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Renterisico binnen  
individueel Defined Contribution
Individueel Defined Contribution regelingen 
Individueel Defined Contribution (iDC) regelingen krijgen steeds 
meer aandacht. Dit zijn beschikbare premieregelingen waarbij de  
inleg vaststaat en het pensioen voor een belangrijk deel afhangt 
van het behaalde rendement op de beleggingen. Een individuele 
regeling klinkt misschien eenvoudig en overzichtelijk. Voor de  
pensioenfondsbestuurder roept het tegelijkertijd nieuwe  
vragen op. 
In deze reader krijgt u antwoord op de vraag hoe een 
pensioenfonds kan omgaan met het renterisico dat een 
deelnemer loopt binnen een iDC regeling.

Renterisico is inkooprisico
Voor iDC hangt het renterisico samen met het in te kopen 
pensioen richting pensioendatum: het omzetten van het 
pensioenvermogen richting een vast of variabel pensioen.  
De pensioenuitkering is afhankelijk van de stand van de rente.  
Hoe hoger de rente op pensioendatum, hoe hoger de uitkering 
die een verzekeraar kan bieden en andersom. Renterisico kan 
dus gezien worden als inkooprisico. 

Voor een DB-fonds wordt bij renterisico gekeken naar de balans van het gehele pensioenfonds. Aan de ene kant staan de 
pensioenverplichtingen die het fonds heeft. Aan de andere kant staan de beleggingen die deze verplichtingen moeten financieren. 
De (reken)rente wordt gebruikt om toekomstige kasstromen contant te maken. Bij het verdisconteren van de kasstromen speelt de 
lange horizon van pensioenverplichtingen (‘tijd’ in figuur 1) een grote rol. De invloed van de rentestand op de contante waarde van 
de verplichtingen is daarbij groot. Een pensioenfonds kan dit renterisico beheersen door te beleggen in effecten die eveneens een 
bepaalde rentegevoeligheid hebben.

Figuur 1 Van pensioenuitkering naar de contante waarde van de verplichtingen

Pensioenuitkering Contante waarde
verplichtingen

÷ (1+rente) tijd

Renterisico wordt steeds belangrijker richting 
pensioendatum
De tijd tot pensioen speelt een belangrijke rol bij het beheersen 
van renterisico. De duratie van een in te kopen pensioen is ruim 
voor de pensioendatum namelijk hoog, omdat de te verwachten 
uitkering ver in de toekomst ligt.

De omvang van het in te kopen pensioen is binnen iDC geen 
harde afspraak. Er is slechts sprake van een ‘zachte doelstelling’ 
op basis waarvan het renterisico beheerst kan worden. 
Deze ‘zachte doelstelling’ wordt richting pensioendatum 
steeds concreter, omdat het moment van inkoop van het 
vaste of variabele pensioen steeds dichterbij komt. Daarom 
kijken we naar het beschermen van het renterisico richting 
pensioendatum.

Door rente daalt of stijgt de verwachte pensioenuitkering
Net als de beleggingen, is ook het pensioen gevoelig voor 
veranderingen in de rente. Het effect is tegengesteld: als 
de rente daalt, dan stijgt de waarde van de in te kopen 
pensioenuitkering en andersom. Dit betekent dat je bij hetzelfde 
pensioenvermogen minder pensioen kunt inkopen. De waarde 
van de risicobeheersende portefeuille beweegt echter in 
beperkte mate mee met de waarde van de pensioenuitkering. 
Als de impact van beide even groot is, dan verandert er niets 
voor de deelnemer. De waardeontwikkeling van het opgebouwde 
pensioenvermogen loopt dan gelijk met de waardeontwikkeling 
van het in te kopen pensioen. Het renterisico is dan beheerst 
(‘gematcht’). De risicobeheersende portefeuille die zorgt voor 
de afdekking van het renterisico noemen we daarom de rente- 
ofwel matchingportefeuille.

Duratie: hoe zat het ook alweer?
De duratie is een maatstaf voor rentegevoeligheid.  
De duratie hangt samen met de gemiddelde looptijd 
van een belegging of kasstroom. Hoe langer de looptijd, 
hoe gevoeliger voor de ontwikkeling van de rente (dus: 
hoe hoger de duratie). De duratie geeft de procentuele 
waardeverandering van het kapitaal weer als de rente 1,0% 
daalt of stijgt. 
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Renterisico wordt beheerst door de rentegevoeligheid  
van de beleggingen aan te sluiten op de 
rentegevoeligheid van het pensioen
De duratie, ofwel rentegevoeligheid, van de pensioenuitkering 
is bekend. Deze is ongeveer gelijk aan de gemiddelde 
looptijd van de pensioenuitkering. Door de duratie van de 
beleggingsportefeuille te verhogen wordt het renterisico kleiner.

Het opbouwen van duratie van de beleggingen tijdens de 
pensioenopbouw gebeurt door een steeds groter deel 
van de bezittingen te beleggen in de risicobeheersende 
portefeuille. De risicobeheersende portefeuille bestaat uit twee 
portefeuilles: een renteportefeuille met een lage duratie en een 
machingportefeuille met een hoge duratie. De renteportefeuille 
(met een lage duratie) bestaat uit kredietwaarde obligaties. 
De matchingportefeuille (met een hoge duratie) bevat veelal 
langlopende obligaties en derivaten. 

