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VOORWOORD

De economische crisis leidt op alle fronten in de financiële wereld tot discussies over
ingrijpende hervormingen. Ook de pensioen- en verzekeringssector ontkomt hier niet
aan. Het Actuarieel Genootschap (AG) wil met het rapport “Principes voor de
Rentetermijnstructuur, dé juiste curve bestaat niet”, een gefundeerde bijdrage leveren
aan een belangrijk onderdeel van deze discussies, namelijk die over de
rentetermijnstructuur voor de waardering van de (langlopende) verplichtingen van
pensioen- en verzekeringsinstellingen. De discussie hierover vond al plaats, maar de
economische crisis heeft deze in een stroomversnelling gebracht.
Terwijl de huidige discussie in de financiële wereld zich voornamelijk toespitst op de
vraag of de swapcurve wel de meest geschikte rentetermijnstructuur is onder alle
omstandigheden, richt dit rapport zich op de uitgangspunten en principes voor de keuze
van een rentetermijnstructuur. Het AG heeft hierbij de ambitie alle aspecten te bespreken
die bij de selectie van een geschikte rentetermijnstructuur aan de orde zouden moeten
komen. Dit leidt niet tot één “one-size-fits-all”-rentetermijnstructuur. De in dit rapport
beschreven principes en uitgangspunten maken het mogelijk om voor de betrokken
partijen een degelijke onderbouwing te geven voor te maken keuzes in de toekomst.
Dit rapport is door en voor de sector geschreven. Het AG wil, met de in het rapport
geboden oplossingsrichtingen, een bijdrage leveren die past binnen haar traditie: het
leveren van objectieve input aan maatschappelijke vraagstukken.
In december 2008 stelde het AG een Audit Alert “rentecurve voor toereikendheidstoets”
op voor actuarissen AG werkzaam voor verzekeraars en pensioenfondsen. Deze Audit Alert
was een eerste officiële reactie van het AG op de economische crisis. In maart 2009
werden tijdens een interne discussie met ruim 200 actuarissen de gevolgen van de
economische crisis voor de actuariële praktijk besproken. Diverse sprekers gaven hun
mening over de toenmalige actuele situatie en de veranderende rol van de actuaris
daarin. In die bijeenkomst werd ook de aftrap gegeven voor het schrijven van dit rapport.
Dank gaat vooral uit naar alle personen die bij de totstandkoming van het rapport
betrokken zijn geweest, in het bijzonder de leden van de AG werkgroep RTS.

drs. Rajish Sagoenie AAG
voorzitter AG&AI
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Verantwoording

Wie heeft dit rapport geschreven?
Dit rapport is door de werkgroep Rentetermijnstructuur (RTS) van het Actuarieel
Genootschap (AG) tot stand gekomen, en door het bestuur van het AG goedgekeurd. Het
AG is de Nederlandse beroepsvereniging van actuarissen, waarvan vrijwel alle
Nederlandse actuarissen lid zijn.
Maatschappelijke taak
Door de economische crisis zijn pensioenen een actueel thema in maatschappelijke
discussies geworden. Verworven rechten lijken, al dan niet terecht, niet zo zeker als
verondersteld door de dreiging van afstempelen.1 Compensatie voor de inflatie lijkt de
komende jaren bij een groot aantal fondsen beperkt tot helemaal niet mogelijk. Veel van
deze discussies kenmerken zich door een emotionele lading.
Als actuariële beroepsgroep wil het AG deelnemen aan het debat en bijdragen aan de
maatschappelijke discussie. Het AG beschouwt zichzelf als de beroepsvereniging met
professionele kennis over alle actuariële vraagstukken; daaronder valt ook een brede
praktische kennis en ervaring ten aanzien van de waardering van langlopende
verzekerings- en pensioenverplichtingen. De bijdrage van het AG aan de discussie is
gebaseerd op theoretisch en fundamenteel onderzoek, waarbij wordt benadrukt dat het
AG onafhankelijk is in haar standpuntbepaling.
Voor wie is dit rapport bedoeld
Dit rapport wordt aangeboden dóór de sector áán de sector, in het bijzonder aan
verzekeringsmaatschappijen, pensioenfondsen, koepelorganisaties, ministeries,
toezichthouders en politiek. Dit rapport kan tevens als input dienen bij de toekomstige
discussie over en besluitvorming rondom de rentetermijnstructuur (RTS), met name voor
de commissie die onder ministeriële verantwoordelijkheid het financieel toestingskader
(FTK) gaat evalueren. Ook internationale organisaties kunnen hun voordeel met het
rapport doen, zoals de Europese koepelorganisatie van (her)verzekeraars (CEA) die op korte
termijn de discussie over de rentetermijnstructuur voor de Eurozone gaat voeren.
Samenstelling en werkwijze van de werkgroep
De werkgroep die verantwoordelijk is voor dit rapport is divers samengesteld. De leden
van de werkgroep, merendeel actuarissen, zijn evenwichtig verdeeld over het
pensioenveld, de verzekeringswereld, de consultancy praktijk en de wetenschap.
Eind mei 2009 is de werkgroep RTS voor het eerst bijeen geweest. Als startpunt heeft
ieder lid van de werkgroep RTS zijn/haar eigen visie op de criteria waaraan de juiste curve
zou moeten voldoen, aan het papier toevertrouwd. Uit deze documenten is de grootste
gemene deler getraceerd. De punten waar de meningen afwijkend waren, zijn flink
bediscussieerd om tot een gezamenlijke consensus te komen. In het rapport zijn deze
punten expliciet aangegeven.

