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Meer Inflation linked bonds  
in de portefeuille voor een  
waardevast pensioen
Sinds de economische crisis is de inflatie erg laag. De economie is inmiddels hersteld en  
sommige economieën draaien op volledige werkgelegenheid. De inflatiedruk en daarmee de 
inflatierisico’s nemen toe. Wij constateren dat inflatierisico’s onvoldoende gemanaged worden.  
Nu is het moment om daar eens goed over na te denken! 

In dit artikel ga ik in op het managen van inflatierisico door pensioenfondsen. 

Het inflatierisico van pensioenfondsen
Inflatierisico’s bij pensioenfondsen ontstaan op  
verschillende plaatsen in de beleggingsportefeuille 
De totale beleggingen van pensioenfondsen worden, 
afhankelijk van de rol die zij spelen in het beleggingsbeleid, 
meestal opgedeeld in een rendementsportefeuille en een 
matchingportefeuille.
De rendementsportefeuille bevat hoofdzakelijk de risicovolle 
beleggingen, zoals bijvoorbeeld aandelen met een hoger verwacht 
rendement om de indexatie te kunnen betalen. De matching 
portefeuille, waarin hoofdzakelijk nominale vastrentende waarden 
zitten, wordt gebruikt om het renterisico van de verplichtingen af 
te dekken. In beide portefeuilles bestaan inflatierisico’s.

Inflatie zet het rendement van de risicovolle beleggingen  
in de rendementsportefeuille onder druk.
Een hogere inflatie betekent meestal hogere rentetarieven.  
De meeste centrale banken hanteren een inflatiedoelstelling  
en reageren op een hogere inflatie met een hogere rente.  
Dit is nadelig voor het rendement op aandelen. Dat komt onder 
meer omdat de winstmarges onder druk komen te staan door 
bijvoorbeeld hogere rente- en grondstofkosten. 

Door de portefeuille te diversifiëren met inflatiegevoelige assets 
wordt de beleggingsportefeuille daar minder gevoelig voor. Denk 
daarbij aan onroerend goed, infrastructuur, grondstoffen en 
inflation linked bonds. Een nadeel van inflation linked bonds ten 
opzichte van de meer risicovolle beleggingen is het relatief lager 
verwachte rendement. 

Inflatie zal ook het rendement van de nominale obligaties  
in de matchingportefeuille onder druk zetten.
De obligatierendementen dalen door de hogere inflatie en rente.  
Dit lagere rendement heeft geen invloed op de nominale 
vermogenspositie van pensioenfondsen, mits de pensioen-
verplichtingen in dezelfde mate meebewegen door de rente-
afdekking. Echter, in reële termen daalt het pensioenvermogen. 
De indexatie komt dan onder druk te staan als de hogere inflatie 
niet wordt terugverdient in de beleggingsportefeuilles. Dit druist 
in tegen de doelstelling van de meeste pensioenfondsen om 
een waardevast pensioen voor hun deelnemers te realiseren. 
Pensioenfondsen kunnen het inflatierisico afdekken door meer 
inflation linked bonds in de portefeuille op te nemen en zo het 
pensioenvermogen in reële termen te beschermen (Zie box 1).
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Box: 1 Inflation linked bonds betekent daadwerkelijke inflatie ontvangen en koopkracht behouden

Inflation linked bonds zijn de enige beleggings
categorie waarbij je de inflatie daadwerkelijk ontvangt. 
Hierdoor spelen zij een belangrijke rol bij het managen van 
inflatierisico’s. Bij dit soort obligaties wordt de hoofdsom 
en coupon verhoogt met de inflatie en bestaat een 
direct verband tussen de toekomstige kasstromen en de 
inflatie. In tegenstelling tot de nominale obligaties waar de 
kasstromen over hele periode gelijk blijven. Dit is duidelijk 
te zien in de onderstaande grafieken waarin de kasstromen 
staan van beide soorten obligaties bij 2% inflatie.

