looptijd van vastrentende waarden binnen de porte-

feuille is en waarbij de disconteringsvoet (v) afgeleid wordt uit de lange rente.

Teneinde de koersontwikkeling van de vastrentende waarde portefeuille over jaar ttl te kun-

nen bepalen, dient de marktwaarde van de vastrentende waarde portefeuille ultimo jaar tfl net

nadat vrijval en rentebetaling hebben plaatsgevonden en net vóór het moment van rebalancing

bepaald te worden. De bepaling van de marktwaarde kan als volgt plaatsvinden:

V~.~fi- - E; [ V~i.cti~; fVRai.cti~; ] ~i.cti

waarbij i E [1.. SZ-1]

Gegeven deze marktwaarde ultimo jaar tfl kan de waarde-ontwikkeling van de vastrentende

waarde portefeuille over jaar tf 1 als volgt worden bepaald:

VRpi,~ti - V~.~fr } VRai.~ti - V~.~

Met behulp van bovenstaande vergelijkingen kunnen het couponrendement (vri) en het koers-

rendement (vrp) worden bepaald. Voor het couponrendement geldt, dat dit als volgt kan wor-

den bepaald:

~~.ct~ - VRi~,~tt ~ V~,c

en het koersrendement als volgt kan worden berekend:

vrPi,~t~ - VRpi,~f~ ~ V~.~

waardoor de waarde van de vastrentende waarde portefeuille net vóór rebalancing en net na

vrijval en rentebetaling eveneens als volgt kan worden berekend:
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VRl.c,i- - VRr.c (1 } ~Pi.cti) - VRai.tti

Naast de hiervoor genoemde beleggingstitels beschikt een pensioenfonds veelal over liquiditei-
ten. Het verkregen rendement op deze liquiditeiten (LQi) wordt gevormd door rente-inkomsten
op de primo van dat jaar aanwezíge liquiditeiten. Daarnaast muteert de liquiditeitpost als ge-
volg van het saldo (~S) van premie-inkomsten en pensioenuitkeringen. Deze mutatie kan als
volgt worden weergegeven:

0 Sct, -[ Pct, bectc -~kt~ l

waarbij pct~ de premievoet geldend voor jaar tfl is, becfi de omvang van de bijdragegrondslag
over jaar ttl is en uct, de omvang van de uitkeringen die in jaar ttl hebben plaatsgevonden.
Verondersteld wordt dat premie-ontvangsten en pensioenuitkeringen ten bate c.q. ten laste ko-
men van de liquiditeitenpost betreffende het land waarin het pensioenfonds actief (~) is. De
rente-inkomsten cq rente-uitgaven verbonden aan het saldo van de in het jaar ontvangen pre-
mies en verrichte uitkeringen kunnen dan als volgt worden weergegeven:

~Si,~c - OScti L(1 f rlc~„cti )os 1~

waarbij rko,ct~ de korte rentevoet in land ~ voor jaar tfl is.

Het totale rendement op het aanhouden van liquiditeiten kan dan als volgt worden berekend:

LQii.cti - LQi.c rki.c f OSii,cti

waarbij

OSi~,cfi - ~Sict~ als l - ~
- 0 anders

Verder wordt verondersteld dat de kasstromen voortvloeiend uit dividenduitkeringen, huurop-
brengsten en rente-inkomsten verkregen op vastrentende waarden ultimo van het jaar aan de
liquiditeiten worden toegevoegd. Dien ten gevolge kan de ontwikkeling van de liquiditeiten
ultimo jaar t-~1 net vóór rebalancing als volgt worden weergegeven:

LQi.ctr - LQi.c f 4 Si.ctif LQi~., f ADdivi.cti } OGhi.cti t VRii.cti f VRa~,cti

waarbij
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OS~,,~~ - OS~~ als 1- ~
- 0 anders

Nadat de rendementsontwikkeling van de verschillende deelportefeuilles is beschouwd, kan de

rendementsontwikkeling van de landenportefeuilles (R) ultimo jaar tfl als volgt worden afge-

leid:

R,,[t, - ADdivi,[t, f~P,,[t, f OGI~,,f, f OGpi,tt, -~ VRii,,t, f VRpi,[t, t LQii,[

Het rendement op de totale portefeuille kan dan als volgt worden bepaald:

i~[ - ~1 e L iY,[ ~1,[

Ten aanzien van de totale rendementsontwikkeling van de beleggingsportefeuille dient naast

de rendementsontwikkeling van de verschillende landenportefeuilles de ontwikkeling van de

onderliggende valuta in ogenschouw genomen te worden. Dit impliceert voor de ontwikkeling

van de marktwaarde van de portefeuille:

DIv1,t~ - M[t, - M[

- E, E L[ M,,[t, ~,.[t, - M,,[ ~,.[ )
- E, E L[ M,,[tt [~,,[t, -~,,[ j}[ M,,[t, - M,,[ l~,,[ j
- E, E L[ M,,[t, n~,.[t, ~ 4Mi,,t, ~,,[ j

met L - L[t~ v L[ , waarbij L[t, de verzameling van landen binnen de portefeuille ultimo jaar

t~l is en L[ de verzameling van landen binnen de portefeuille ultimo jaar t is.

Wordt de ontwikkeling van de gehele portefeuille verbijzonderd naar zowel de rendements-

ontwikkeling van de verschillende beleggingstitels, de mutatie in de geldstroom voortkomend

uit premie-inkomsten en pensioenuitkeringen alsmede naar valuta-ontwikkelingen, dan kan de
totale waarde van de portefeuille als volgt naar genoemde componenten worden verbijzonderd:

Mct, -~, E L [[ M,,c } R,,ct, f 4Si.ct, j~,.ct, j
- E, E L [[ M,,c [ wi,,[t, - wii., ] f Mi,[ wii,, f[ Ri,[t, t ~Si,[t, j~,,[t, j

-~I e L [[ M,,t O~,,tt, f M~,[ wi~,[ -1- [ R~,[t, } ~S~,[t, ~~,,[t, )

- M[ t E, E L[ M,.[ ~~,.c,, }[~,[t, t 4S,.ct, )~,.[t, j

Nadat bepaling van de ontwikkeling van de marktwaarde van de gehele portefeuille over jaar
ttl heeft plaatsgevonden rijst de vraag op welke wijze aan- en verkopen van beleggingen ulti-
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mo jaar tfl gaan plaatsvinden m.a.w. welke beweegredenen liggen ten grondslag aan de be-
leggingsbeslissingen ten aanzien van aan- en verkoop van beleggingstitels. Deze beweegrede-
nen komen voort uit het door het pensioenfonds gedefuueerde beleggingsbeleid. De wijze
waarop het strategisch beleggingsbeleid invloed heeft op keuzen ten aanzien van aan- en ver-
koop van beleggingstitels zal in onderstaande paragraaf nader worden uitgewerkt. Portfolio in-
surance zal in de daarop volgende paragraaf aan de orde komen.

6.2 Modellering van het strategisch beleggingsbeleid van

pensioenfondsen

In deze paragraaf zal aandacht geschonken worden aan de wijze waarop de belegger invulling
geeft aan het strategisch beleggingsbeleid. Aan het strategisch beleggingsbeleid kunnen ver-
schillende overwegingen ten gondslag liggen. Zo kunnen de verschillende beleggingstitels se-
paraat worden beheerd en in dat opzicht geen enkele vorm van interactie vertonen. Zo'n stra-
tegie wordt een Buy and Hold strategie genoemd en is statisch van aard daar zij geen explicie-
te handelsregels vergtb'. Een Buy and Hold strategie kan als volgt worden gemodelleerd:

ADi,t, - AD,., f ADdiv,.,f, } ADp,,,t,
OGi.,t, - OG,., f OGh,,,t, f OGp,.~t,
VR, ~t, - VR,, f VRi,.,f, } VRp,.,t,

LQi.~fi - LQi.~ } LQii.~ti t ~S,.~t, f ~Si,.~ti

waarbij

~S,.~fi } 4Si,.~ti - OS,ti f ~Si,ti
- 0

alsl-~
anders

Is het beleggingsbeleid geënt op het handhaven van een in relatieve waarde constante beleg-
gingsmix, dan zal jaarlijks rebalancing van de portefeuille dienen plaats te vinden. Zo'n con-
stante mix strategie vergt wel expliciete handelsregels en wordt dien ten gevolge aangeduid als
een dynamische beleggingsstrategie. Immers, als gevolg van ontwikkelingen op de verschil-
lende financiële markten zal de proportionele verdeling van de verschillende activa binnen de
portefeuille in de tijd variëren. Teneinde te bewerkstelliggen dat ultimo van het jaar de ge-

b~ Zie bijv. Perold en Sharpe ( 1988).
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wenste strategische mix voorhanden is, zal aan- danwel verkoop van beleggingstitels dienen

plaats te vinden. Uitgaande van een in relatieve termen constante gewenste beleggingsmix

(waarbij deze verdeling wordt weergegeven door ad, og, vr, Iq) ultimo jaar tfl kan de beno-

digde mutatie in de beleggingsportefeuille (4AD, 40G, 4VR, OLQ) ultimo jaar ttl als volgt

worden bepaald:

4AD,,,ti - adi M,ti ~ ~i.~ti - ~i.r~i-
DOGi.~ti - ogi M~ti i~i.~ti - OGi,r~i
~VRa.,ti - ~i M~ti ~ ~i.~ti - VR,,,t,-

~-Qi.~t~ - lqi M~f~ ~ ~i.~t~ - LQi.~t~-

waarbij geldt dat:

E, E ~ adi f ogi f vri f lqi - 1

Gegeven de berekende omvang van eventuele aan- en verkopen kan de waarde van de verschil-

lende beleggingstitels binnen de portefeuille ultimo jaar tfl ná rebalancing als volgt worden

berekend:

AD,,,t~ - ADi,~tr f ~AD~,,ti
OGi.,t, - OGi,~,,- f 40Gi,,t,

V~,~tt - V~.ttt- } OV~.~t~
LQ~.~t~ - LQi,~t~- f 4LQi.~t~

Het invoeren van een constante mix strategie kan ertoe leiden dat geforceerde aankoop c.q.

verkoop van vermogenstitels dient plaats te vinden teneinde de gewenste portefeuillesamen-

stelling te bereiken. Veelal zal dan ook binnen het strategisch beleggingsbeleid een groeipad

worden aangegeven waarbij, uitgaande van de huidige beleggingsmix, het pad naar de gewen-

ste relatieve portefeuillesamenstelling wordt beschreven. Zo'n groeipad strategie kan een gede-

temuneerd karakter hebben, in die zin dat precies wordt aangegeven welke relatieve verdeling

op welke moment aanwezig dient te zijn, maar kan ook afhankelijk gesteld worden van de

rentabiliteit van de beleggingstitels.
Wordt gekozen voor een absoluut groeipad, dan kan de ontwikkeling van de portefeuille als

volgt worden weergegeven:

~i.~t~ - adi,,f~ M~fi ~ ~i,cti - ADi.,t,-
40G~.,t~ - ogi,~}~ M~}~ I~~.~ti - OGi.~}i-
OVR,,,ti - ~i,cti Mr~i I ~i,cfi - V~.~ti-
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~-Qi.~ti - 19i.~ti M,ti I wii.,fi - LQi.~ti

waarbij geldt dat:

Ei E ~ adi.~f~ } ogi,~t, f vri,,ti } Iqi.~fi - 1

Zoals gesteld kan tijdsafhankelijkheid van het groeipad ook bewerkstelligd worden door dit
groeipad afliankelijk te stellen van de rentabiliteit van de verschillende beleggingstitels, waar-
door een meer gelijkmatige overgang van de gegeven portefeuille naar de gewenste porte-
feuille gerealiseerd kan worden.

Bovengenoemde strategieën votmen het basisidee ten aanzien van invulling van het strategisch
beleggingsbeleid. Zoals gesteld wordt in deze studie naast het strategisch beleid portfolio insu-
rance onderscheiden. Invulling van portfolio insurance zal in de onderstaande paragraaf nader
worden uitgewerkt.

6.3 Modellering van het portfolio insurance binnen het
beleggingsbeleid

Portfolio insurance is gebaseerd op het beheersen van beleggingsrisico. Dit beheersen van be-
leggingsrisico kan op vele manieren geschieden. Zo kan door continue uitwisseling van beleg-
gingstitels binnen de beleggingsportefeuillebg bewerkstelligd worden dat een minimum op-
brengstvoet wordt gegenereerd, alsmede kan afdekking van de beleggingstitels zelf plaatsvin-
den.
Portfolio insurance in deze studie zal zich richten op de meest volatiele beleggingstitel, te we-
ten aandelen. Voor wat betreft het afdekken van beleggingsrisico verbonden aan aandelen is de
meest bekende wijze toepassing van het gebruik van put-optiesó9. Wordt gekozen voor het af-
dekken van het beleggingsrisico verbonden aan het houden van aandelen door middel van put-

68 In praktijk zal deze continue uitwisseling niet plaatsvinden als gevolg van het feit dat aan het doen van trans-
acties kosten verbonden zijn.