Het percentage rente-afdekking kan verschillen per  
life cycle 
Bij een defensieve life cycle is het afdekkingspercentage 
normaal gesproken hoog. De deelnemer loopt dan relatief 
weinig renterisico. Bij een offensieve life cycle ligt het 
afdekkingspercentage lager. Het beoogde percentage van 
renteafdekking wordt geleidelijk opgebouwd. Dit wordt in 
figuur 2 getoond aan de hand van vijf afdekkingsstrategieën:  
0%, 25%, 50%, 75% en 100% renteafdekking op pensioendatum.

Een renteschok heeft impact op de hoogte van de 
pensioenuitkering
Een renteschok heeft invloed op de waarde van het (in te kopen) 
pensioen. Hoe groot de impact is, hangt onder andere af van de 
omvang van de schok. Daarnaast speelt de mate van afdekking 
van het renterisico een grote rol. 

Om te illustreren wat de impact van een eenmalige schok 
is, bekijken we de vijf afdekkingsstrategieën. We nemen aan 
dat de renteafdekking vanaf 15 jaar voor pensioen lineair 
wordt opgebouwd tot het gewenste afdekkingspercentage 
op pensioendatum. Zie ook figuur 2. In deze analyse nemen 
we aan dat de duratie van het in te kopen pensioen op 
pensioendatum 12 is. Alle overige factoren, zoals rendementen, 
houden we constant. Dit betekent dat alleen de verwachte 
pensioenuitkering en de matchingportefeuille worden beïnvloed 
door de renteschok (niet de beleggingen zelf). In tabel 1 is te 
zien hoeveel verlies optreedt bij de vijf strategieën. Deze tabel 
geeft de relatieve, procentuele impact van een rentedaling op de 
pensioenuitkering weer.

Geen renteafdekking (0%) betekent een verlies van 12% (eerste 
kolom). Dit is het gevolg van de duratie van 12. De strategieën 
met 75% en 100% renteafdekking bieden een redelijke 
bescherming vlak voor pensioendatum. Als de renteschok  
5 jaar voor pensioen plaatsvindt leidt dit tot een verlies van 4% 
bij een afdekking op pensioendatum van 100%. Vijf jaar voor de 
pensioendatum is het afdekkingspercentage namelijk nog niet 
opgebouwd naar het beoogde percentage van 100%.

Naast de afdekkingsstrategie op pensioendatum is het moment 
van opbouwen van de renteafdekking ook van belang. In tabel 1 
is ervan uitgegaan dat het afbouwen van renterisico 15 jaar voor 
pensioendatum start. Dit komt overeen met wat de meeste 
aanbieders van life cycles doen. Als vijf jaar voor pensioendatum 
wordt gestart met het opbouwen van de renteafdekking, dan 
heeft eenzelfde schok bij een 100% afdekkingsstrategie op vijf 
jaar voor pensioen nog een impact van  -12%. Er is 5 jaar voor 
pensioen immers nog geen afdekking opgebouwd.

Figuur 2   VIJF afdekkingsstrategieën

Afdekkingsstrategie (op pensioendatum)

Aantal jaren voor pensioen 0% 25% 50% 75% 100%

10 -12,0% -11,0% -10,0% -9,0% -8,0%

5 -12,0% -10,0% -8,0% -6,0% -4,0%

0 tot 1 jaar -12,0% -9,0% -6,0% -3,0% -0,0%

TABEL 1 Impact van -1% schok op in te kopen pensioen
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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 
beleggingsaanbeveling 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.

Renterisico wordt binnen iDC beheerst met derivaten  
en langlopende obligaties
Langlopende obligaties kunnen zonder problemen worden 
aangekocht binnen iDC. Binnen iDC wordt wel anders dan bij 
DB-regelingen omgegaan met derivaten, deze kunnen alleen 
geïmplementeerd worden via beleggingsfondsen.

Renterisico binnen iDC is inkooprisico. Richting pensioendatum 
wordt het renterisico beheerst door de rentegevoeligheid van 
het opgebouwde pensioenvermogen te laten stijgen.  
De invulling hiervan vindt plaats met langlopende obligaties 
en derivaten via beleggingsfondsen.

Deze reader is onderdeel van de reader Balansrisico’s binnen 
individueel Defined Contribution. In de uitgebreide reader staan 
we stil bij de belangrijkste risico’s: rente-, aandelen-, inflatie- en 
valutarisico. 

Derivaten in iDC
Derivaten zijn binnen iDC lastig direct te 
implementeren. Allereerst is het een complex product 
waardoor het voor deelnemers lastig te begrijpen 
is. Daarnaast kunnen sommige derivaten (zoals een 
renteswap) een negatieve waarde krijgen. Er geldt 
dan een bijstortverplichting. Bij iDC is dit lastig omdat 
een deelnemer niet verplicht kan worden bij te 
storten. Daarnaast zijn de hoofdsommen (notionals) 
van derivaten vaak groot, waardoor het alleen voor 
een groep van personen / verplichtingen mogelijk is 
om met derivaten te werken. Tot slot is het lastig om 
derivaten op naam aan te houden voor een individuele 
deelnemer. Om deze redenen worden derivaten, indien 
mogelijk, vaak via beleggingsfondsen geïmplementeerd. 

Wilt u meer weten over balansrisico’s binnen iDC?
Wilt u de uitgebreide reader lezen over de balansrisico’s binnen individueel Defined Contribution? Bezoek dan onze website. 
Heeft u vragen, neem dan contact op met uw accountmanager of met Jeroen Roskam via jeroen.roskam@achmea.nl of  
Marijn Jansen via marijn.jansen@achmea.nl.
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