Ook onderscheiden inflation linked bonds zich ten opzichte 
van andere inflatiegevoelige beleggingscategorieën zoals 

onroerend goed en infrastructuur. Bij dit soort beleggingen 
is de inflatieafdekking gebaseerd op de correlatie 
tussen de prijsvorming van het product en de inflatie. 
De daadwerkelijke inflatie wordt hierbij niet ontvangen.

De koopkracht blijft behouden.
Bij inflation linked bonds wordt de inflatie vergoed en  
  blijft de koopkracht van de hoofdsom en coupon gelijk.  
Bij nominale obligaties worden de hoofdsom en coupon juist 
uitgehold door inflatie. Dit is goed te zien in de onderstaande 
grafieken waarin de koopkrachtontwikkeling staat van beide 
obligaties bij 2% inflatie. 

Kasstromen nominale en inflation linked bonds bij 2% inflatie
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De koopkrachtontwikkeling van nominale en inflation linked bonds bij 2% inflatie
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De Nederlandse pensioenfondsen negeren grotendeels de inflatierisico’s

De meeste pensioenfondsen hebben weinig inflation 
linked bonds in de portefeuille.
Daarnaast bezit een aantal grote pensioenfondsen juist 
een relatief groot gewicht aan “linkers”. Door het dilemma 
waar pensioenfondsen voor staan zijn er veel verschillen in 
het beleggingsbeleid dat zij voeren. Enerzijds toetst de De 
Nederlandsche Bank (DNB) de solvabiliteit van pensioenfondsen 
op basis van nominale maatstaven, waardoor het renterisico 
door pensioenfondsen hoofdzakelijk nominaal wordt afgedekt. 
Anderzijds hebben de meeste pensioenfondsen de ambitie om 
een waardevast pensioen voor hun deelnemers te realiseren.

Als er niet wordt geïndexeerd is er geen inflatierisico.
Indexatie is pas toegestaan bij een dekkingsgraad boven de 
110%. Bij een lage dekkingsgraad zijn er dus geen inflatierisico’s.
Met andere woorden een hogere inflatie zet de indexatie niet 
onder druk. Dat neemt niet weg dat de pensioenen ook bij  
een lage dekkingsgraad worden uitgehold door de inflatie.  
Een pensioenfonds zal het renterisico’s met overwegend 
nominale obligaties afdekken.

Bij een hoge dekkingsgraad ontstaan inflatierisico’s.
Alleen bij een hoge dekkingsgraad worden de pensioenen 
verhoogd met de inflatie. De indexatie komt onder druk te staan 
op het moment dat een onverwacht hogere inflatie niet wordt 
terugverdiend in de beleggingsportefeuilles. Om die reden koos 
een aantal pensioenfondsen er in het verleden voor om bij een 
hoge dekkingsgraad het inflatierisico af te dekken. Dit zien we 
bijvoorbeeld terug in de beleggingsportefeuille van het ABP en 
het pensioenfonds voor de Bouw. Zij hebben een relatief groot 
gewicht aan inflation linked bonds in de portefeuille.

Pensioenfondsen dekken het inflatierisico af bij een  
hoge dekkingsgraad.
Bij een hoge dekkingsgraad krijgen de uitstaande verplichtingen 
veel meer een reëel karakter. Sommige pensioenfondsen 
passen daar hun renteafdekking op aan. Dit lijkt op een meer 
dynamische renteafdekking. In de onderstaande grafiek wordt dit 
duidelijk weergegeven. Het afdekken van het inflatierisico blijft 
naast de inflatieambitie en dekkingsgraad ook afhankelijk van 
het gevoerde beleggingsbeleid. Dit is voor ieder pensioenfonds 
anders en verklaart het grote verschil aan inflation linked bonds 
in de vastrentende portefeuilles. 

Grafiek 1: Dynamische rentehedge
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Wacht niet op herstel van de dekkingsgraad om het inflatierisico af te dekken 

Herstel dekkingsgraad is afhankelijk van hogere rente. 
De huidige dekkingsgraad van het gemiddelde pensioenfonds is 
ongeveer 108%. De gestegen rente helpt mee aan het herstel.  
De meeste pensioenfondsen in Nederland hebben het renterisico 
van de pensioenverplichtingen niet volledig afgedekt. Een verder 
herstel van de dekkingsgraad is  voor een groot deel afhankelijk 
van het renteverloop.