69 De huidige financiële wereld wordt gekenmerkt door een veelheid aan zogenaamde afgeleide producten
(derivaten). Deze derivaten kunnen worden ingedeeld in twee categorieén De eerste categorie bestaat uit afgeleide
producten die gekenmerkt worden door de tijdswaarde van geld, zoals bijvoorbeeld forward contracten. De twee-
de categorie betreft afgeleíde producten die niet alleen gekenmerkt worden door de tijdswaarde van geld, maar te-
vens door een waarschijnlijkheidsverdeling die betrekking heeft op de toekomstige waarde van het onderliggende
object. Het zijn opties die de basis vormen van deze tweede categorie.
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opties, dan dient hiervoor een prijs betaald te worden. Deze prijs zullen we aanduiden met de

term optiepremie. Teneinde deze optiepremie te kunnen bepalen zal een prijsvonningsmodel

gehanteerd dienen te worden. Een algemeen geaccepteerd prijsvornungsmodel is het model dat

ontwikkeld is door Black en Scholes (1973). Met behulp van dit model wordt de prijs verbon-

den aan het tenminste realiseren van een gewenste uitoefenprijs bepaald. Deze optieprijs wordt

weergegeven door de optiepremie (OPi,~). Deze optiepremie dient ultimo van jaar t nádat reba-

lancing heeft plaatgevonden te worden voldaan.

Wordt voor deze methode van afdekking van het beleggingsrisico verbonden aan het houden

van aandelen gekozen en wordt ervan uitgegaan dat de kosten verbonden aan het aanschaffen

van opties ultimo jaar t net nádat rebalancing heeft plaatsgevonden ten laste van de liquidi-

teiten komen alsmede dat inkomsten voortvloeíend uit deze opties (OPi) ultimo jaar tfl ten

gunste van deze liquiditeiten komen, dan kan de ontwikkeling van de liquiditeiten als volgt

worden weergegeven:

LQi.~ti- - (LQi,, - OPi.~) (lf rk~,,ti) } ~Si.~ti (1 } rki,cti)os }
ADdivi ~f~ f OGh~.,t~ f VRii.~t~ -~ VRa~,,~~ } OPii,~t~

In het bovenstaande is weergegeven op welke wijze de beleggingsportefeuille alsmede de

ontwikkeling van die portefeuille kan worden gemodelleerd. Bovendien is aandacht geschon-

ken aan overwegingen die ten grondslag kunnen liggen aan de aan- en verkoopbeslissingen van

beleggers en is bezien op welke wijze afdekking van mogelijk negatief beleggingsrendement

op aandelen kan worden bewerkstelligd. In de nu volgende paragraaf zal aangegeven worden

op welke wijze het in dit hoofdstuk ontwikkelde beleggingsmodel past binnen de conte~ct van

ALM.

6.4 ALM en de interactie tussen beleggingen en ver-

plichtingen

In hoofdstuk vijf heeft modellering van de verplichtingenstructuur met bijbehorende reserve-

rings- en premieheffingsmethoden plaatsgevonden en in dit hoofdstuk stond zoals gesteld de

samenstelling en ontwikkeling van de beleggingsportfeuille centraal. Interactie tussen beide

modellen vond plaats via de waarde van het totale vermogen, dat immers van primair belang is

bij de bepaling van de premievoet. In het nu volgende hoofdstuk zal worden aangetoond dat

verplichtingen en beleggingen een nog verder gaande relatie vertonen dan hiervoor geschetst.

Zo kan de portefeuillesamenstelling afhankelijk gesteld worden van de solvabiliteit van een
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pensioenfonds, kan mitigering van premiefluctuatie worden bezien in het licht van diezelfde
solvabiliteit en kan waardering van zakelijke waarden en van vastrentende waarden op een an-
dere dan de hiervoor geschetste wijze plaatsvinden teneinde premiestabiliteit te bewerkstelli-
gen binnen aanvaardbare solvabiliteitskarakteristieken.
Het zijn deze elementen die in het nu volgende hoofdstuk centraal zullen staan, waarbij het in
dat hoofdstuk beschreven ALM-model de interactie bewerkstelligt tussen de beleggingen en
verplichtingen.



7 ALM EN DE MODELLERING VAN
DE BELEGGINGEN EN DE
VERPLICHTINGEN

Inleiding

In hoofdstuk vijf stond de modellering van de vetplichtingen van een pensioenfonds centraal.

In dat hoofdstuk werd besproken op welke wijze de demografische en fmanciële ontwikkeling

van pensioenfondsen kon worden beschreven. Bovendien werd in dat hoofdstuk aangegeven

op welke wijze premieheffing ter fmanciering van pensioenrechten kan plaatsvinden, waarbij

een tweetal basisvormen van premiehef~mg werd onderscheiden, te weten een affmancie-

ringsvariant en een lange termijn premie variant. Vervolgens werd eén combinatie van deze

twee varianten besproken, hetgeen werd aangeduid als een synthesesysteem Tot slot werden

de aan genoemde premiesystematieken klevende voor- en nadelen besproken.

In hoofdstuk zes stond de modellering van beleggingen van een pensioenfonds centraal. In dit

hoofdstuk werd de beleggingsportefeuille verbijzonderd naar een viertal beleg-

gingscategorieën, te weten aandelen, onroerend goed, vastrentende waarden en liquiditeiten.

Bovendien werd in dat hoofdstuk aangegeven op welke wijze het strategisch beleggingsbeleid

van pensioenfondsen kan worden gemodelleerd en op welke wijze portfolio insurance vorm

kan worden gegeven.
In dit hoofdstuk, hoofdstuk zeven, staat de relatie tussen ALM en de modellering van de be-

leggingen en de verplichtingen centraal. Zoals in de hoofdstukken één en vier is aangegeven is

het doel van ALM conform de defmitie van Smink en Van der Meer (1995): "Het systematisch

structureren van financiële risico's verbonden aan de activa en passiva portefeuilles van finan-

ciële instellingen teneinde een doelmatig risico-rendementsprofiel voor de instelling als entiteit

te bewerkstelligen".

Zoals gesteld vindt structurering van de risico's plaats door een onderscheid te maken naar 1)

beleggingsrisico, 2) loongroeirinflatie risico, 3) politiek risico, 4) actuarieel risico alsmede naar

5) pensioenfinancieringsrisico. Beheersing van deze risico's kan bewerkstelligd worden door

invulling van het 1) beleggingsbeleid, 2) het indexatiebeleid, 3) het actuarieel beleid alsmede

het 4) premiebeleid.
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Zoals in hoofdstuk vier is aangegeven heeft invulling van het ene beleidsterrein uitstralingsef-
fecten naar het ander beleidsterrein. Het separaat bestuderen van genoemde beleidsten-einen
past dan ook niet binnen de conte~ct van ALM. Het is de integrale beschouwing van invulling
van genoemde instrumenten die de kern van ALM vormt. De wijze waarop interferentie van de
verschillende beleidsterreinen binnen ALM waameembaar is zal in de nu volgende paragrafen
aan de orde komen. De wijze van beschouwing van deze interferentie van genoemde instru-
menten vindt plaats door het analyseren van de hier uit voort vloeiende premie- en solvabili-
teitseffecten.

7.1 Toepassing van het beleggingsbeleid binnen ALM

Beleggingsrendementen zijn in de tijd bezien aan fluctuatie onderhevig. Hierdoor zal de ver-
mogensontwikkeling veelal een andere zijn dan verwacht, daar de verwachte rendementsont-
wikkeling en de daadwcrkelijke rendementsontwikkeling veelal zullen verschillen. Dien ten
gevolge zal een premievoet die gebaseerd is op een lange termijn premieheffingssysteem ook
aan fluctuatie onderhevig zijn. Zoals in hoofdstuk drie is aangegeven zal een portefeuille die
uit aandelen bestaat een beleggingsrendement genereren dat in de tijd sterker fluctueert dan
een portefeuille die uit onroerend goed bestaat dan wel uit vastrentende waarden. Deze fluc-
tuatie heeft een direct effect op de solvabiliteit van het fonds alsmede op de fluctuatie van de
premievoet. Het niet solvabel zijn alsmede opwaartse fluctuatie van de premievoet worden
binnen ALM negatief gewaardeerd. Teneinde zo'n situatie te voorkomen zal in deze paragraaf
nader aandacht worden geschonken aan het gebruik van portfolio insurance, waarbij conform
het gestelde in hoofdstuk vier put-opties zullen worden gebruilct
Wordt gekozen voor het afdekken van de aandelenportefeuille door gebruik te maken van put-
opties, dan kan binnen de conte~ct van ALM gesteld worden dat het te allen tijde volledig af-
dekken van de gehele aandelenportefeuille tegen ongewenste aandeelrendementsontwikkeling-
en onnodig kostbaar is. Binnen ALM dient het afdekken van de aandelenportefeuille bezien te
worden in het licht van de solvabiliteitspositie van het fonds op dat moment. De noodzaak tot
afdekken zal immers hoog zijn indien de solvabiliteit van het fonds onder druk staat en zal
minder noodzakelijk zijn indien het pensioenfonds zeer solvabel is. Dien ten gevolge dient een
optiestrategie afgestemd te zijn op de fmanciële positie van het pensioenfonds. Om dit te be-
werkstelligen wordt in deze studie een lineaire optie strategie géintroduceerd. Binnen deze li-
neaire optie strategie is de mate van afdekking van de aandelenportefeuille lineair aihankelijk
van de dekkingsgraad. Is de dekkingsgraad ultimo van het jaar zeer hoog dan zal geen afdek-
king van de portefeuille plaatsvinden, is deze echter zeer laag, dan zal de gehele aandelenpor-
tefeuille worden afgedekt. Gesteld kan dan ook worden dat indien de dekkingsgraad zich bin-



108 HOOFDSTUK 7

nen een maximum waarde (dgm~) waarbij geen afdekking meer plaatsvindt en minimum waar-

de (dg,,,;,,) waarbij volledige afdekking plaatsvindt bevindt, dat dan de mate van afdekking (de
hedge ratio (hr)) van de gehele aandelenportefeuille ultimo jaar t voor jaar t-~1 als volgt kan

worden bepaald:

hr,f, - max ( 0, min (1- [ dg, - dg,,,;,, ) ~[ dg,,,~ - dg,,,;,, ], 1))

met 0 ~ hr,f, ~ 1

Een meer complexe wijze van bepaling van de hedge ratio wordt bewerkstelligd door uit te

gaan van een stochastische optiestrategie, waarbij deze strategie direct gerelateerd is aan het
beheersbaar houden van de kans op onderdekking. De stochastische optiestrategie gaat uit van

de kansverdeling behorende bij het koersrendement op aandelen. De hedge ratio wordt nu op

een zodanige wijze bepaald dat de kans op een dekkingsgraad die kleiner is dan een minimaal

gewenste dekkingsgraad (dg,,,;,,), maximaal een vooraf gegeven waarde aanneemt (pom~). Met

andere woorden, gesteld wordt dat de hedge ratio ultimo jaar t zodanig dient te worden geko-

zen dat:

P(dg~t~ ~ dg~~) ~ Pomar

Gegeven dat dg,t, - A,t, I V~,;a~.~, dan geldt bij benadering dat de vermogensontwikkeling
als volgt kan worden bepaald:

A~fi ~ A, ( 1 f ad, adpr~i } ~r~ti)) } ~(OS~ti) (1 } ~(rk~i))o.s
}

A, ad, hr,,, (max (r~,t, - adp,t,, 0) - op,)

waarbij rg~t, het minimaal gewenste rendement op de aandelenportefeuille over jaar tfl, op, de

put-optieprijs per gulden aandeel is, en waarbij rtt, en r,t, als volgt kunnen worden afgeleid:

r~., - adt (1 taddiv,t, fadp,t, ) f og, (1 togh~, togp,~, )t
vr, (IfvtT,tit ~P~ti) - 1

- ad, adp,~, f r~,t,

en waarbij de ontwikkeling van de benodigde reserve als volgt kan worden geschat:

Vtt~:a~.ll-~ ` ~(V[-Fl:a~.6~)

Met behulp van bovenstaande vergelijkingen en de verdeling van het koersrendement kan ul-

timo jaar t voor de aandelenportefeuille de hedge ratio voor jaar tfl worden bepaald op een
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zodanige wijze dat de kans op het onderschrijden van een ex ante gedefuueerde dekkingsgraad
aan een maximum gebonden is.

De bovenstaande methode heeft betrekking op het afdekken van ongewenste rendementsont-
wikkelingen verbonden aan het aanhouden van aandelen. Naast ontwikkelingen aan de rende-
mentzijde, zijn het de loon~inflatie-ontwikkelingen in combinatie met ontwikkelingen op het
gebied van sociale verzekeringen die bepalend zijn voor de hoogte en fluctuatie van de pre-
mievoet. De wijze waarop beheersing van de solvabiliteitspositie van het pensioenfonds als-
mede van de fluctuatie van de premievoet voortkomend uit effecten van loon~inflatie ontwik-
keling in combinatie met ontwikkelingen op het gebied van de sociale verzekeringen kan
plaatsvinden zal in de nu volgende paragraaf aan de orde komen.

