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Het beheer van Tak 21 door AG Insurance 

Deze nota is een aanvulling op de nota “AG Insurance biedt u 5 waarborgen!” en gaat dieper in op zowel de Tak 21 portefeuille zelf als op 
de achterliggende beheerstechnieken.  

De verplichtingen binnen Tak 21

Verzekeraars moeten voor hun Tak 21 portefeuille niet enkel rekening houden met de wettelijke verplichtingen tot minimumgaranties op 
contractniveau, maar ook met de Solvency II kapitaaleisen op niveau van het beheer. 

De contractuele garanties, aangegaan bij het onderschrijven van het 
contract, zijn kenmerkend voor Tak 21 levensverzekeringen. Meer 
concreet zijn de verplichtingen van een verzekeraar voor Tak 21 gelijk 
aan de optelsom van de gestorte premies (na aftrek van taksen, kosten 
en eventuele premies voor dekking overlijden en arbeidsongeschikt-
heid) aangevuld met interesten en de verworven winstdeling, voor de 
volledige looptijd van het contract. Ook de oude, nog lopende garanties 
van 4,75% vallen hieronder.

Daarnaast beïnvloeden de Solvency Capital Requirement en de 
Minimum Capital Requirement, de twee kapitaaleisen opgelegd door 
Solvency II, de manier waarop de globale portefeuille Tak 21 beheerd 
moet worden. De verzekeraar moet over voldoende solvabiliteit 
beschikken om zowel op korte als op lange termijn aan zijn verplichtin-
gen te kunnen voldoen.

Samenstelling van de globale portefeuille

De globale portefeuille belegt in functie van deze verplichtingen. Ze bestaat 
uit alle premies die in Tak 21 belegd worden. Dit omvat zowel de premies die 
binnenkomen via het makelaarskanaal als de premies die belegd worden via BNP 
Paribas Fortis en Employee Benefits. Het Main Fund Bank Channel maakt dus 
integraal deel uit van de globale portefeuille en dus ook van het  globale beheer.

AG Insurance stelt als eerste doelstelling voorop dat er tegemoet gekomen moet 
worden aan de verplichtingen tegenover de klant. De tweede doelstelling bestaat erin 
een stabiel rendement op middellange en lange termijn na te streven, door gebruik 
te maken van alle mogelijkheden van de financiële markten. De gebruikte investe-
ringstechnieken kunnen op elk ogenblik aangepast worden rekening houdend met de 
evolutie van de reglementaire, financiële, fiscale en economische context. 

Alle premies die binnenkomen in Tak 21 in de globale portefeuille worden beheerd 
volgens het principe van Asset &  Liability Management (zie hieronder). De 
tegoeden worden belegd volgens een langetermijnstrategie waarbij veiligheid en 

diversificatie centraal staan. De diversificatie gebeurt over verschillende financiële activaklassen heen, gaande van obligaties en aandelen 
tot vastgoed, directe investeringen en cash. Deze solide spreiding zorgt voor een risicoverlaging. 

In wat volgt, worden deze activaklassen verder toegelicht. 

* Hoewel AG Insurance zelf een niet-beursgenoteerde onderneming is, worden de resultaten van de globale portefeuille deels weergegeven in de cijfers van 
de holding Ageas (75% aandeelhouderschap in AG Insurance). Inzicht hebben op de samenstelling hiervan kan leiden tot handel met voorkennis van het 
Ageas aandeel, wat bij wet verboden is. Daarom worden deze cijfers openbaar gemaakt op hetzelfde ogenblik als de kwartaalcijfers en de jaarcijfers van 
de holding, en deenkel in de context van deze publicatie.  

Asset & Liability Management 

Om aan de contractuele en wettelijke verplichtingen te voldoen, wordt er gesteund op het principe van Asset & Liability Management. 
Er dient te allen tijde een evenwicht bewaard te worden tussen de beide zijden van de balans: de assets op de activazijde enerzijds en 
de verplichtingen aan de passivakant anderzijds. Binnen dit kader wordt een zeer voorzichtige risico-managementpolitiek gehanteerd, 
met nadruk op veiligheid, diversificatie en liquiditeit en volgens een langetermijnvisie. Cashflow matching (zie volgende pagina) is hier 
het resultaat van. 
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De obligatieportefeuille: 83,7% van de totale portefeuille 

Logischerwijze bestaat het grootste deel van de globale portefeuille, 83,7%, uit 
obligaties, waarvan 59,7% staatsobligaties. In de huidige lage rentecontext ligt 
het rendement hiervan echter lager. Dankzij het Asset & Liability Management 
zijn we in staat om binnen deze activaklasse verder te gaan diversifiëren. Nog 
steeds wegen de staatsobligaties door, maar het aandeel bedrijfsobligaties 
wordt verder uitgebreid. 