Hogere rente betekent ook hogere inflatieverwachtingen. 
In de nominale rente zit een opslag voor de toekomstige 
inflatie ook wel breakeven inflatie genoemd. De beweging in 
de nominale rente wordt dan ook voor een groot gedeelte 
bepaald door de inflatieverwachtingen. Er is dus een sterke 
samenhang tussen de dekkingsgraad en de breakeven inflation. 
Onderstaande grafiek geeft het herstel van de dekkingsgraad en 
de stijging van de breakeven inflatie.

Inflation linked bonds bieden een hoger rendement  
bij hogere inflatieverwachtingen. 
Als de break even inflatie stijgt, dan renderen inflation linked 
bonds beter dan nominale obligaties. Dit is te zien in de 
onderstaande rechter grafiek. Sinds 2016 stijgen de inflatie 
en inflatieverwachtingen weer. Over deze periode behaalden 
inflation linked bonds 5% hoger rendement dan nominale 
obligaties.

Wacht niet te lang met het afdekken van het  
inflatierisico bij een herstellende dekkingsgraad. 
Voordat dekkingsgraden volledig zijn hersteld zullen inflation 
linked bonds beter renderen dan nominale obligaties. Dit 
betekent dat pensioenfondsen eerder inflation linked bonds 
aan de portefeuille moeten toevoegen. Daardoor profiteren 
zij van een hoger rendement en herstellen dekkingsgraden 
eerder. Eenmaal hersteld passen inflation linked bonds door 
de inflatiedoelstelling van de pensioenfondsen beter bij de 
pensioenverplichtingen.
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Box 2: De markt voor inflation linked bonds is groot genoeg voor het afdekken van inflatierisico

Nederland bouwde in de afgelopen decennia een enorm 
pensioenvermogen op van bijna € 1.500 miljard. Om hiervan 
het inflatierisico af te dekken is een grote markt nodig. De 
markt voor Inflation linked bonds biedt beleggers voldoende 
mogelijkheden om een groot gedeelte van het inflatierisico 
af te dekken. Deze markt heeft zich in de afgelopen 20-jaar 
snel ontwikkeld tot een grote en gediversifieerde markt met 
een totale waarde van € 2.500 miljard (zie grafieken).

Bijna alle grote ontwikkelde landen geven inflation 
linked bonds uit. 
De markt is redelijk gediversifieerd over de drie belangrijke 
landenblokken US, Eurozone en de UK. De Europese landen 
maken samen ruim twintig procent van de totale markt uit. 
Jammer genoeg geeft Nederland dit soort obligaties niet 
uit. De Europese “linkers” zijn gekoppeld aan de Europese 
inflatie. Alleen Frankrijk is daar een uitzondering op. Frankrijk 
geeft ook obligaties uit die gekoppeld zijn aan de Franse 
inflatie.

Markt indexleningen
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Voor meer informatie kunt u conact opnemen met:
Frank de Kleijn, Senior Portfolio Manager Fixed Income: frank.de.kleijn@achmea.nl 
Rik Bekkers, Senior Investment Specialist Fixed Income: rik.bekkers@achmea.nl  

6

mailto:frank.de.kleijn%40achmea.nl?subject=
mailto:rik.bekkers%40achmea.nl?subject=


Disclaimer
Achmea Investment Management B.V. (‘Achmea IM’) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd 
voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggings-
aanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend  
te baseren op de informatie in dit document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM is niet 
aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing.

De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. 
Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie.
De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de hierin 
opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te 
wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee 
geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, 
distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, 
handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, 
merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze informatie.

Uitgegeven door: Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te Zeist (Handelsregister nr. 18059537). 
Achmea IM is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (‘AFM’) in Amsterdam als een beheerder van beleggingsinstellingen als bedoeld in 
artikel 2:65a Wft en is onder deze vergunning bevoegd tot het verlenen van de beleggingsdiensten als opgenomen in het door de AFM gehouden 
register.
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