1 - Het reduceren van
de nominale
pensioenrechten.
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1

S A M E N V AT T I N G E N C O N C L U S I E S

De conclusie van dit rapport is dat een unieke correcte curve die kan dienen voor de
waardering van langlopende verplichtingen niet bestaat in de markt. Er zijn diverse
curven beschikbaar die ieder hun voor- en nadelen hebben. In dit rapport zijn de
belangrijkste principes beschreven waaraan een curve zou moeten voldoen.
De principes voor de vaststelling van de rentetermijnstructuur:
1 Risicovrij
2 Goed observeerbaar
3 Verhandelbaar
4 Robuust
Afhankelijk van het moment - de marktomstandigheden - kan op basis van deze
principes de juiste curve voor dat moment worden bepaald. Het vastleggen van één
uniforme curve die maatgevend is, lijkt onverstandig. De huidige praktijk waarbij door de
toezichthouder “de” curve wordt aangegeven is een rule-based aanpak. Het AG is
voorstander van een principle-based aanpak. Dit kan op praktische wijze ingevoerd
worden via een comply or explain aanpak. Alle beschikbare curven moeten dus met
regelmaat aan de bovenstaande principes worden getoetst.
Aanleiding (hoofdstuk 2 en hoofdstuk 7)
De economische crisis van 2008 - 2009 heeft geleid tot een verstoring van de swapmarkt.
De swapcurve voldeed niet meer aan het principe van robuustheid. De markt van
staatsobligaties was daarentegen minder verstoord. Indien eind 2008 was overgestapt op
de staatscurve, was de financiële positie van verzekeringsmaatschappijen en
pensioenfondsen minder dramatisch geweest.

2 – Zoals de uitgangspunten, hersteltermijnen en te nemen
maatregelen bij het
ontstaan van een
tekortsituatie.
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Uitgangspunten (hoofdstuk 3)
De werkgroep RTS beperkt zich tot uitspraken over de rentetermijnstructuur als maatstaf
voor het bepalen van de marktwaarde van langlopende pensioen- en
verzekeringsverplichtingen. De doelstelling van de werkgroep is nadrukkelijk niet het
evalueren van het FTK voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op
herstelplannen.2 De pensioen- en de verzekeringssector zouden langlopende
verplichtingen op dezelfde manier moeten behandelen. Dit impliceert dat beide sectoren
gebruik mogen maken van dezelfde rentetermijnstructuur, wat een verruiming zou
betekenen voor pensioenenfondsen ten opzichte van de huidige situatie.
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De principes (hoofdstuk 4)
Het wettelijk voorschrijven van één specifieke rentecurve heeft onbedoelde en
onwenselijke bijeffecten. Het is verstandiger zich niet te verbinden aan één bepaalde
curve, maar een aantal principes te introduceren waaraan de curve moet voldoen. Vier
principes zouden daarbij centraal moeten staan. De curve moet (1) risicovrij zijn, (2) goed
observeerbaar, (3) verhandelbaar en (4) robuust.
Beschikbare curven (hoofdstuk 6)
Medio 2009 voldoen de swapcurve en ECB AAA-curve het meest aan de bovenstaande
principes. De voorkeur van de werkgroep gaat – gegeven de huidige
marktomstandigheden – uit naar de swapcurve, met name omdat deze marktnoteringen
kent voor zeer lange looptijden. Als in de toekomst de marktomstandigheden wijzigen,
kan het zijn dat een andere curve het meest aan de voorgestelde principes voldoet.
De toezichthouder zou de geldende curve moeten publiceren. Partijen die een afwijkende
curve willen hanteren kunnen dat doen, zolang ze hun keuze kunnen onderbouwen op
basis van de bovenstaande principes (een “comply-or-explain” aanpak). Deze partijen
dienen formele goedkeuring te ontvangen van de toezichthouder.
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2