7.2 Toepassing van het indexatiebeleid binnen ALM

Indien er sprake is van een indexatieclausule binnen de pensioenregeling dan kunnen
loon~inflatie ontwikkelingen leiden tot een verhoging van de pensioenrechten en dien ten ge-
volge tot extra lasten voor het pensioenfonds. In het verleden was het met name de ontwikke-
ling van de AOW die er voor zorg droeg dat een deel van deze extra lasten gecompenseerd
werd. Echter deze compensatie staat - gegeven het huidige politieke klimaat - erg onder druk.
Het is dan ook dit politiek klimaat dat maakt dat pensioenfondsen het basispensioen niet langer
d'uect relateren aan de ontwikkeling van de AOW maar aan een franchise. Het separaat be-
schouwen van de loon~inflatie-ontwikkeling enerzijds en van de ontwikkeling van de AOW
anderzijds moet binnen ALM dan ook als weinig zinvol worden beschouwd. Beide ontwikke-
lingen grijpen immers in in de hoogte van het pensioen, de loon~inflatie-ontwikkelingen voor
zover het de absolute hoogte van het pensioen betreft, de AOW voor zover het het basis-
pensioen betreft. Vanuit de optiek van ALM zal dan ook de ontwikkeling van het resulterende
aanvullende pensioen nader worden beschouwd.
Voor wat betreft de hoogte van de indexatie van het bruto pensioen kan gesteld worden dat de
financiële positie van het pensioenfonds maatgevend is, waarbij wordt verondersteld dat de
franchise de AOW volgt. De wijziging in het basispensioen is immers uitwisselbaar met be-
trekking tot vaststelling van de hoogte van het aanvullend pensioen. Wordt de hoogte van de
indexatie van het bruto pensioen primo van het jaar gekoppeld aan de verwachte fmanciële
positie van het fonds ultimo van het jaar, dan kan de maximaal fmancieel toelaatbare indexatie
(4imax) als volgt worden bepaald:
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BC(dg~t~) - ~(~t~)~BCíVr~~:a~.t~) ? dP~~

Hieruit volgt dat:

~(~ti)t ~ dg~~ ? ~(V~s`c~i) (1f0imax,ti) - ~(V~b~ti) (1tObar.i)

waarbij E,(V~~,t,) de verwachting van de bruto opgebouwde rechtenreserve zonder toekomsti-

ge indexatie betreft en Et(V~b~,) de verwachting van de opgebouwde rechtenreserve het basis-

pensioen zonder toekomstige indexatie betreffend is.
Op basis van bovenstaande vergelijking kan, bij een minimaal gewenste solvabiliteitspositie

dg,,,;,, de indexatie ruimte bepaald worden en wel op de volgende wijze:

4imax,t~ ~~~(A~t~) t dgm~n Fc(V'b~t~) (1-~Oba~) l ~~ dg~~ ~(V~s`~t) j- 1

Is er sprake van voorwaardelijke indexatie, zonder inhaal indexatie, dan geldt:

~pi,t, - max( min( 4bpi,t,, Dimax~, ), 4)

waarbij :

Obpi,t, - Dasrt, indien er sprake is van een welvaartsvaste pensioenregeling

- 4infl,~, indien er sprake is van een waarde vaste pensioenregeling

Teneinde te bezien welke effecten voorwaardelijke indexatie heeft op het pensioenniveau

wordt een pensioenverlies-index géintroduceerd. Deze index legt een relatie tussen het huidige

pensioenniveau en het pensioenniveau bij volledige indexatie. Bij bepaling van deze pensioen-

verlies-index wordt gebruik gemaakt van een tweetal indices. De eerste index heeft betrekking

op het pensioenniveau ultimo jaar tfl en kan als volgt worden bepaald:

pi~ti - pi, ~` (ItOpir~i)

De tweede index betreft het pensioenníveau indien alle algemene salaris maatregelen danwel

inflatiemutaties tot conforme pensioenverhogingen zouden hebben geleid. Deze index is gelijk

aan:

si~, - si,' (1f0as,~,)

Het pensioenverlies (pv,,,) als gevolg van voorwaardelijke indexatie is dan gelijk aan:
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pv,,, - 1 - [ pi~.,lsi~t, ]

Teneinde dit pensioenverlies zoveel mogelijk te beperken kan gekozen worden voor inhaal-
indexatie. Is er sprake van inhaalindexatie dan kan de pensioenindexatie voor jaar tfl als volgt
worden bepaald:

4pi~ti - max( min ( Dimaxct,, si~t, ~ Pi, - 1) , ~)

Op de hiervoor beschreven wijze wordt bewerkstelligd dat pensioenindexatie alleen dan
plaatsvindt als de fmanciële positie van het fonds dit toelaat. Wordt voor deze voorwaardelijke
indexatie gekozen, dan wordt weliswaar de solvabiliteitspositie zoveel mogelijk veilig gesteld
en wordt de fluctuatie van de premievoet gereduceerd, doch wordt echter ook aan het pen-
sioenniveau getornd. De hier genoemde methode van voorwaardelijke indexatie moet dan ook
vooral bezien worden in het licht van beheersing van premie- en solvabiliteitseffecten resulte-
rend uit forse salarismaatregelen.
Naast beheersing van de hoogte en fluctuatie van de premievoet en bescherming van de sol-
vabiliteit door toepassing van het indexatiebeleid beschikt het pensioenfonds over nog andere
instrumenten. Een van die instrumenten is het actuarieel beleid, dat in de nu volgende para-
graaf zal worden besproken.

7.3 Toepassing van het actuarieel beleid binnen ALM

Voor wat betreft het actuarieel beleid kan gesteld worden dat de actuaris gehouden is om veili-
ge grondslagen te kiezen. Dit houdt in dat inschattingen gemaakt dienen te worden ten aanzien
van de fmanciële ontwikkeling van het pensioenfonds, hetgeen resulteert in door het pensioen-
fonds vastgestelde grondslagen. Een van die grondslagen vormt de rekenrente. De rekenrente
is een van de cruciale factoren met betrekking tot de bepaling van het benodigd vermogen.
Aanpassing van deze rekenrente kan forse gevolgen hebben voor de hoogte van het benodigde
vermogen en dien ten gevolge voor de solvabiliteit van het pensioenfonds. Wordt de rekenren-
te verlaagd, dan zal het benodigd vermogen stijgen, waardoor de dekkingsgraad zal dalen, het-
geen tot forse premieverhoging kan leiden. De teruglopende solvabiliteit kan vervolgens uit-
stralingseffecten hebben op het beleggingsbeleid. Daar de actuaris grondslagen kiest die ver-
ondersteld worden te gelden voor een langere termijn zullen deze grondslagen veelal zeer ge-
lijkmatig in de tijd worden aangepast. Het effect van wijzigingen van grondslagen op de pre-
mievoet zal dan ook - in verhouding tot effecten voortvloeiend uit ontwikkelingen van het be-
leggingsrendement, de loonlinflatie-ontwikkelingen en ontwikkelingen van de sociale verze-
keringen - veelal gering zijn. In hoofdstuk acht zal hieraan aandacht worden geschonken.
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Naast de bepaling van actuariële grondslagen dient de actuaris vermogenswaarderingsregels

aan te geven. Zo zullen bij een fors percentage aandelen binnen de beleggingsportefeuille forse

mutaties in de jaarlijks vast te stellen premievoet niet meer voorkomen kunnen worden. Ten-

einde toch mitigering van de mutatie in de premievoet te bewerkstelligen dient een voorziening

aangehouden te worden. Zo'n voorziening zullen we aanduiden met de term vermogensbuffer.

Door de vermogenscomponent waarop de premieberekening plaatsvindt niet langer meer te

relateren aan de marktwaarde van het vermogen, maar aan de marktwaarde minus genoemde

vermogensbuffer zal de premievoet minder aan fluctuatie onderhevig zijn.

De vermogensbuffer in deze dissertatie wordt gecreëerd en aangehouden voor zakelijke waar-

den en wordt gevoed met niet gerealiseerde waardestijgingen. De omvang van deze voorzie-

ning wordt echter aan een maximumwaarde en aan een minimumwaarde gebonden. De maxi-
mumwaarde van de voorziening is aihankelijk van de waarde van de aandelenportefeuille en

de onroerend goed portefeuille alsmede van de hierbij behorende coëfficiënten die de ma~cima-

le bufferomvang bepalen (b,e,p, b~). De minimumwaarde van de voorziening is gelijk aan nul.

Eventuele niet gerealiseerde waardedalingen worden zoveel als mogelijk ten laste gebracht van

deze voorziening. Het is nu niet langer de marktwaarde van het verrnogen die van belang is bij

de bepaling van de premievoet, maar deze waarde verlninderd met de voorziening (VZ). Deze

waarde zullen we de boekwaarde (B) van het vermogen noemen. Voor deze boekwaarde geldt

dat deze gelijk is aan:

BL - M, - V7~,

met

VZ, - VZ,-, f E i E ~~~Pi.~ f OGpi.~ ~

waarbij geldt dat:

0 5 VZ, ~ b,e,D Ei E ~ ADi,, f b~ Ei E ~ OGi., met 0 S b,e,D 5 1 n 0 ~ b~ ~ 1

Schematisch kan de ontwikkeling van de vermogensbuffer en de boekwaarde van het vermo-

gen als volgt worden weergegeven:
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Schema 8 De ontwikkeling van de vermogensbuffer en de boekwaarde van het vermo-
gen

uitgangspunC
marktwaarde van de aandelenportefeuille

marktwaarde van de onroerend gced portefeuille
de vermogensbufTer

I
gedurende hetjaar

koersontwikkeling van aandelen
waarde-ontwikkeling van onroerend goed

ultimo van het jaar
buffer- oude buffer t ADp(totaal) f OGp(totaal)

maximum buffer- b(AD)' AD (totaal) t b(OG)' OG([otaal)

boekwaarde:-marktwaarde -buffer

Door de premieberekening niet langer te baseren op de marktwaarde van het vermogen maaz
op de boekwaarde, wordt bewerkstelligd dat fluctuaties in de mazktwaarde van de aandelen-
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portefeuille - afliankelijk van de gekozen buffer-coëfficiënten - minder snel tot fluctuatie in de

boekwaarde van deze portefeuille zullen leiden en dien ten gevolge tot minder fluctuatie in de

premievoet.

Nadat in de hiervoor gaande tekst aandacht is geschonken aan het mitigeren van effecten

voortkomend uit ontwikkelingen aan de beleggingszijde, dan wel aan de verplichtingenzijde

teneinde tot - indirecte mitigering - van de premievoet te komen, kan directe mitigering van de

premievoet bewerkstelligd worden door invulling te geven aan het premiebeleid. Dit premiebe-

leid staat centraal in de nu volgende paragraaf.

7.4 Toepassing van het premiebeleid binnen ALM

Zoals in hoofdstuk drie is getoond neemt het percentage aandelen binnen de beleggingsporte-

feuille bij veel pensioenfondsen toe. De gedachte hierachter is dat aandelen gemiddeld beter

renderen dan andere beleggingstitels. Door dit gemiddeld hogere rendement kan een gemid-

deld lagere premievoet vastgesteld worden. Echter het beleggen in aandelen is risicovoller dan

het beleggen in vastrentende waarden en in onroerend goed. Als gevolg van het risicovoller

beleggen zal er meer fluctuatie in het beleggingsrendement optreden, waardoor de solvabiliteit

in het gedrang kan komen en de premievoet meer volatiliteit zal vertonen, hetgeen tot een ver-

hoogd pensioenfmancieringsrisico leidt. Het beheersen van de volatiliteit in de premievoet

vormt - zoals in hoofdstuk één en vier is aangegeven - een belangrijk element binnen ALM,

hetgeen echter gepaard gaat met een hoger solvabiliteitsrisico dan wel leidt tot additionele

premielasten.
Wordt gekozen voor het beheersen van fluctuaties van de premievoet door de jaarlijkse muta-

tie in die premievoet te limiteren, dan dient aangegeven te worden op welke wijze dit premie-

beleid gestand kan worden gedaan. Zo kan gesteld worden dat de mutatie in de premievoet

wordt gelimiteerd tot ~pgm~ indien de dekkingsgraad zich bevindt tussen een bandbreedte

waarvan de ondergrens wordt weergegeven door dg,,,;,, en de bovengrens door dgm~. Ligt de

dekkingsgraad buiten deze bandbreedte dan wordt de limitering in de mutatie van de premie-

voetgelijk gesteld aan 4pbm~.
Gegeven het hiervoor geschetste kader, dan kan de voor jaar t}1 geldende premíevoet (pW~t,),

als volgt worden weergegeven:

pW~t~ - p~ f Opgmax als dg~~ c dgc c db'm~ n OPct~ ? ~Pem~

p`"~t~ - p~ - ~pBm~ als dg~~ ~ dg~ ~ dgm~ n OP~t~ c-4pgm~
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PWtti - Pt - OPbm~ als dgt ~ dg,,,~

Pwtt~ - Pt f Opbm~ als dgt c dgnun

Toepassing van het hiervoor beschreven premiebeleid brengt met zich mee dat de premievoet
te lang op een te laag niveau kan liggen, waardoor zich eerder solvabiliteitsproblemen kunnen
voordoen, dan wel alsnog forse opwaartse mutaties in de premievoet benodigd zijn teneinde de
solvabiliteit van het pensioenfonds niet in het gedrang te laten komen. Het enkel limiteren van
de mutatie in de premievoet binnen de bandbreedte kan - afhankelijk van de gekozen band-
breedte en limiteringsvoorwaarden - dan al snel leiden tot een situatie waarbij de dek-
kingsgraad buiten de bandbreedte treedt, waardoor alsnog forse mutaties in de premievoet
kunnen optreden. Het mechanisme van mitigeren van de mutatie in de premievoet dient daar-
om in combinatie met beheersing van de effecten bewerkstelligd door de onderliggende groot-
heden, te weten de loon~inflatie-ontwikkeling, de ontwikkeling van het basispensioen alsmede
de rendementsontwikkeling van de totale portefeuille bezien te worden, m.a.w. dient onderdeel
uit te maken van een integrale ALM aanpak.