Dankzij het gebruik van het Cashflow matching principe kan AG Insurance met 
haar obligatieportefeuille de totaliteit aan verplichtingen tegenover de Tak 21 
verzekeringsnemers indekken en is de Tak 21 portefeuille goed beschermd 
tegen eventuele renteschokken. 

Cashflow matching

Als primaire doelstelling stelt AG Insurance voorop de reeds genoemde verplichtingen te garanderen. Een zeer krachtig wapen voor 
verzekeraars met betrekking tot hun Tak 21 portefeuille zijn de vervaldagen. Die bieden de mogelijkheid om in de tijd vooruit te zien, en 
om actuariële berekeningen naar de toekomst toe te maken. Met andere woorden: de kasstromen kunnen op de vervaldagen afgestemd 
worden, ook wel cashflow matching genoemd.  

Dit principe gaat een stap verder dan de klassieke buy and hold strategie, dat voorziet in het creëren van een stabiele inkomstenstroom 
door obligaties aan te kopen, de coupons te innen en op eindvervaldag de nominale waarde uitgekeerd te krijgen. Via cashflow matching 
wordt niet alleen voorzien in het genereren van een gestage inkomstenstroom, maar ook dat die inkomstensstroom een bepaalde waarde 
heeft op een bepaald moment in de toekomst om specifieke toekomstige uitgaven te dekken. In de globale portefeuille worden alle Tak 
21 premies beheerd, inclusief de premies die gestort worden in de groepsverzekeringen en waarvan we weten dat die er de komende 10, 
20 tot zelfs 30 jaar nog in zullen blijven. Die lange looptijden vormen een fenomenaal voordeel bij het samenstellen en beheren van de 
portefeuille.   

De aandelenportefeuille: 3,0% van de totale portefeuille 

Slechts een klein deel van de globale portefeuille bestaat uit aandelen, en dan hoofdzakelijk individuele aandelen. Bij de selectie wordt een inter-
nationale spreiding nagestreefd en gaat de voorkeur uit naar high dividend aandelen van bedrijven die marktleider zijn. De aandelenportefeuille 
wordt verder aangevuld met een aantal jonge groeiers. Deze activaklasse wordt actief beheerd en dient louter om meerwaarde te creëren.  

Er komt een pak meer administratie kijken bij de nieuwe Solvency II kapitaaleisen voor verzekeraars. In Solvency I werd helemaal niet 
gekeken naar de samenstelling van de activa op de balans van de verzekeraars, wel naar de passiva of de verplichtingen van de verzeke-
raar. Als voorbereiding op Solvency II, de nieuwe kapitaaleisen worden sinds 01/01/2016 van kracht, hebben de meeste verzekeraars de 
voorbije jaren hun beleggingen in aandelen afgebouwd. Het percentage aandelen in de portefeuille van AG Insurance bijvoorbeeld vermin-
derde van 9% in 2007 tot 2,8% eind 2015. Ook dit is risicobeheersing. 

De rechtstreekse investeringen: 2,9% van de totale portefeuille 

Het aandeel leningen in de totale portefeuille bedraagt 2,9 procent waarvan ongeveer de helft rechtstreekse leningen, maar dit evolueert 
in stijgende lijn. De reden hiervoor is eenvoudig: de lange looptijd komt perfect overeen met de langere beleggingstermijn binnen de portefeuille, 
en bijkomend kunnen we ook een hoger rendement verkrijgen. 

Daar waar de Solvency II regels van toepassing zijn voor verzekeraars, gelden voor banken de Basel II regels*. Basel II legt zeer strikte 
eisen op qua kapitaal en liquiditeit, strengere kapitaalberekeningen voor counterparty kredietrisico’s en beperkende definities voor de 
liquiditeitsberekening. Dit heeft tot gevolg dat de Belgische banken, afhankelijk van hun liquiditeitsmarge en het tijdstip van aanvraag, 
minder bereid zijn om langlopende kredieten toe te kennen. Voor verzekeraars ligt de redenering anders want voor hen spelen echter de 
Solvency II solvabiliteitsregels.  