AANLEIDING RAPPORT
ACTUARIEEL GENOOTSCHAP

In dit hoofdstuk wordt de ontwikkeling van de waardering van pensioen- en
verzekeringsverplichtingen in een historisch perspectief geplaatst. Hierbij worden de
afwegingen besproken die hebben geleid tot de door De Nederlandsche Bank (DNB)
voorgeschreven keuze voor de huidige swapcurve.
Daarnaast wordt ingegaan op meer recente ontwikkelingen sinds de start van de
economische crisis in 2008. Aan de orde komen ook de stappen die het Actuarieel
Genootschap in deze periode heeft gezet, waaronder de totstandkoming van de
werkgroep RTS die dit rapport heeft geschreven.
Tot slot wordt in dit hoofdstuk de doelstelling van de werkgroep RTS verwoord.

2.1 Historisch perspectief
Op het moment van schrijven (medio 2009) wordt door DNB de swapcurve gehanteerd als
de standaard rentetermijnstructuur voor het disconteren van verzekerings- en
pensioenverplichtingen. Ook in Europees verband is de afgelopen jaren - bijvoorbeeld bij
de meeste recente Quantitative Impact Studies, geëntameerd door het Committee of
European Insurance and Occupational Pensions Supervisors (CEIOPS) - uitgegaan van de
swapcurve als “dé” rentetermijnstructuur. Hieronder wordt kort geschetst welke
overwegingen hebben geleid tot de keuze voor de swapcurve.
Na een periode van relatief hoge rentes en inflatie in de jaren tachtig van de vorige eeuw,
daalde de rente en inflatie spectaculair in de jaren negentig. Dit werd mede veroorzaakt
doordat de Eurolanden binnen het Stabiliteits- en groeipact zich gecommitteerd hadden
hun staatsschuld (drastisch) te verlagen.3 Tevens werd aan de Europese Centrale Bank
(ECB) het mandaat gegeven om een robuust monetair beleid te voeren gericht op een
stabiele lage inflatie van 2%. De begrotingsdoelstellingen werden aanvankelijk als zeer
ambitieus gezien, maar dankzij de forse economische rugwind in de jaren negentig
bleken deze doelstellingen zelfs haalbaar voor landen met een relatief grote staatsschuld.
Door de enorme afname van het aanbod van staatsobligaties, ging de prijs van
staatsobligaties overal in Europa fors omhoog, waardoor de rente sterk daalde.

3 – Het Stabiliteits- en
Groeipact is in 1997 tot
stand gekomen met als
doel de stabiliteit van
de nieuwe Europese
munt te garanderen.