In de voorgaande paragrafen is aandacht geschonken aan de invulling van en interactie tussen
de verschillende beleidsgebieden. Teneinde te bezien welke consequenties verbonden zijn aan
genoemde invullingen, dient kwantificering van de gevolgen van het gevoerde beleid van pen-
sioenfondsen plaats te vinden. In deze dissertatie zal deze kwantificering plaatsvinden door
afleiding van de kansverdeling betreffende de ontwikkeling van de premievoet en de solvabili-
teitspositie van het fonds. De precieze defmiëring van deze kansgrootheden vindt in de nu vol-
gende paragraaf plaats.

7.5 Definiëring van een doelmatig risico-

rendementsprofiel

In het vorenstaande is gesproken over effecten verbonden aan invulling van de verschillende
beleidsaspecten en werd aangegeven op welke wijze de verschillende beleidsgebieden interfe-
reren. In deze paragraaf zal aandacht geschonken worden aan de wijze waazop kwantificering
van die aspecten kan plaatsvinden, hetgeen resulteert in een risico-rendementsprofiel. Dít risi-
co-rendementsprofiel wordt afgeleid door het beleggingsmodel en het verplichtingenmodel te
plaatsen in een stochastische context, hetgeen leidt tot een stochastisch simulatiemodel. Zoals
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gesteld vormen fluctuaties in de beleggingsrendementen, de ontwikkeling op het gebied van de

IoongroeUinflatie alsmede ontwikkelingen op het gebied van de sociale verzekeringen de be-

langrijkste bronnen van mutatie in de premievoet en in de solvabiliteitspositie van een pen-

sioenfonds. Het beleid van een pensioenfonds is er op gericht genoemde mutaties binnen aan-

vaardbare bandbreedtes te laten bewegen. Teneínde te bezien of een pensioenfonds hierin

slaagt, dienen de effecten van ontwikkelingen op hiervoor genoemde gebieden gesimuleerd en

geanalyseerd te worden. Dit impliceert dat vergelijkingen dienen te worden opgesteld die deze

ontwikkelingen simuleren. In deze dissertatie vindt dit plaats door - conform Boender en

Romijn (1993) en Dert (1995) - gebruik te maken van een vector autoregressief model (VAR-

model). De algemene gedaante van een VAR-model kan als volgt worden weergegeven:

xttt -1A } ~ (xc - 11) } E~tt E~ti - N(O,E)

waarbij x de matrix van de grootheden binnen het VAR-model vormt, p de hierbij behorende

geschatte vector van gemiddelden is, ~ de coëfficiëntenmatrix is en e de vector van onderling

onafhankelijke storingstermen met gemiddelde 0 en variantie-covariantie matrix E is.

Heeft schatting van het VAR-model plaats gevonden, dan is de basis van de stochastiek gelegd

en kan simulatie in een stochastische context plaatsvinden. Op basis van simulatie van een

groot aantal mogelijke toekomsten (S) over een van de voren aangegeven tijdshorizon (T)

kunnen kansverdelingen van grootheden de premie-ontwikkeling, de solvabiliteit en het pen-

sioenniveau betreffend in de tijd en over de tijd bepaald worden. Aan de hand van deze kans-

verdelingen kan het risico-rendementsprofiel bepaald worden. Is dit profiel bepaald, dan kan

bezien worden of dit profiel - gegeven de door het pensioenfonds geformuleerde risicohouding

- als doelmatig kan worden beschouwd.

De beschrijving van het risicoprofiel vindt zoals gesteld plaats aan de hand van een be-

schouwing van verschillende kansverdelingen. De kansverdelingen die in dit kader nader kun-

nen worden beschouwd betreffen de kansverdeling in de tijd en over de tijd van de premievoet,

de mutatie in de premievoet, van de dekkingsgraad en van de pensioenverliesindex.

Het rendementsprofiel van het pensioenfonds wordt in deze dissertatie gemeten aan de hand

van de kansverdeling van het beleggingsrendement.

De beschouwing ten aanzien van de doelmatigheid vindt plaats door de - op basis van het door

het pensioenfonds gevoerde beleid - afgeleide kansverdelingen te relateren aan de door het

pensioenfonds gedefinieerde risicohouding.
Afleiding van risico-rendementsprofielen en conclusies omtrent de doelmatigheid komen uit-

gebreid aan de orde in het nu volgende hoofdstuk. In dit hoofdstuk wordt een ALM-studie uit-

gevoerd voor het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP), dat gegeven een fondsvermogen

van ongeveer fl. 200 miljard tot een van de grootste pensioenfondsen ter wereld moet worden

gerekend.
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Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken is het theoretisch kader geschetst waarbinnen ALM dient te
worden gepositioneerd. Bovendien is aangegeven op welke wijze beleggingen en verplichtin-

gen kunnen worden gemodelleerd en op welke wijze ALM binnen deze modellering vorm kan

worden gegeven. In dit hoofdstuk staat de praktische toepasbaarheid van genoemd theoretisch
kader centraal. Deze praktische invulling van ALM vindt zijn toepassing in het ABP, het Al-
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Het ABP is qua vermogenssamenstelling uitgebreid aan de

orde geweest in hoofdstuk drie. Naast de vermogensstructuur is de verplichtingenstructuur van

belang. De omvang van deze verplichtingen kan op een tweetal wijzen worden bepaald, te
weten op basis van een liquidatie-overweging, hetgeen resulteert in een opgebouwde rechten
positie, alsmede op een going concern overweging hetgeen resulteert in een zgn. lasten min
baten positie. De opgebouwde rechten positie is maatgevend voor het benodigd vermogen en
bepaalt op basis van het aanwezige vermogen de dekkingsgraad. De bepaling van de verplich-
tingen op basis van de going concern gedachte resulteert - in combinatie met het aanwezige
vermogen - in de benodigde premievoet.
De beschouwing van de verplichtingen in dit hoofdstuk heeft betrekking op ouderdomspen-
sioen en nabestaandenpensioen die immers op basis van wettelijke bepalingen in kapitaal ge-

dekt dienen te zijn. De bepaling van de omvang van deze verplichtingen kan worden afgeleid
uit het gestelde in het pensioenreglement. Binnen het ABP-reglement zijn zowel het ouder-
domspensioen als het nabestaandenpensioen gebaseerd op het laatst genoten salaris, m.a.w. er

is sprake van een eindloonregeling. Zowel het ouderdomspensioen als het nabestaandenpen-
sioen bestaan uit twee componenten, te weten een basispensioen en een aanvullend pensioen,
waarbij voor het basispensioen een franchise maatgevend is.

Het bovenstaande legt de huidige fmanciële positie van het pensioenfonds vast. Naast deze
huidige positie is in het kader van ALM met name de toekomstige ontwikkeling van belang,
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waarbij de aandacht uitgaat naar de beheersing van financiële risico's. In het kader van deze
beheersing zijn het beleggingsbeleid, het indexatiebeleid, het actuarieel beleid alsmede het
premiebeleid van belang.

Ten aanzien van het beleggingsbeleid is het uitgangspunt dat de uiteindelijke strategische be-
leggingsmix bestaat uit 600~o vastrentende waarden, 300~o aandelen en l00~0 onroerend goed.
Deze beleggingsmix dient binnen 5 jaar bereikt te worden.

Het pensioenreglement kent een voorwaardelijke indexatieclausule, waarbij de maximale
hoogte van de indexatie bepaald wordt door de ontwikkeling van het algemene salarispeil,
m.a.w. er is sprake van een (voorwaardelijke) welvaartsvaste pensioenregeling. Het indexatie-
beleid is er echter op gericht om volledige indexatie van pensioenrechten toe te passen. Wel
wordt verondersteld dat de franchise de algemene loonontwikkeling van ambtenaren volgt.

De berekening van de voorziening ter dekking van de verplichtingen van het pensioenfonds
vindt plaats met behulp van het door het fonds gevoerde actuarieel beleid. Dit beleid resulteert
onder andere in de jaarlijkse vaststelling van actuariële grondslagen. De grondslagen die bin-
nen deze praktische context van ALM worden gehanteerd zijn weergegeven in het door het
fonds gepubliceerde "Grondslagenrapport 1994". Ten aanzien van de vermogenswaardering
wordt met betrekking tot zakelijke waarden uitgegaan van de marktwaarde, waarbij echter in
het kader van de premieberekening voor deze zakelijke waarden een vermogensbuffer wordt

aangehouden die een maximale omvang kent die gelijk is aan de som van 300~o van de markt-
waarde van de aandelenportefeuille en 150~o van de waarde van de onroerend goed portefeuille.

Het premiebeleid kent als basis het premieheffingssysteem. Dit systeem van premieheffing is
het reeds in hoofdstuk twee en vijf besproken synthesesysteem. De normdekking die binnen dit
systeem wordt nagestreefd bedraagt 1060~'0. De op basis van dit premieheffingssysteem be-
paalde premievoet kent echter een limitering in de toegestane mutatie indien de dekkingsgraad
ligt tussen de 1000~o en de 1300~0. Ligt de dekkingsgraad binnen deze bandbreedte, dan is de
jaarlijks toegestane mutatie in de premievoet maximaal 20~o punt. Ligt de dekkingsgraad buiten
deze bandbreedte, dan vindt geen limitering van de mutatie in de premievoet plaats. Verder is
de premievoet voor 1995 bekend en gelijk aan 11,780~0. De premieheffing vindt plaats over de
bijdragegrondslag, die gelijk is aan het salaris van een premieplichtige deelnemer minus een
franchise. Deze bijdragegrondslag kan geen negatieve waarden aannemen.

'o In 1996 is deze normdekking opgehoogd tot 1 l00~0.
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Het bovenstaande vormt het uitgangspunt van studie en zal aangeduid worden met de term
basisscenario. Bezien wordt welk risicoprofiel genoemde invulling van het beleggingsbeleid,
het indexatiebeleid, het actuarieel beleid en het premiebeleid tot gevolg heeft. Vervolgens zal
de risicohouding voor het pensioenfonds worden gedefinieerd en zal worden bezien welke be-
leidsinvulling dit tot gevolg heeft teneinde het risicoprofiel te laten aansluiten op de risico-
houding van het pensioenfonds. Voldoet het risicoprofiel afgeleíd van het gevoerde beleid aan
de risicohouding van het pensioenfonds dan wordt dit beleid als doelmatig aangeduid. De be-
schouwing ten aanzien van de doelmatigheid van invullingen van de verschillende beleidster-
reinen kan alleen dan plaatsvinden indien een toekomstige omgeving wordt beschouwd, waar-
binnen het pensioenfonds verondersteld wordt te acteren. Anders gesteld, teneinde uitspraken
te kunnen doen omtrent de doelmatigheid van het voorgestelde beleid dient een mechanisme
ontwikkeld te worden hetgeen voor de toekomst genereert: rendementen, loon~inflatie-
ontwikkelingen, ontwikkeling van het basispensioen alsmede bestandson[wikkelingen. Het zijn
immers deze grootheden die in combinatie met het gevoerde beleid de ontwikkeling van de fi-
nanciële positie van het pensioenfonds bepalen. Het simuleren van genoemde ontwikkelingen
kent een tweetal basismethoden, te weten een detennuustische wijze en een stochastische wij-
ze. In het kader van ALM is een deterministische aanpak onvoldoende. Het onderstaande fi-
guur illustreert dit.
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Figuur 8 De noodzaak van een stochastische aanpak
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Een stochastische aanpak impliceert echter niet dat iedere grootheid binnen het model stochas-

tisch dient te zijn. Alleen aan die grootheden die een wezenlijke invloed hebben op de mo-

deluitkomsten zal een stochastisch karakter worden toegekend, de overige grootheden zullen

binnen het model een deten~ninistische ontwikkeling volgen en eventueel aan een gevoelig-

heidsanalyse worden onderworpen.
Teneinde te bezien welke grootheden binnen het verplichtingen- en beleggingenmodel op een

deterministische wijze zullen worden vormgegeven danwel op een stochastische wijze worden

vormgegeven zal in onderstaande tabel kwantificering plaatsvinden van wijzigingen van de

verschillende grootheden.

