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Effect van rente

1.   Verplichtingen (de som van de 1.   Verplichtingen (de som van de 
pensioenaanspraken)pensioenaanspraken)

2.2. Vermogen  (aandelen, obligaties, etc.)Vermogen  (aandelen, obligaties, etc.)

3.3. Dekkingsgraad = vermogen / verplichtingenDekkingsgraad = vermogen / verplichtingen

4.4. BeleidBeleid
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1. Rente effect op verplichting 
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Kasstromen (Euro) per looptijd 
(jaar)
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Effect rente op verplichtingen
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Effect rente op verplichtingen 

• Bij hoge rente is minder vermogen vereist dan bij 
een lage rente om aan de verplichtingen te 
voldoen   

• Bij dalende rente is meer vermogen vereist

• Bij stijgende rente is minder vermogen vereist

• Impact afhankelijk van de looptijd van de 
verplichtingen: 

• hoe langer de looptijd hoe sterker het effect  
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Duration en rente effect  

• Duration is maat voor de gevoeligheid voor de 
rente: hoe hoger de duration hoe gevoeliger 

• Duration is de procentuele waardeverandering 
van verplichtingen bij 1% rentemutatie.

• Voorbeeld

• duration verplichtingen PF is 23:

• 1% renteverandering geeft 23% verandering 
in de verplichtingen
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Welke rente hanteren?

• 0% rente (fair?) 

• Vaste rente (tot 2008 4% rekenrente);

• Actuele marktrente (variabel)

• DNB: rentetermijnstructuur RTS;

• DNB: 3 maandsmiddeling RTS, UFR

• UFR op voordracht commissie parameters.
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Rente ontwikkeling
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2. Rente effect op vermogen
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Januari 2011 – Januari 2014
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Effect rente op waarde van obligatie

• Als de rente stijgt, daalt de marktwaarde van een obligatie 

• Als de rente daalt, stijgt de marktwaarde van een obligatie 

• Hoe werkt dat?

• Voorbeeld: 15 jaars staatsobligatie van EUR 100 en 3% 
rendement (3 per jaar). 

• Na 5 jaar verkoop: resterende looptijd is 10 jaar. 

• Resterende rendement is 10 jaar x 3 = 30

• Bij onderveranderde rente is de marktwaarde 100 
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Als de rente gestegen is  

• Onze obligatie 100, resterend rendement is 30

• Stel de rente op een 10 jaarsstaatsobligatie op 
verkoopmoment is gestegen van 3% naar 4%. 

• Rendement is dan 10 jaar x 4 = 40

• Actueel rendement is 10 meer dan onze obligatie 
(40-30)

• Verkoopwaarde obligatie daalt 100 – 10 = 90. 

• Immers na afloop van de obligatie ontvang je de 
inleg 100 plus 30 (10x3) is 130.

• Rendement is dan 130 -/- aankoop 90 = 40 => 
rendement in de markt       
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Stel de rente daalt 

• Stel de rente 10 jaarsstaatsobligatie op dat 
verkoopmoment is 2%. 

• Rendement 10 x 2 = 20

• Actueel rendement is 10 lager ( 20-30). 

• Waarde onze obligatie stijgt 100 + 10 = 110. 

• Immers na afloop van de obligatie ontvangt men 
de inleg 100 plus 10 x 3 is 130.

• Rendement is dan 130 -/- aankoop 110 = 20 => 
gelijk aan het rendement in de markt       
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Duration eenvoudige maat voor 
effect van de rente verandering  

• Duration: de procentuele waardeverandering van 
een obligatie bij 1% rentemutatie

• Bij PF is duration 16,8 
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3. Effect rente op dekkingsgraad 

•• Dekkingsgraad = Vermogen / VerplichtingenDekkingsgraad = Vermogen / Verplichtingen
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Rekenvoorbeeld effect rente          (1)
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Rentestijging  + 1%                        (2)
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Rentedaling  – 1%                           (3)
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4. Beleid 
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Beleggingsportefeuille

• Prudent beleggen (met uitsluitingen);

• 25 % aandelen (indexfondsen);

• 75 % obligaties (sterke eurolanden);

• Afdekken renterisico van verplichtingen met 
obligaties (vastrentende waarden) 
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Beleid renterisico

• 75% vastrentende waarden (staatsobligaties)

• Lange duration (20 plus fonds)

• Monitoring renterisico 

• 50% afdekking, bandbreedte tussen 45% -60 %

• Op basis van marktrente nu 58%.   
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Diverse rente effecten  

• Parallelle renteverschuivingen 

• Niet parallelle renteverschuivingen

• Verschil ( spread) RTS en obligatierente 

• Landeneffecten 

• Etc.  
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Rente ontwikkeling
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Vastrentende waarden
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5.Vragen 
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