Principes voor de
Rentetermijnstructuur

De rentetermijnstructuur daalde zelfs zodanig dat in Nederland aan het eind van de jaren
negentig de langetermijnrente onder de voor verzekeringsmaatschappijen maximaal
toegestane rekenrente van 4% zakte. Dit leidde tot een behoorlijke discussie binnen de
actuariële beroepsgroep, omdat de prudent geachte rekenrente opeens niet voorzichtig
genoeg bleek te zijn. De toezichthouder reageerde door de maximale rekenrente voor
verzekeraars te verlagen naar 3% (voor nieuwe productie), maar men realiseerde zich ook
dat een meer fundamentele oplossing noodzakelijk was. De scherpe daling van de rente
deed zich, zoals gezegd, in heel Europa voor. Hierdoor kwamen in verschillende landen
verzekeraars in de problemen, onder andere doordat rendementsgaranties niet correct
waren gewaardeerd. Het meest aansprekend was de ondergang van de Britse verzekeraar
Equitable Life in 2000.
Bovenstaande ontwikkelingen leidden ertoe dat begin deze eeuw de pensioen- en
verzekeringssector, toezichthouders en de actuariële beroepsgroep (in Europa) op zoek
Aanleiding rapport Actuarieel Genootschap
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gingen naar een alternatief voor de vaste rekenrente voor de waardering van
verplichtingen. In Nederland was DNB een van de aanjagers van de discussie door het
ontwikkelen van een nieuw FTK voor verzekeraars én pensioenfondsen. Geïnspireerd door
het Bazelse toezichtmodel voor banken dat in de jaren tachtig en negentig werd
ontwikkeld en dat op marktwaarde is gebaseerd, kwam men (eerst in Nederland, en later
in heel Europa) al vrij snel tot de conclusie dat het verzekerings- en pensioentoezicht ook
op marktwaarde gebaseerd diende te worden.
De overgang naar een marktwaardegrondslag werd (uiteindelijk) breed ondersteund in
Europa vanwege enerzijds het betere inzicht in de “actuele waarde” van zowel de
beleggingen als de verplichtingen op de balans, en anderzijds het onder marktwaarde
beter tot zijn recht komen van de dynamiek en het risicoprofiel van de “embedded
options” (zoals minimumgaranties en winstdelingsregelingen).
Omdat een actieve markt waarop verzekerings- en pensioenverplichtingen worden
verhandeld ontbreekt, kan de marktwaarde niet rechtstreeks worden geobserveerd op
financiële markten (“marking-to-market”), maar moet door middel van
modelberekeningen worden vastgesteld (“marking-to-model”). Een cruciale stap in deze
modelberekeningen is het disconteren van de toekomstige cash flows van de
verplichtingen met “de” rentetermijnstructuur.
De rentetermijnstructuur die kan worden afgeleid uit de prijzen van staatsobligaties (de
“staatscurve”), werd door veel actuarissen in eerste instantie als de “natuurlijke”
risicovrije referentiecurve gezien. Echter, vanwege het dalende aanbod in (vooral)
langlopende obligaties, leek de staatscurve (begin deze eeuw) niet de meeste geschikte
keuze voor het disconteren van langlopende verplichtingen. Daar staat tegenover dat de
introductie van de euro de mogelijkheid bood om binnen de gehele eurozone te beleggen
in verschillende staatsobligaties, zonder valutarisico.4
Gedreven door de hierboven geschetste ontwikkelingen, en de grote euromarkt die in de
tussentijd was ontstaan, had de markt voor renteswapcontracten in de jaren negentig een
stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De markt voor renteswapcontracten had een
zeer grote liquiditeit en een groot spectrum van actief verhandelde looptijden tot zestig
jaar. De zeer grote liquiditeit van de swapmarkt bleek onder meer uit de kleine bid-ask
spread van 1 à 2 basispunten, die significant kleiner was dan de 3 à 5 basispunten bidask spread voor de meest liquide staatsobligaties. Door deze ontwikkelingen waren
banken eind jaren negentig voor het waarderen van hun verplichtingen overgestapt op de
swapcurve in plaats van de staatscurve.
De tekortkoming van de swapmarkt is dat renteswaps niet op een beurs worden
verhandeld, maar alleen interbancair. Dat wil zeggen, dat bij elke swaptransactie een
(commerciële) bank als tegenpartij optreedt. Hierdoor is een swaptransactie blootgesteld
aan een groter kredietrisico (commerciële bank als tegenpartij) dan een staatsobligatie
(centrale overheid als tegenpartij). Echter, begin deze eeuw werd de kans op het omvallen
van een bank met een goede creditrating zeer klein geacht, hetgeen ook tot uitdrukking
kwam in de lage kredietopslag van 10 à 20 basispunten van de swapcurve boven de
staatscurve.