Tabel 5 Het effect van wijzigingen in modelgrootheden op de premievoet en de ver-

mogenspositie van het pensioenfonds

grootheid

mutatie in de

premievoet

~~ o~o)

mutatie in het henodi~-d

vermogen

í~ o~oJ

ster ekans verminderd met lOr 16, 0 3, 0
invaliderin skans vermeerderd met l00~0 1,0 0,5

ontsla ans verminderd met l00~0 1,0 0,5

vutlwacht eldkans verminderd met l00~0 1,0 0,5

individuele romotie vermeerderd met l00~0 1,5 1,0

gehuwdheidskans b ~ overl ~den vermeerderd
met l0j

14, S 2,0

leeftijdsverschil tussen partners met 1 jaar ver-

hoo d

6,0 1,0

toekomstig beleggingsrendement met IOr
verlaa d

21, 0 0, 0

rekenrente met 1 j unt verlaa d 166,0 18,5

Bovenstaande tabel indiceert dat ontwikkelingen van de sterftekansen en de gehuwdheidskan-

sen bij overlijden in het algemeen en ontvvikkelingen op het gebied van het reële rendement in

het bijzonder belangrijke bronnen van fluctuatie in de hoogte van de premievoet en de finan-

ciële positie van het pensioenfonds zijn. Het zijn dan ook de effecten voortkomend uit deze

ontwikkelingen die nader bezien dienen te worden. Zoals reeds gesteld in hoofdstuk één en

vier worden actuariele grondslagen zoals sterftekansen en gehuwdheidskansen bij overlijden

veelal jaarlijks marginaal bijgesteld, waarbij deze bijstelling gebaseerd is op ontwikkelingen in
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het betreffende jaar. Teneinde te bezien of er wellicht trendmatige ontwikkelingen zijn, zijn
onderstaande figuren toegevoegd. In deze figuren wordt het historisch verloop van genoemde
kansgrootheden beschreven, waarbij met betrekking tot het verloop van de sterftekansen een
onderscheid gemaakt is naar de mannelijke en de vrouwelijke populatie. Het startjaar van deze
historische reeks wordt gevormd door 1922, het jaar waarin het ABP werd gesticht. Grafisch
kan deze ontwikkeling als volgt worden weergegeven:
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Bovenstaande grafieken indiceren dat een daling van de sterftekansen in de loop der tijd met

l00~o als niet onrealistisch moet worden beschouwd. Dit actuarieel risico verbonden aan over-

schatting van sterftekansen wordt ook wel lang leven risico genoemd. Gesteld kan dan ook

worden dat het lang leven risico verbonden aan het overschatten van de sterftekans - afhanke-

lijk van de rijpingsgraad van het pensioenfonds - als een fmancieel risico moet worden gezien.

Beheersing van dit risico kan ofwel bewerkstelligd worden door de sterftekansen te baseren op

neerwaarts bijgestelde waargenomen sterftefrequenties dan wel door een e~ctra reserve voor dit

risico aan te houden.

Naast de ontwikkeling van de sterftekansen zijn de gehuwdheidskansen bij overlijden van be-

lang. Het zijn immers deze kansen die de omvang van het nabestaandenpensioen determineren.

Echter de historische beschouwing hieromtrent is beperkt van aard. Tot 1960 presenteerde het

ABP geen gehuwdheidskansen bij overlijden, maar werd de contante waarde van het wedu-
wenpensioen direct afgeleid uit de ouderdomspensioenaanspraken van de overleden deelne-
mer. Deze afleiding geschiedde door middel van zogenaamde transformatiepazameters. Van-

daar dat de hier gepresenteerde reeks start met het jaar 1961. Vanaf dat jaar wordt de waazde

van het weduwenpensioen bepaald door gebnuk te maken van de gehuwdheidskansen bij

overlijden. Ten aazizien van de gehuwdheidskansen bij overlijden van vrouwelijke deelgerech-

tigden moet gesteld worden dat reservering voor het toekomstige weduwnaarspensioen vanaf
1994 plaatsvindt. Een historische beschouwing omtrent de gehuwdheidskansen bij overlijden
van vrouwelijke deelgerechtigden blijft dan ook achterwege. In onderstaande figuur wordt dan

ook enkel de ontwikkeling van de gehuwdheidskans bij overlijden van mannelijke deelnemers

weergegeven.
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Figuur 10 De ontwikkeling van de gehuwdheidskansen bij overlijden van actiefdeelge-
rechtigden en ouderdomsgepensioneerden

Bovenstaande grafieken indiceren een stijging van de gehuwdheidskansen bij overlijden. Een
stijging van de gehuwdheidskansen over het gehele leeftijdsinterval met l00~o moet - gegeven
de bovenstaande grafieken - als zeer hoog worden beschouwd. Echter ten aanzien van de ge-
huwdheidskansen bij overlijden van gepensioneerden is een stijgende trend waarneembaar.
Hiervoor geldt dan ook dat het onderschatten van deze kansen als een financieel risico moet
worden gezien. Beheersing van dit risico kan op gelijke wijze plaatsvinden als hiervoor ge-
schetst ten aanzien van de beheersing van lang leven risico.

Naast de hiervoor omschreven grootheden is het verloop van het reële rendement in verhou-
ding tot de rekenrente van eminent belang. Teneinde inzicht te krijgen in het verloop van zo-
wel het reële rendement als de rekenrente is onderstaande figuur toegevoegd. In deze figuur
wordt het verloop van het reële rendement beschreven aan de hand van de twee basiscompo-
nenten, te weten de rendementsontwikkeling van het pensioenfonds en de algemene loonont-
wikkel'mg van ambtenaren.
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De ontwikkeling van de reële rente versus de
rekenrente
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Figuur 11 De ontwikkeling van het reële rendement versus de rekenrente

Zoals bovenstaande figuur laat zien is het reële rendement gedurende de jaren vijftig tot en met

begin jaren tachtig lager geweest dan de rekenrente. Vanaf 19831igt het reële rendement echter

boven de rekenrente. Het grillige verloop van de loonontwikkeling in combinatie met een rela-

tief laag fondsrendement vonnen de oorzaak van het fors fluctuerend negatief reële rendement

in de jaren zestig en begin jaren zeventig. De hogere reële rendementen in de jaren tachtig en

negentig zijn een direct gevolg van het uitblijven van forse loonstijgingen enerzijds en een ho-

ger fondsrendement anderzijds.

Dat pensioenfondsen de jaren zestig en zeventig doorstaan hebben kent zijn oorzaak in de

komst van de AOW in 1957 en de forse stijging van deze AOW in de daarop volgende jaren.

In de nu volgende figuur is deze ontwikkeling van de AOW weergegeven. Daar zich in 1990

een stelselwijziging heeft voorgedaan is slechts het historisch verloop van de AOW over de

periode 1958 tot 1990 geschetst.
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Figuur 12 De ontwikkeling van de AOW versus de algemene salarisontwikkeling binnen
de overheid

Het is deze AOW-ontwikkeling die veel compensatie bood in tijden van forse salarisontwik-
keling. Gegeven echter de huidige discussies omtrent de hoogte van de AOW moet in de toe-
komst een ontwikkeling zoals in de jaren zestig en zeventig als niet realistisch worden be-
schouwd. Dit is een van de belangrijkste redenen geweest voor pensioenfondsen om het basis-
pensioen niet langer direct te koppelen aan de AOW maar te baseren op een franchise, waarbij
pensioenfondsen trachten om deze franchise zoveel als mogelijk is te laten aansluiten bij de
hoogte van deze AOW.

Uit het bovenstaande volgt dat het met name de ontwikkeling van het reële rendement is die
van primair belang is bij de evaluatie van fmanciële risico's verbonden aan pensioenfondsen.
Dit reële rendement bestaat uit een rendementscomponent enerzijds en een algemene loon-
component anderzijds. Het zijn dan ook de ontwikkeling van lonen en rendementen die in een
stochastische conte~ct aan een nadere beschouwing worden onderworpen. Ten aanzien van de
overige grootheden wordt een deterministisch verloop verondersteld.

Teneinde de financiële ontwikkeling van het pensioenfonds in de geschetste omgeving te ana-
lyseren dient een model ontwikkeld te worden. De deterministische component van dit model
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is reeds in hoofdstuk vijf, zes en zeven beschreven. De stochastische component in dit model

wordt verkregen door de creatie van een stochastisch loon-rendementsmodel. Conform de op-

zet van Boender (1995) en Dert (1995) zal deze stochastiek vorm gegeven worden door mid-

del van een vector autoregressief model (VAR-model). Dit model zal in de nu volgende para-

graaf besproken worden.

8.1 Een model voor loon- en rendementsontwikkeling

De ontwikkeling van lonen en rendementen is in de toekomst onzeker. Daar het echter van

groot belang is om inzicht te krijgen in de kansen en bedreigingen van een pensioenfonds

voortvloeiend uit deze ontwikkelingen dient een zo goed mogelijke inschatting van deze toe-

komst gemaakt te worden. Dit teneinde te kunnen bezien welke effecten voortvloeien indien

het door het pensioenfonds geformuleerde beleid binnen deze gesimuleerde toekomstige we-

reld wordt toegepast. Zoals aangegeven wordt deze toekomstige wereld gesimuleerd door

middel van een VAR-model. Binnen dit VAR-model worden onderscheiden: de loonontwik-

keling binnen de overheid, de ontwikkeling van het algemeen prijspeil, de korte en lange Ne-

derlandse rente, de huur- en waarde-ontwikkeling van Nederlands onroerend goed en de koers-

en dividendontwikkeling". Het op basis van deze grootheden afgeleide VAR-model is als

volgt herschreven:

~4-cf~Pyc-~~Ei

waarbij x de waarde van de te verklaren grootheid is, c een constante term is, cp de vector van

coëfficiënten is, y de vector van verklarende grootheden is en e de storingsterm vormt. Het al-

dus bepaalde model ziet er als volgt uit:

'~ Genoemde grootheden zijn in hoofdstuk drie uitgebreid aan de orde geweest.



TOEPASS[NG VAN ALM ] ~~

Tabel 6 Het gehanteerde loon- rendementsmodel

C pr-i kr,.i E`-i(lr~) Ir~.i Ir~-~ addr.i ogp~.i oght.i gem std

in o~o ' in "~o in a~o

asc 1.91 0,75 4,5 2,4
p, i,05 0,7 3,5 2,1
kr, 3,25 0,5 6,5 1.9
Ir~ 1.53 0,8 7,6 1,5

adpt 8,04 -5 5 8,0 21,0
add, Q,00 0,26 0,5 4,0 1,0
ogp~ 1,12 -2,5 2,5 0,6 2,8 4,5

ogh~ 0,58 0,9 5,8 QS

waarbij voor de eerste twee prognosejaren de coefficient binnen de prijs- en loonvergelijking
gelijk gesteld zijn aan nul. Alle bouwstenen om te komen tot simulatie zijn nu aanwezig. In de
nu volgende paragraaf worden de resultaten van simulatie op basis van de hiervoor besproken
uitgangspunten weergegeven en besproken aan de hand van het afgeleide risico-
rendementsprofiel.

8.2 Afleiding van het risico-rendementsprofiel door mid-
del van simulatie

Gegeven de in hoofdstuk drie beschreven samenstelling van de beleggingsportefeuille van het
ABP, het in hoofdstuk vijf weergegeven verplichtingenmodel en het in hoofdstuk zes beschre-
ven beleggingsmodel in combinatie met de in hoofdstuk zeven weergegeven ALM-module
alsmede het hierboven weergegeven loon-rendementsmodel zijn alle componenten aanwezig
om voor de geschetste uitgangspositie het corresponderende risico-rendementsprofiel af te lei-
den. In de hieronderstaande figuur is dit risico-rendementsprotiel weergegeven.
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Figuur 13 Het risicó-rendementsprofiel behorende bij het basisscenario

Het bovenstaande figuur toont gedurende de eerste zes prognosejal~en een langzaam stijgende

premievoet. Vervolgens daalt de premievoet langzaam. Wordt de ontwikkeling van het gemid-

delde reële rendement bezien dan geldt voor de eerste twee prognosejaren dat deze substanti-

eel hoger is dan de gehanteerde 40~o rekenrente. De ve~-hoging van de genuddelde premie gedu-

rende de eerste twee jaren oogt vanuit deze optiek dan ook vreemd. Gegeven echter het feit dat

de gemiddelde synthese premie binnen een scenario van een 40~o rekenrente gedurende een

zestal jaren oploopt van 13,So~o tot 13,80~o en vervolgens weer daalt tot 13,So~o toont dat het ex-

cess rendement ( het reële rendement boven de 40~0) ten goede komt aan premieverlaging, maar

onvoldoende groot is om de gemiddelde premie op een constant niveau te houden. Als gevolg

van deze ontwikkeling is de waarde van de gemiddelde mutatie van de premievoet gedurende

de eerste zes jaren positief en de daarop volgende jaren negatief.