Sinds 2012 heeft AG Insurance meer dan 3,2 miljard euro aan kredieten toegekend. Deze langetermijnkredieten worden verleend aan 
bedrijven, overheden (sociale woningbouw, waterzuivering, waterdistributie…) en infrastructuurprojecten, zoals spoorwegen, autowegen 
en scholen. Dergelijke projecten hebben vaak een looptijd van om en bij de 30 jaar, wat overeenkomt met de langetermijnbeleggingen die 
de klant doet, denk maar aan langetermijnsparen en pensioensparen. De premie die een jongere op 25 jaar binnen het luik pensioenspa-
ren belegt, kan belegd worden over een termijn van 40 jaar !  

Het zeer lage kredietrisico, in combinatie met het hogere rendement door de lange looptijden maakt dat dit type leningen net voor een 
verzekeraar een zeer interessant beleggingsalternatief is.

* Op dit moment zijn de Basel II regels van toepassing, maar in 2009 werden door het Basel-comité nieuwe voorstellen gedaan naar aanleiding van de 
kredietccrisis. Deze voorstellen, gekend onder de naam Basel III worden sinds 2012 stapsgewijs geïmplementeerd, totdat zij 2019 volledig ingevoerd 
zullen zijn.

Situatie op 30/06/2017

Obligatieportefeuille

70,5%

29,5%

Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties

70,5%

29,5%

Staatsobligaties
Bedrijfsobligaties



Augustus 2017  -  Opgelet! Dit document is alleen bestemd voor intern gebruik. Het is verboden het aan de eindklant over te maken. 

Voorbeeld: Scholen van Morgen

‘Scholen van Morgen’ is een publiek-private samenwerking tussen 
AG Real Estate, BNP Paribas Fortis en de Vlaamse Overheid. Het 
programma omvat het ontwerp, de bouw en de financiering en het 
dertigjarig onderhoud van 200 schoolgebouwen, via DBFM Scholen van 
Morgen NV.  AG Insurance investeert dus letterlijk en figuurlijk mee in 
de toekomst!

De vastgoedportefeuille: 9,2% van de totale portefeuille 

Vastgoed is een activaklasse waarin AG Insurance via haar dochteronderneming AG Real Estate traditioneel een zeer sterke positie 
bekleedt en die goed is voor zowat 9,2% van de totale portefeuille. Vastgoed vormt een interessante activaklasse ter diversificatie in de 
totale portefeuille. Het gaat hier om een materiële vastgoedportefeuille bestaande uit verschillende vastgoedtypes, gaande van kantoor-
gebouwen en ondergrondse parkings tot rusthuizen waarvan de huuropbrengsten voor een stabiele inkomstenstroom zorgen. 

Afhankelijk van de evoluties in de reglementaire, financiële, fiscale, economische maar ook demografische en maatschappelijke context, 
kunnen er toevoegingen en aanpassingen gebeuren in deze vastgoedportefeuille. Een recent voorbeeld hiervan is het aandeel in Interpar-
king dat met 39% werd afgebouwd en waar in ruil daarvoor werd geïnvesteerd in het woonen zorgcentrum Eureka. 

De vastgoedportefeuille kadert, net als de directe investeringen, binnen de meerdewaardepolitiek maar met nadruk op de langetermijn-
strategie. 

Conclusie

AG Insurance is al in 2001 beginnen nadenken over de mogelijke impact van een Japans scenario in Europa, en heeft zich hierop voor-
bereid. De rente staat nu op een lager niveau dan men 10 jaar geleden ooit had kunnen vermoeden. Dankzij de genomen maatregelen, 
beschikt AG Insurance zelfs onder de huidige omstandigheden over een gezonde portefeuille en is ze in staat om ook in de komende 
jaren kwaliteitsvolle Tak 21 oplossingen naar voor te schuiven.   
De obligaties in onze portefeuille worden zodanig beheerd dat enerzijds onze toekomstige verplichtingen ingedekt zijn en anderzijds 
eventuele renteschokken opgevangen kunnen worden. 

“Met 80 miljard euro aan activa in eigen beheer is AG Insurance de grootste institutionele belegger 
in België.”
Wim Vermeir, CIO AG Insurance, L’Écho, 12/01/2017.
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