4 – Het landenrisico is
uiteraard niet
verdwenen door de
introductie van de
Euro.
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De grote liquiditeit van de swapcurve, de beschikbaarheid van een breed spectrum aan
looptijden en het feit dat banken ook de swapcurve gebruikten, leidden ertoe dat er een
grote consensus ontstond onder verzekeraars, pensioenfondsen en toezichthouders dat de
swapcurve een goede representatie was van “de” rentetermijnstructuur. Het feit dat er
een klein kredietrisico aanwezig was in de swapcurve nam men op de koop toe.
Een positieve bijdrage aan het beperken van het kredietrisico vloeit tevens voort uit
collateralisatie.
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Toen in 2002-2003 de internetbubbel uit elkaar spatte en de aandelenkoersen
wegzakten, kwamen de pensioenfondsen in Nederland in problemen door waardedaling
van hun activa. Daardoor kwam de voltooiing van het FTK in een stroomversnelling
terecht en werden de pensioenfondsen, door DNB en de politieke besluitvorming, feitelijk
gedwongen hun verplichtingen tegen de swapcurve te waarderen. De invoering van het
FTK voor verzekeraars werd daarentegen uitgesteld onder verwijzing naar de op handen
zijnde Europese harmonisatie in het toezicht in 2012 met het Solvency II proces. Voor
pensioenfondsen kreeg de waardering van nominale verplichtingen tegen de swapcurve
een wettelijke verankering. Of preciezer gezegd: op dit moment staat in de Pensioenwet
(artikel 126, lid 2, sub a) de verplichting voor pensioenfondsen om op marktwaarde te
waarderen. DNB heeft een afgeleide bevoegdheid om de curve voor te schrijven die
hiervoor gebruikt moet worden.

2.2 Recente economische crisis
Aanleiding voor het opstarten van de werkgroep RTS zijn de gebeurtenissen die zich
gedurende de economische crisis hebben voorgedaan. Hieronder is in chronologische
volgorde een beknopte samenvatting van de gebeurtenissen opgenomen die specifiek
betrekking hebben op de discussie met betrekking tot de rentetermijnstructuur.
Vanaf september 2008
- De financiële crisis, Amerikaanse subprime hypotheken en de woekerpolissen bepalen
het nieuws;
- De risicopremie op de swapcurve ten opzichte van de staatscurve wordt negatief voor
looptijden langer dan 15 jaar;
- Leden van het AG geven aan, onder het mom ‘dit jaar geen business as usual’, input te
wensen voor de aanstaande certificering van pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.
December 2008
- Druk op politiek en DNB om alternatief voor swapcurve;
- AG Audit alert betreffende rentecurve voor toereikendheidstoets;
- DNB neemt swapcurve in heroverweging.
Januari 2009
- DNB: swapcurve blijft gehandhaafd voor waardering van verplichtingen van
pensioenfondsen ultimo 2008;
- Verzekeraars mogen alternatieve curve gebruiken, mits goedgekeurd door DNB;
- DNB: in herstelplannen mag de forward curve van jaar 2013 ‘bevroren’ worden.
Februari 2009
- Bestuur AG besluit tot officieel onderzoek van de “(mogelijke) rol van de actuaris in de
financiële crisis”;
- Commissies Verzekeringen en Pensioenen van het AG pakken dit op.
Maart 2009
- Commissies organiseren gezamenlijk een meeting voor de AG leden: “de financiële crisis
en de Actuaris AG”.
Vanaf april 2009
- Diverse werkgroepen binnen het AG gaan aan de slag; één hiervan is de werkgroep RTS.

Principes voor de
Rentetermijnstructuur
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Naast de ontwikkelingen in de afgelopen periode is het duidelijk dat de
rentetermijnstructuur essentieel is voor het beleid dat entiteiten voeren rond langlopende
verplichtingen. Dit blijkt ook wel uit de beleidswijzigingen die in de pensioen- en
verzekeringssector zijn doorgevoerd bij overgang naar het FTK.
Ook internationaal wordt gediscussieerd over de ‘risicovrije’ rentetermijnstructuren. In het
kader van Solvency II is deze discussie erg actueel.