Eenzelfde patroon toont de ontwikkeling van de gemiddelde dekkingsgraad. Gedurende een

zestal jaren heeft deze een dalend karakter en vervolgens blijft deze gemiddeld bezien nage-

noeg constant.
Het verschil tussen de marktwaarde van het vennogen en de boekwaarde komt voort uit de

ontwikkeling van de gemiddelde vennogensbuffer, die aangehouden wordt voor zakelijke

waarden. Na vijf prognosejaren is de gewenste beleggingsmix bereikt. De vermogensbuffer

neemt gedurende een tweetal jaren nog toe als gevolg van het feit dat de buffer nog groeit naar

zijn evenwichtswaarde. Na deze periode is de gemiddelde vermogensbuffer nagenoeg con-

stant.
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Binnen de ALM context zijn echter niet alleen het gemiddeld niveau van de premievoet, de
gemiddelde mutatie in deze premievoet en de gemiddelde dekkingsgraad van belang, maar zijn
ook de verdelingsfuncties behorend bij deze grootheden van belang. Aan deze verdelingsfunc-
ties kan immers het risicoprofiel worden ontleend. Bezien we de ontwikkeling van de premie-
voet, de mutatie in deze premievoet en de dekkingsgraad binnen deze context, dan kan afgeleid
worden dat de kans op premievoeten groter dan 300~0 over 5 jaar zeer klein is, maar over 10
jaar met een kans van l00~o voorkomen. Ten aanzien van de mutatie van de premievoet geldt
dat de kans op opwaartse mutaties groter dan l00~0 over 5 jaar zeer klein is en over 10 jaar
zo'n So~o bedraagt. Ten aanzien van de dekkingsgraad geldt dat de kans dat deze over vijf jaar
kleiner is dan 1000~o gelijk is aan l00~o en dat over 10 jaar deze kans gelijk is aan zo'n 180~0.
Het hier afgeleide risicoprofiel kan niet getoetst worden aan de risicohouding van het fonds.
Deze is unmers nog niet gedefinieerd. Over de doelmatigheid kan dan ook geen uitspraak ge-
daan worden. In de nu volgende paragraaf wordt een mogelijke risicohouding van het pen-
sioenfonds gedefinieerd. Vervolgens wordt bezien op welke wijze de verschillende beleidsin-
strwnenten dienen te worden ingezet teneinde doelmatigheid te bewerkstelligen.

8.3 Afleiding van een doelmatig risico-rendementsprofiel

door middel van simulatie

In de voorgaande paragraaf is het risicoprofiel van het pensioenfonds weergegeven bij het ge-
voerde beleid. Teneinde uitspraken over de doelmatigheid van dit beleid te kunnen doen dient
de risicohouding gedefinieerd te worden. Wordt deze risicohouding gedefinieerd als:

"gedurende de eerste tien prognosejaren mag de gemiddelde mutatie in de premie-
voet niet groter zijn dan So~o en mag de kans op onderdekking gedurende deze perio-
de niet goter zijn dan So~o"

dan dient bezien te worden op welke wijze een gecombineerde invulling van het beleggingsbe-
leid, het indexatiebeleid, het actuarieel beleid en het premiebeleid tot doelmatigheid kan lei-
den.
Wordt uitgegaan van bovenstaande risicohouding, dan zijn er vele mogelijkheden om hieraan
invulling te geven. Binnen deze veelheid van mogelijkheden is een aantal keuzen gemaakt. Zo
wordt gesteld dat de premievoet binnen een bandbreedte van 1000~0-1300~o van de dekkings-
graad maximaal met 20~o punt mag muteren. Is de dekkingsgraad kleiner dan 1000~o danwel
ga~oter dan 1300~o dan bedraagt de maximale mutatie van de premievoet 4,So~o. Verder wordt
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verondersteld dat het percentage onroerend goed binnen de portefeuille constant is en wel ge-

lijk aan l00~0. Dit geldt eveneens voor de hiervan afgeleide component binnen de vermogens-

buffer, die verondersteld wordt gelijk te zijn aan 150~0. De grootheden die variabel veronder-

steld worden zijn de relatieve verdeling van aandelen en van vastrentende waarden binnen de

portefeuille, de buffer die voor aandelen wordt aangehouden en de normdekking die binnen het

premiesysteem wordt gehanteerd. Daarbij wordt gesteld dat de normdekking niet groter mag

zijn dan 1250~o en de vermogensbuffer afgeleid uit de omvang van de aandelenportefeuille niet

groter mag zijn dan 400~0. Portfolio insurance wordt toegepast indien de kans dat de dekkings-

graad ultimo volgend jaar lager dan lOSo~o is groter is dan So~o. Door middel van portfolio insu-

rance wordt getracht deze kans kleiner dan of gelijk aan So~o te houden.

Worden voornoemde restricties ten aanzien van de hoogte van de mutatie van de premievoet,

de hoogte van de normdekking en de maximale omvang van de vermogensbuffer niet opgelegd

dan resulteren risicoprofielen met dusdanig hoge premievoeten, danwel met zulke forse muta-

ties van deze premievoeten danwel met zulke forse kansen op onderdekking dat deze binnen

een praktische context als deze als niet realistisch moeten worden beschouwd.

Wordt - gegeven de hiervoor beschreven financiële uitgangssituatie - getracht invulling te ge-

ven aan vo.ornoemde risicohouding dan blijkt dat bij volledige pensioenindexatie de portefeuil-

le voor maximaal 300~o uit zakelijke waarden kan bestaan. De gemiddelde premievoet beho-
rende bij volledige indexatie en bij een portefeuille die voor maximaal 300~o uit zakelijke

waarden bestaat is echter zeer hoog. Wordt het criterium van volledige indexatie losgelaten en
veivangen door inhaalindexatie, dan oogt de ontwikkeling van de gemiddelde premievoet veel

aantrekkelijker. Geconcludeerd moet dan ook worden, dat binnen een systeem van volledige

pensioenindexatie alleen een portefeuillesamenstelling bestaande uit 200~o aandelen voldoet

aan de gestelde risicohouding. Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat de benodigde

vermogensbuffer gebaseerd op de omvang van de aandeelporteuille een maximum van 350~0

dient te hebben en dat de benodigde normdekking gelijk is aan 1250~0. Een hoger percentage

aandelen binnen de portefeuille leidt tot een stelling van de normdekking en de vermogens-

buffer díe buiten het domein van deze grootheden vallen. Wordt de restrictie van volledige

pensioenindexatie los gelaten en wordt gekozen voor inhaalpensioenindexatie, dan leidt dit tot

een aanzienlijke daling van de benodigde normdekking ( I l00~0) en de benodigde aandelenbuf-

fer (maximum benodigde omvang bedraagt l00~0) en dien ten gevolge tot een forse daling van
de gemiddelde premievoet. De onderstaande figuur illustreert dit:
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Figuur 14 De ontwikkeling van de gemiddelde premievoet bij een portefeuille bestaande
uit 200~o aandelen bij volledige indexatie alsmede bij inhaal-indexatie

Neemt het percentage aandelen binnen de portefeuille toe, dan heeft dit op korte termijn een
verhoging van de gemiddelde premievoet tot gevolg. Teneinde zorg te dragen voor het feit dat
de kans op onderdekking voldoende klein blijft is een hogere verrnogensbuffer nodig en dient
de normdekking te worden opgehoogd. Het verloop van de premie alsmede het verloop van
het pensioenniveau zijn in de nu volgende figuren weergegeven:

ontN ikkelin~ ~ an Je gcm iddelde prem ic~ oet
hij ~crschillenJc portcfeuillcsamentitcllin~~en

(c ~ aandclen, 10 ~o onrocrcnd ;;ucJ, i90-x) I caxtrcntend)
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Figuur 15 De ontwikkeling van de gemiddelde premievoet, het gemiddelde pensioenni-

veau alsmede van de kans op onderdekking bij een portefeuille bestaande uit
l00~0 onroerend goed, xo~o aandelen en (90-x)o~o vastrentende waarden, met x

in [20,40,60,80]

Aan de hand van bovenstaande grafieken kan geconcludeerd worden dat de gemiddelde pre-
mievoet binnen de hiervoor gedefinieerde randvoorwaarden bij een portefeuille die uiteindelijk
bestaat uit 200~o aandelen na zeven jaar een hogere waarde heeft dan portefeuilles die bestaan

uit 400~o respectievelijk 600~o aandelen. Binnen het scenario van een portefeuille die voor 400~0

uit aandelen bestaat dient een normdekking van tenminste 1150~o gehanteerd te worden en dient
de maximum omvang van de benodigde buffer gerelateerd aan de omvang van de aandelenpor-
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tefeuille tenminste gelijk te zijn aan 150~o teneinde doelmatigheid te bewerkstelligen. Binnen
het scenario van een portefeuille die voor 600~o uit aandelen bestaat dient een normdekking van
tenminste 1200~o gehanteerd te worden en dient de maximum omvang van de benodigde bufier
gerelateerd aan de omvang van de aandelenportefeuille tenminste gelijk te zijn aan 200~o ten-
einde doelmatigheid te bewerkstelligen. Binnen de gegeven randvoorwaarden moet een porte-
feuille die bestaat uit 800~o aandelen als niet aantrekkelijk beschouwd worden. Deze onaantrek-
kelijkheid wordt veroorzaakt door het feit dat teneinde doelmatigheid te bewerkstelligen een
nornldekking van tenminste 125oib vereist is en dat de maximum omvang van de vermogens-
buffer gerelateerd aan de waarde van de aandelenportefeuille tenminste 300~o dient te bedragen.
Dien ten gevolge is gedurende een groot aantal jaren de gemiddelde premievoet verbonden aan
het hanteren van deze portefeuille fors hoger dan vergeleken met de gemiddelde premievoet
behorende bij andere portefeuilles. Bovendien moet geconcludeerd worden dat het pensioen-
niveau binnen de gegeven randvoorwaarden bij portefeuilles die bestaan uit 200~0, 400~0 of 600~0
procent aandelen elkaar niet veel ontlopen. Dit in tegenstelling tot de portefeuille die uit 800~0
aandelen bestaat. Het hieraan gekoppelde pensioenniveau vertoont forse verschillen ten op-
zichte van de hiervoor genoemde portefeuillesamenstellingen.

8.4 Conclusies

In dit hoofdstuk heeft de praktische toepasbaarheid van ALM centraal gestaan. Aangegeven is
op welke wijze op basis van simulatie een risico-rendementsprofiel kan worden afgeleid als-
mede hoe - gegeven de risicohouding van een pensioenfonds - de verschillende instrumenten
behorende bij de verschillende beleidsvlakken binnen een pensioenfonds kunnen worden inge-
zet teneinde doelmatigheid te bewerkstelligen. Getoond is dat met name het toepassen van
voorwaardelijke indexatie, het aanhouden van vermogensbuffers alsmede het voldoende hoog
stellen van de normdekking van eminent belang zijn bij het streven naar het beheersbaar hou-
den van kansen op onderdekking bij redelijke premievoeten.

De uiteindelijke keuze binnen de hiervoor besproken mogelijke combinaties van portefeuille-
samenstelling, normdekking en bufferomvang is van beleidsmatige aard. Zo heeft een porte-
feuille die bestaat uit 200~o aandelen gedurende een zevental jaren een gemiddeld bezien lager
premieniveau. Een portefeuille die uit 600~o aandelen bestaat laat echter vanaf dat moment fors
lagere gemiddelde premievoeten zien, maar kent gedurende de voorgaande zeven jaren fors
hogere gemiddelde premievoeten. Een portefeuille die voor 400~o uit aandelen bestaat kent na
zeven jaar niet zo'n forse daling van de gemiddelde premievoet ten opzichte van de portefeuil-



136 HOOFDSTUK 8

le die uit 600~o aandelen bestaat, maar toont daarentegen gedurende de eerste zeven jaren ook

niet zo'n stijging van de genuddelde premievoet als waarneembaar bij die portefeuille.

Frijns (1995) stelt dan ook de vraag in hoeverre inzichten uit ALM hun weerklank hebben ge-

vonden in de dagelijkse praktijk. Het blijkt dat kijkend naar de grote verschillen in asset allo-

catie tussen gelijksoortige pensioenfondsen deze vooral correleren met het land van vestiging

en veel minder met verschillen in dekkingsgraad of aard van de verplichtingen. Dit kan vol-

gens hem wijzen op grote verschillen in institutioneel of toezichthoudend kader of op andere

factoren. Bij dit laatste moeten we dan - naast verschillen tussen landen en inflatie- en rentehis-

torie - vooral denken aan culturele factoren welke een belangrijke rol spelen in de afweging

van risico's.



9 CONCLUSIES EN SUGGESTIES
VOOR VERVOLGSTUDIE

Inleiding

In de voorgaande hoofdstukken zijn zowel het theoretisch als het praktisch kader geschetst
waarbinnen ALM kan worden geplaatst.
Voor zover het theoretisch kader aan de orde is geweest, is allereerst de probleemstelling van
deze dissertatie weergegeven. Deze is als volgt gedefmieerd:

Deze dissertatie richt zich op Asset Liability Management binnen pensioenfondsen, waarb~
conform de suggesties van Wise (1987) en Smink en Van der Meer (1995) allereerst systemati-
sche structurering vanfinancieel risico binnenpensioenfondsen plaatsvindt, om vervolgens op
modelmatige w~ze binnen een stochastische omgeving tot afleiding van doelmatige risico-
rendementsprofielen voor een pensioenfonds als entiteit te komen.