2.3 Doelstelling
De doelstelling van de werkgroep RTS is het uitbrengen van een degelijk (actuarieel)
onderbouwd, technisch en begrijpelijk rapport, waarin principes worden benoemd die als
basis zouden moeten dienen voor de vaststelling van een juiste rentetermijnstructuur ten
behoeve van de waardering van langlopende verplichtingen bij verzekeraars en
pensioenfondsen.
Het AG doet aan de hand van dit rapport een uitspraak over de eigenschappen c.q.
voorwaarden waaraan een juiste curve zou moeten voldoen. Principle based dus. Hierbij
zal het in de praktijk vrijwel niet mogelijk zijn een curve te vinden die aan al de principes
voldoet, maar wel een die dat zo dicht mogelijk benadert (next best). Voor de keuze van
de rentetermijnstructuur moet een consistent beleid worden toegepast en een eenmaal
gekozen curve zal met regelmaat aan de principes van dit rapport moeten worden
getoetst (dynamisch proces).
Het AG heeft geen eigen curve ontwikkeld en schrijft geen curve voor. In het rapport zal
wel een curve geïdentificeerd worden, die op dit moment en onder de huidige
marktomstandigheden, zo veel als mogelijk aan de eigen opgestelde principes voldoet. In
het rapport wordt ook de huidige swapcurve aan de opgestelde principes getoetst.
De werkgroep heeft zich beperkt tot de principes voor de vaststelling van de
rentetermijnstructuur voor het bepalen van de marktwaarde van langlopende pensioenen verzekeringsverplichtingen. De doelstelling van de werkgroep is nadrukkelijk niet het
evalueren van het FTK voor wat betreft de onderdelen die betrekking hebben op
herstelplannen, zoals de uitgangspunten, hersteltermijnen en te nemen maatregelen bij
het ontstaan van een tekortsituatie.
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3

UITGANGSPUNTEN

In dit hoofdstuk wordt de scope van dit rapport verder uiteen gezet. Een belangrijk
uitgangspunt is dat de gehanteerde rentetermijnstructuur een zero coupon5
rentetermijnstructuur betreft. Pensioen- en verzekeringsverplichtingen zijn immers ook
niet coupon dragend en daarmee vergelijkbaar met een zero. In het vervolg van dit
hoofdstuk wordt ingegaan op de volgende afwegingen:
1 Toezicht of IFRS
2 Nominale of reële verplichtingen
3 Verschil pensioenverplichtingen en verzekeringsverplichtingen

3.1 Toezicht of IFRS
Bij de waardering van verplichtingen zijn er verschillende stakeholders te onderscheiden
die ieder hun eigen informatiebehoefte hebben. Voor de polishouders en de prudentiële
toezichthouder is het van belang dat zij een inschatting kunnen maken van de kans dat
de verzekeringsmaatschappij of het pensioenfonds zijn verplichtingen kan nakomen. Met
het oog op de beleggingen dient hiervoor de waarde van de verplichtingen risicovrij te
worden bepaald. Voor aandeelhouders is het juist van belang om de waarde van de
verplichtingen te kennen inclusief de kans op faillissement aangezien zij de
kapitaalverstrekkers zijn en beperkte aansprakelijkheid hebben.
De focus van dit rapport ligt bij wetgeving en toezicht, met andere woorden op de
bescherming van verzekerden en deelnemers. Verslaglegging (IFRS) wordt in dit rapport
buiten beschouwing gelaten. Niettemin wordt hier en daar kort ingegaan op IFRS, met
name daar waar IFRS-regels andere voorschriften hanteren. Dit is bijvoorbeeld het geval
waar IFRS de mogelijkheid openhoudt om rekening te houden met kredietrisico.