Na de definiëring van de probleemstelling van deze dissertatie is een overzicht gegeven van de
historie van ALM. Daar binnen ALM de verplichtingen en beleggingen een prominente rol
vervullen is in het vervolg aandacht geschonken aan de omvang en samenstelling van de be-
leggingen alsmede aan de verplichtingenstructuur van pensioenfondsen.
Tot slot heeft modellering van de verplichtigenzijde en de beleggingsportefeuille plaatsgevon-
den en is aangegeven op welke wijze ALM hierbinnen kan worden gemodelleerd.

Op basis van dit theoretisch model is een computermodel geconstrueerd opdat de financiële
huishouding van een pensioenfonds kan worden gesimuleerd. Met behulp van dit simulatiemo-
del is getoond op welke wijze doelmatige risico-rendementsprofielen voor een pensioenfonds
kunnen worden afgeleid.
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9.1 Conclusies

Aangegeven is in deze studie dat de afleiding van een doelmatig risico-rendementsprofiel een

evenwichtige, géintegreerde invulling van de verschillende beleidsterreinen vereist. Het sepa-

raat vaststellen van de invulling van de verschillende beleidsterreinen moet binnen een ALM

context als een niet juiste aanpak worden gezien. De organisatorische consequentie van deze

conclusie is dat een pensioenfonds dat kiest voor toepassing van ALM een top down aanstu-

ringsproces op het gebied van het beleggingsbeleid, het pensioenindexatiebeleid, het actuarieel

beleid en het premiebeleid dient te kennen.

Uit de gevoeligheidsanalyse van risicofactoren die binnen hoofdstuk acht heeft plaatsgevonden

kan geconcludeerd worden dat met name mutaties in het reële rendement tot forse premievo-

latiliteit kunnen leiden. Het beheersbaar houden van het reële rendementsrisico binnen accep-

tabele grenzen met betrekking tot premiehoogte, premievolatiliteit, solvabiliteit en pensioenni-

veau was dan ook het centrale thema binnen dit hoofdstuk. Getoond werd dat beheersing bin-

nen genoemde grenzen op vele wijzen kon worden bewerkstelligd. Gesteld werd dan ook dat

de uiteindelijke keuze van invulling van de verschillende beleidsterreinen veelal een gecompli-

ceerd afwegingsproces is dat gebaseerd is op de uitruil tussen aantrekkelijke korte termijn

ontwikkelingen en aantrekkelijke langere termijn ontwikkelingen.

Algemeen kan gesteld worden dat het handhaven van eindloonregelingen ook op langere

termijn mogelijk is, echter wel onder de randvoorwaarden dat:
1. de loon~inflatie-ontwikkeling ook in de toekomst gematigd blijft en
2. voorwaardelijke inhaalindexatie wordt toegepast en

3. het politiek risico afgedekt wordt door de ontwikkeling van de franchise te koppelen aan de

ontwikkeling van de lonen c.q. van de inflatie en

4. aihankelijk van de dekkingsgraad van het pensioenfonds, portfolio insurance wordt toege-

past en
5. bij een toename van het relatieve belang van aandelen binnen de portefeuille extra ven~no-

gensbuffers worden aangehouden en ophoging van de normdekking plaatsvindt.
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9.2 Suggesties voor vervolgstudie

Het in deze dissertatie beschreven model en de toepassing daarvan kennen hun varianten
vooral aan de beleggingszijde. Zo is aangegeven op welke wijze een buy and hold strategie
dan wel een constante mix strategie kunnen worden gemodelleerd. Er zijn echter nog tal van
beslissingsregels te bedenken om tot rebalancing te komen. Een verder onderzoek naar dit
soort van regels lijkt dan ook gewenst. Verder is geen aandacht is geschonken aan Tactical As-
set Allocation (TAA). Ook dit lijkt een onderwerp voor vervolgstudie dat van belang kan zijn
bij een verdere bestudering van ALM.

Naast beslisregels om te komen tot een beleggingsbeslissing is het zinvol om ook tot een mo-
delmatige verbreding ten aanzien van de beleggingsmodule te komen. Hierdoor kunnen ook
diversificatieaspecten nader belicht worden. Zo'n mondiaal model kan dan ook inzicht ver-
schaffen in zaken als landenkeuze en wisselkoersrisico. Daarnaast rijst de vraag op welke wij-
ze afgeleide instrumenten (anders dan aandelenopties) binnen ALM van belang kunnen zijn.
Ook dit onderwerp verdient - gezien de verder gaande produktontwikkeling binnen de fi~iari-
ciële markten - verdere aai~dacht.

Tot slot dient gesteld te worden dat het ontbreken van algemeen geaccepteerde vastgoedindi-
ces als een groot gemis is ervaren. Het initiatief van de ROZ om tot indices te komen is van
primair belang om de allocatie van onroerend goed binnen een ALM-framework kwantitatief
te onderbouwen.



Symbolenlijst

bestandsgrootl:eden

T toetreders
A actief deelgerechtigden
V vutters
W wachtgelders
O ontslagenen
I géinvalideerden
G gepensioneerden
N nabestaanden

x lee8ijd van de deelnemer ultimo van het jaar

t het jaar van beschouwing
lv het leeftijdsverschil tussen de deelnemer en de eventuele partner van deze deel-

nemer

ftesx., het aantal deelgerechtigden met leeftijd x ultimo jaar t en verkerend in fase S
ultimo van dat jaar

slsx., De salarismassa van deelgerechtigden met leeRijd x ultimo jaar t en verkerend

in fase S ultimo van dat jaar

paasx,, De omvang van de bruto pensioenaanspraken van deelgerechtigden met leeftijd
x ultimojaar t, verkerend in fase R ultimo jaar t-1 en in fase S ultimo jaar t

pasX,, De omvang van de bruto pensioenaanspraken van deelgerechtigden met leeftijd
x ultimojaar t en verkerend in fase S ultimo van dat jaar

OpaasY., De omvang van de in jaar t opgebouwde bruto pensioenaanspraken van deelge-

rechtigden met leeftijd x ultimo jaar t, verkerend in fase R ultimo jaar t-1 en in

fase S ultimo jaar t

40paasX,, De omvang van de vanaf ultimo jaar t maximaal op te bouwen bruto pensioen-
aanspraken van deelgerechtigden met leeftijd x ultimo jaar t, verkerend in fase
R ultimo jaar t-1 en in fase S ultimo jaar t
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baRSX,, De omvang van de basispensioenaanspraken van deelgerechtigden met leeftijd x
ultimo jaar t, verkerend in fase R ultimo jaar t-1 en in fase S ultimo jaar t

basX,, De omvang van de basispensioenaanspraken van deelgerechtigden met leeftijd x
ultimo jaar t en verkerend in fase S ultimo van dat jaar

xs4ba X,, De omvang van de in jaar t opgebouwde basispensioenaanspraken van deelge-
rechtigden met leeftijd x ultimo jaar t, verkerend in fase R ultimo jaar t-1 en in
fase S ultimo jaar t

40ba~x,, De omvang van de vanaf ultimo jaar t maximaal op te bouwen basis-
pensioenaanspraken van deelgerechtigden met leeftijd x ultimo jaar t, verkerend
in fase R ultimo jaar t-1 en in fase S ultimo jaar t

bgX., De omvang van de bijdragegrondslag van deelgerechtigden met leeftijd x ultimo
jaar t

bg, De omvang van de bijdragegrondslag van deelgerechtigden injaar t

usx,, De omvang van de bruto pensioenuitkering aan deelgerechtigden met leeftijd x
ultimo jaar t en verkerend in fase S ultimo jaar t

u, De omvang van de pensioenuitkeringen in jaar t

busX,, De omvang van de basispensioenuitkering aan deelgerechtigden met leeftijd x
ultimo jaar t en verkerend in fase S ultimo jaar t

frX., De hoogte van de franchise ter bepaling van de basispensioenaanspraken betref-
fende het ouderdomspensioen van deelgerechtigden met leeftijd x ultimo jaar t
en verkerend in fase S ultimo jaar t

De hoogte van de franchise ultimo jaar t ter bepaling van de basispensioenaan-
spraken het invaliditeitspensioen betreffend

frbgsX,, De hoogte van de franchiseaanspraak van deelgerechtigden met leeftijd x ultimo
jaar t en verkerend in fase S ultimo jaar t
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pensioenfinancieringsgrootheden

cwbgx., De omvang van de contante waarde van de bijdragegrondslag van deelgerech-
tigden met leeftijd x ultimo jaar t

De omvang van de netto reserve ultimo jaar t bij een reserveringswijze waarbij
ofwel géén rekening gehouden wordt met toekomstige individuele salarisont-
wikkelingen (a-0) danwel toekomstige individuele salarsiontwikkelingen wel in
de ogenschouw wordt genomen (a-1) en waarbij ofwel géén rekening gehou-
den wordt met toekomstige pensioenopbouw ((3-0) danwel toekomstige pen-
sioenopbouw wel in ogenschouw wordt genomen ((3-1)

A~ De boekwaarde van het vermogen die gehanteerd wordt bij de premiebepaling

p, De hoogte van de berekende premievoet geldend voor jaar t

p`"~ De hoogte van de premievoet voor jaar t

p~, De hoogte van de premievoet ontleend aan een premieheffmgssysteem van di-
recte affmanciering geldend voor jaar t

p`, De hoogte van de premievoet ontleend aan een premieheffmgssysteem geba-
seerd op lange termijn affmanciering geldend voor jaar t

p~"`~, De hoogte van de premievoet ontleend aan een premieheffmgssysteem geba-
seerd op het synthesesysteem

kansgrootheden

RPc

De kans dat een ultimo vorig jaar x jaar oude deelnemer die ultimo van dat vo-
rig jaar verkeerde in fase R ultimo van dit jaar in fase S verkeert

De kans dat een ultimo vorig jaar x jaar oude deelnemer bij overlijden in het
daaropvolgende jaar een nabestaande achterlaat
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transformatieparameters

Dipu,,~,.s De wijze waarop de hoogte van het salaris van een ultimo van het jaar x jaar
oude géinvalideerde wordt geconverteerd naar een invaliditeitspensioen

Ofr De mutatie in het algemene peil van de franchise die maatgevend is voor de be-
paling van het basispensioen

OsIRS~ De individuele salarismutatie over het jaar van een ultimo vorig jaar x jaar oude
deelnemer, die ultimo van dat vorig jaar verkeerde in fase R en ultimo van dit
jaar verkeert in fase S

~as, De mutatie in het algemeen salarispeil over jaar t

~pi, De mutatie in het algemeen bruto pensioenpeil over jaar t

Dai, De mutatie in het peil van de pensioenaanspraak over jaar t

4bi, De mutatie in het algemeen basispensioenpeil over jaar t

,~dt De wijze waarop kalendertijd wordt geconverteerd naar voor pensioen geldige
diensttijd

~np De wijze waarop de pensioenaanspraken het ouderdomspensioen betreffend bij
overlijden worden geconverteerd naar nabestaandenpensioenaanspraken

.~pp De wijze waarop het jaarsalaris naar een pensioenaanspraak voor dat jaar wordt
geconverteerd

4bp De wijze waarop het voor het basispensioen maatgevende bedrag wordt gecon-
verteerd naar een basispensioenaanspraak voor dat jaar

plf De leeftijd waarop ouderdomspensionering plaatsvindt

Vermogezrsgroot{zeden

M, De marktwaarde van het vermogen ultimo jaar t
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R{ Het totale portefeuillerendement behaald in jaar t

Mi, De marktwaarde in lokale valuta van de beleggingsportefeuille ultimo jaar t in

land 1

De beleggingsopbrengst in lokale valuta van de beleggingsportefeuille ultimo

jaar t in land 1

ADi,~ De marktwaarde in lokale valuta van de aandelenportefeuille ultimo jaar t in

land 1

De marktwaarde in lokale valuta van de onroerend goed portefeuille ultimo jaar

t in land 1

VR~,t De marktwaarde in lokale valuta van de vastrentende waarde portefeuille ultimo

jaar t in land 1

LQi.~ De waarde in lokale valuta van de liquiditeitenportefeuille ultimo jaar t in land 1

addivi ~ Het dividendrendement over jaar t in land 1

adpi,~ Het koersrendement over jaar t in land 1

ADdivi,~ De dividendopbrengst in lokale valuta over jaar t in land 1

ADpi,, De koersopbrengst in lokale valuta over jaar t in land 1

ADi,~ De marktwaarde van de aandelenportefeuille ultimo jaar t in land 1 net vóór re-

balancing

ogly,~ Het huurrendement over jaar t in land 1

ogpi,, Het relatieve waardemutatie van het onroerend goed over jaar t in land 1

OGIy,~ De huuropbrengst in lokale valuta over jaar t in land I

OGpi,, De waardemutatie van het onroerend goed in lokale valuta over jaar t in land 1
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OGi.~ De marktwaarde van de onroerend goed portefeuille ultimo jaar t in land 1 net
vóór rebalancing

De gemiddelde couponrendement over jaar t van de vastrentende waarde porte-
feuille aangehouden in land I

Het koersrendement over jaar t van de vastrentende waarde portefeuille aange-
houden in land 1

VRi~,, De couponinkomsten in lokale valuta over jaar t van de vastrentende waarde
portefeuille aangehouden in land 1

VRp~,~ De waarde van de koersontwikkeling in lokale valuta over jaar t van de vastren-
tende waarde portefeuille aangehouden in land 1

De marktwaarde van de vastrentende waarde portefeuille ultimo jaar t in land I
net vóór rebalancing

rk~,~ De korte rente in de vestigingsland van het pensioenfonds jaar t

LQi,~ De waarde van de liquiditeitenportefeuille ultimo jaar t in land 1 net vóór reba-
lancing in lokale valuta

4M~ De mutatie in de waarde van de totale beleggingsportefeuille in jaar t

DADi,~ De mutatie in de waarde van de aandelenportefeuille in jaar t in land 1 in lokale
valuta

~OGi,~ De mutatie in de waarde van de onroerend goed portefeuille in jaaz t in land 1 in
lokale valuta

4VR~,t De mutatie in de waarde van de vastrentende waarde portefeuille 'rn jaar t in land
1 in lokale valuta

OI,Qi.~ De mutatie in de waarde van de liquiditeitenportefeuille in jaar t in land 1 in lo-
kale valuta
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~Si,, De mutatie in de waarde van de liquiditeitenportefeuille in jaaz t in land 1 als ge-

volg van ontvangen premies en gedane uitkeringen in het betreffende land

OSii,, De rente-inkomstenmutatie verkregen op de mutatie in de waarde van de liquidi-

teitenportefeuille in jaaz t in land 1 als gevolg van ontvangen premies en gedane

uitkeringen in het betreffende land

Het gewenste perunage aandelen in de gehele portefeuille ultimo jaar t in land 1

og~., Het gewenste perunage onroerend goed in de gehele portefeuille ultimo jaar t in

land 1

vn., Het gewenste perunage vastrentende waarden in de gehele portefeuille ultimo

jaar t in land 1

Het gewenste perunage liquiditeiten in de gehele portefeuille ultimo jaar t in

land 1

b~ De maximum waarde van de relatieve omvang van de vermogensbuffer gerela-

teerd aan de totale marktwaarde van de aandelenportefeuille

De maximum waarde van de relatieve omvang van de vermogensbuffer gerela-

teerd aan de totale marktwaarde van de onroerend goed portefeuille
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SUMMARY

In Cx.aPTER 1 the problem is defined and an overview of the study is given. The problem

can be defined as follows:

The thesis presented here concentrates on Asset Liability Management (ALM) for pension

funds. Based on the suggestions of Wise (1987) and Smink and Van der Meer (1995) fi-

nancial risks are structured systematically to produce efficient risk return profiles for a

pension fund as an entity. These risk return profiles are determined by using a stochastic

simulation model.

Risk is structured by identifying separately investment risk, wage growthlinflation risk, po-

litical risk, actuarial risk and pension financing risk.

Efficiency is defined as a situation in which the risk return profile resulting from the chosen

policy coincides with the predefined risk attitude of the pension fund.

The investment risk is a measurement of the extent to which the financial position of a pen-

sion fund is sensítive to investment portfolío choices.

The wage growtl~inflation risk exists because of pension scheme índexation clauses. An in-

dexation clause determines to what extent general salary measures or inflation lead to

changes in pension levels. Indexation clauses are almost always conditional in nature. The

extent to which the fmancial situation of a pension fund is sensitive to changes in general

salary level is called wage growth risk. The extent to which the financial situation of a pen-

sion fund is sensitive to inflation is called inflation risk.

Not only can the total pension change over time, the level of the basic pension can be influ-

enced by changes in state pension levels. As most pension schemes are occupational, a

change in the level of the basic pension will generally lead to a change in the level of the

occupational pension. The extent to which the fmancial position of a pension fund is sensi-

tive to changes in the level of state pension is defined as political risk.
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The required fund value is often defined as the present value of the accrued pension benefits
of the present population. The required fund value is based on the present demographic and
financial structure of the pension fund and actuarial principles currently applied. These ac-
tuarial principles include different transition probabilities concerning survival, disability and
dismissal as well as assumptions regarding the discount rate and the asset valuation. These
actuarial principles are checked and, ifnecessary, adjusted annually.
Actuarial risk is defined as the extent to which the financial situation of a pension fund is
sensitive to changes in the actuarial principles applied.

The fifth risk component identified is peruion f:nancing risk. The pension financing risk has
to be seen from the point of view of the sponsor. The cost of a pension scheme forms part of
the labour cost. Operational management requires that contribution rates are at an accept-
able level and remain stable over time, subject to solvency requirements always being met.

A pension fund has a number of instruments at its disposal to control these risks. These in-
clude investment policy (to control investment risk), indexation policy (to control wage
growth ~ inflation risk), actuarial policy (to control actuarial risk) and contribution policy (to
control the level of and fluctuations in this labour cost component). In utilising these in-
struments one has to bear in mind that they are interactive. Thus individual analysis of these
instruments is not possible in an ALM-context. An analysis of the whole package is re-
quired.

Having defined the risk factors in pension funds and how they can be controlled, chapters 2-
8 take a closer look at pension funds.

CHAp7'ER 2 sketches the history of pension funds and state pensions in so far as relevant in
the context of pension provision. The relationship between the sort of participation on the
one hand and the vesting of pension rights on the other is then considered.
Thereafter, consideration is given to the way pension schemes can be designed. It is shown
that Dutch pension schemes are almost all salary-based schemes. As these pension schemes
are occupational they are founded on the concept of a basic pension. This basic pension is
often linked to state pension benefits. If this is a direct link, the pension will be exposed to
political risk. By introducing a franchise, a pension fund can transfer this political risk.

At the end of this chapter consideration is given to the different methods of forming techni-
cal reserves and financing. Although their implementation may differ, there are still only
two basic fonns.
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The first requires technical reserves to be based on the accrued benefits. Here, only accrued

service is taken into account and orily accrued pension rights need to be funded. This

method of financing is called the " single premium method" or "accrued benefit cost

method".
The second basic form is the going-concern method in which not only accrued benefits are

taken into account, but future pension rights as well. In this case, the difference has to be fi-

nanced in future between the required fund based on both accrued as well as future pension

rights and the underlying asset value. The resultant contribution rate is called the "long term

contribution rate".

Having examined the liabilities of a pension fund and considered how technical reserves are

formed and financed, it is important to gain insight into pension fund investments. Chapter 3

is devoted to this subject.

CxAPTER 3 starts with a brief description of the history of investment portfolios. A distinc-

tion is drawn between private pension funds and the public employees' pension scheme

(ABP). It is demonstrated that, at the end of 1994, private pension funds invested ahnost

600~0 of their wealth in fixed income investments. ABP had 850~0 of its funds in this type of

investments due to statutory constraints.

Thereafter, this chapcer goes on to deal with the characteristics of the different asset catego-

ries. It can be concluded that equities are attractive because of their relatively high return

compared with real estate or fixed-income investments. But one has to bear in mind the

greater volatility of equities compared to other types of investments. As far as risk and re-

turn are concerned, real estate can be positioned between equities and fixed-income invest-

ments.

This chapter finally considers the motives of asset allocation. The research of Benartzi and

Thaler (1993) shows that a percentage allocated to fixed-income investments of 50 - 600~o is

far too high for a risk-averse investor. They suggest a possible explanation for this phe-

nomenon by making use of prospect theory. In the traditional optimisation of expected util-

ity the construction of the portfolio is independent of the time horizon of the investor. In

prospect theory, however, the time horizon plays an important role. Benartzi and Thaler

make use of the research of Kahneman and Tversky (1979) who show that risk-averse deci-

sionmakers also have some kind of loss-aversion. Benartzi and Thaler show that the more

frequent loss-averse portfolio managers revalue their portfolios, the more often they will be

confronted with the prospect of (unrealised) losses and, thus, the more frequently they will

avoid such losses. They call this phenomenon "myopic loss aversion". The time horizon that
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is relevant in this context is equal to the period between the two portfolio revaluations. The
level of fixed-income investments in the portfolio can then be explained by the annual
(compulsory) revaluation in connection with capital adequacy requirements contained in the
Pension and Savings Funds Act.

Having considered both liabilities and assets the relationship with ALM has to be deter-
mined. Chapter 4 deals with this relation.

CHaPTFR 4 takes a thorough look at ALM. It is shown how the instruments to control risks
mentioned in chapter 1, relate to the liabilities (chapter 2) and the assets ( chapter 3).

The research of Sharpe (1987) is used with respect to investment policy. He describes how
strategic investment policy, tactical asset allocation and portfolio insurance together com-
bine to form an integrated asset allocation.

With respect to the indexation policy, it is shown that due to conditional indexation in times
of high salary increases or inflation, capital adequacy requirements can still be met. One has
to bear in mind, however, that conditional indexation can cause a lag between the ambition
level stated in the pension scheme and the actual pension level.
In order to stay as close as possible to the ambition level, a system of carry-back indexation
is developed.

When considering the actuarial policy, the determination of actuarial principles is given. It
is of importance that the Insurance Regulator (Verzekeringskamer) dictates that safe prin-
ciples have to be chosen.
One of the most important actuarial principles is the discount rate. It is shown that different
pension schemes can require different discount rates. Thereafter transition probabilities are
considered and then finally asset valuation. Controlling the fluctuation of the contribution
level - given the capital adequacy requirements - can be achieved by maintaining buffer
capital.

The first step in implementing the contribution policy is choosing the contribution system. If
the accrued benefit cost method is chosen, capital adequacy requirements will normally be
met, but the contribution rate can change sharply over time. If, on the other hand, a long
term contribution rate system is chosen, the contribution rate will vary less, but it is possible
that adequacy requirements will no longer be met.
In order to achieve less fluctuation in contribution rates while maintaining an appropriate
capital adequacy position, a synthesis system can be applied. This system is a combination
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of the systems mentioned above and can be designed in such a way that the pros are en-

hanced and the cons mitigated.
Another way of controlling contribution rate volatility can be achieved by using a method of

cushioning. Using such a system leads to an upper deviation limit in contribution rate, if the

funding level is within a predetermined range.

Having discussed the instruments a pension fund has at its disposal to control risk, the effi-

ciency of implementing these instruments has to be measured. We must therefore introduce
indicators. These indicators form the risk return profile. This risk return profile is formed by
the distribution of the contribution rate, the distribution of the contribution rate changes and
- given conditional indexation - the distribution of the pension level.

After considering liabilities, assets and the application of ALM a model is now developed in
order to determine risk return profiles. This model is constructed in the chapters 5, 6 and 7.

In CH~TE[t 5 the liabilities of a pension fund are modelled. This model is based on chapter
2.

In CHAPTER 6 the assets of a pension fund are modelled. This model is based on chapter 3.

In CHnPTER 7 the ALM framework is modelled. This model is based on chapter 4.

In CHAPTER 8 an ALM case study to ABP is examined. This shows how, in a stochastic en-

vironment, risk return profiles can be calculated and - given the risk attitude of a pension
fund - efficiency can be achieved.
The main conclusions are that a well-fitting combination of carry-back indexation, buffer
capital and target funding level are of primary importance in order to control probabilities
of underfunding given acceptable contribution rates.

The ultimate choice of portfolio construction, target funding level and size of buffer capital

are policy matters.

Frijns (1995) asks to what extent insights based on ALM studies have been applied in daily

practice. There seems to be considerable divergence in asset allocation between look-a-like
pension funds. A closer look shows that there is more correlation with regard to location of
the fund than between funding levels and the nature of the liabilities. Frijns states that this
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could indicate considerable divergencies in institutional or supervisory framework or other
factors besides differences between countries and inflation- and interest history, such as
cultural factors, which play an important role in considering risk.

In cHAPTER 9 the conclusions based on this thesis are given and a number of suggestions for
further research are made.

One conclusion is that determining an efficient risk return profile requires a well-balanced
and integrated policy. The organisational consequences of this conclusion is that implement-
ing ALM requires a top-down management process.

With respect to the suggestions for fiu-ther research, it is stated that, from the point of view
of ALM, a further look at decision rules in order to achieve rebalancing seems advisable
just as incorporation of tactical asset allocation.
Another option would be to extend the model used in chapter 8 to include different coun-
tries. Country allocation and exchange risk can then be examined.
Another topic for further research is the introduction of derivatives, other than put options,
in an ALM context. Given the increasing market for these products, it seems advisable to
examine the possibilities with respect to ALM.

Finally, a remark has to be made concerning the absence of a generally accepted Dutch real
estate index. It is of prímary importance to have such an index in order to establish the
quantative allocation of a portfolio to its constituent parts.
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