5 – Een zero coupon is
een obligatie zonder
coupons en betalen
geen interest uit. De
uitgifteprijs van een
zero coupon obligatie
is om die reden veel
lager dan de waarde
van de obligatie op de
einddatum (c.q.
vervaldatum).
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De rentetermijnstructuur in dit rapport is bedoeld voor vaststelling van verplichtingen ten
behoeve van toezicht, voor communicatie naar deelnemers en voor (mogelijke)
beleidsbepaling. Voor deze toepassingen is een risicovrije verplichting (en daarmee curve)
de meest geschikte. In de maximaal toegestane ‘kans’ moet het risico zichtbaar worden
dat een pensioenfonds of verzekeraar de verplichting niet zal nakomen. De focus ligt dus
niet in de waarde van de verplichting zelf. Afnemende verplichtingen door toenemende
onzekerheid en/of zelfs afwaardering op basis van de eigen kredietwaardigheid, is
ongewenst. De rentetermijnstructuur in dit rapport is dus niet bedoeld om
aandeelhouders van bijvoorbeeld een onderneming met een pensioenfonds van
informatie te voorzien.
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3.2 Nominale of reële verplichtingen
Aangezien er op dit moment vrijwel geen regelingen of polissen zijn die indexatie na
actieve diensttijd garanderen, wordt in dit rapport alleen een uitspraak gedaan over de
rentetermijnstructuur ten behoeve van de waardering van nominale verplichtingen.
De toeslagverlening na actieve diensttijd van pensioenregelingen uitgevoerd door
pensioenfondsen kent in Nederland in het algemeen een voorwaardelijk karakter. Op
basis daarvan hoeft op grond van de huidige wetgeving geen voorziening voor toeslagen
getroffen te worden. Alleen voor de onvoorwaardelijke (nominale) verplichtingen moet
gereserveerd worden.
Kanttekeningen zijn overigens te plaatsen bij nominale waardering. Vooral bij hoge
inflaties geeft de nominale dekkingsgraad geen goed beeld van de mate waarin een
pensioenfonds/verzekeraar voldoende gefinancierd is om aan de indexeringsambitie te
voldoen. Verder wordt ook binnen het FTK de mogelijkheid aangegeven om de reële
verplichtingen een meer belangrijke rol te geven. Het valt buiten de scope van dit rapport
om (aanvullende) principes te bespreken die van toepassing zouden moeten zijn op een
reële verplichting.

3.3 Verschil pensioenverplichtingen en verzekeringsverplichtingen
Er is geen fundamentele reden om verschillende termijnstructuren vast te stellen voor
verzekeraars en voor pensioenfondsen. De polishouder, respectievelijk deelnemer, zal
erop vertrouwen dat de rechten voortvloeiend uit de inleg (lees: premie) hard
afdwingbaar zijn.6 De cashflows en de volatiliteit van de cashflows kunnen verschillend
zijn, maar de basis om deze te waarderen is gelijk. In de praktijk kan op grond van
operationele redenen afgeweken worden van dit principe, maar dat is een individuele
invulling. De aard van de verplichtingen en het verschil tussen verzekeraar en
pensioenfonds leidt dus niet tot verschillen in de marktwaarde van de verplichtingen,
maar kan in de kapitaalsvereisten, buffers en/of hersteltermijnen tot uitdrukking komen.
Het kapitaalstoezicht valt echter buiten de scope van dit rapport.

6 – Hoewel een
pensioenfonds binnen
zijn beleidskader
bestaande pensioenaanspraken kan
korten, heeft de
deelnemer veelal de
verwachting dat het
pensioen met
zekerheid wordt
uitgekeerd.
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4

PRINCIPES

Een deelnemer of polishouder moet kunnen beoordelen wat de waarde is van de rechten
die hij/zij heeft opgebouwd. Om tot een goede beoordeling te kunnen komen, ligt het
voor de hand als benchmark te kijken naar de waarde van de opgebouwde rechten, er
vanuit gaande dat die met absolute zekerheid worden uitgekeerd. Verschillen in de
gerapporteerde waarde door de verzekeraar of het pensioenfonds en de benchmark geven
dan inzicht in de “kosten van onzekerheid” van de toegezegde rechten.

4.1 AG Principes
Voor de waardering van de verplichtingen zal een zo goed mogelijke benadering moeten
worden gevonden, die recht doet aan het nagestreefde risicovrije karakter. Inherent aan
een (meest geschikte) benaderingsmethodiek is dat deze in tijd dynamisch is; wat
vandaag goed is, kan morgen veranderen. Een set van principes is een goede leidraad
om, rekening houdend met de specifieke situatie, de meest geschikte benadering te
kiezen. Bij de selectie van de meest geschikte rentetermijnstructuur voor de waardering
van langlopende verplichtingen worden in dit rapport de volgende principes gehanteerd:
1
2
3
4

Risicovrij
Goed observeerbaar
Verhandelbaar
Robuust

De principes zijn met opzet enigszins anders gekozen dan de principes die DNB en CEIOPS
hanteren, maar zijn wel geheel in lijn met die uitgangspunten. Het idee daarachter is dat
de principes van het AG kernachtiger uitdrukken aan welke eisen de ideale
rentetermijnstructuur zou moeten voldoen.
In de navolgende paragrafen worden de 4 principes verder uitgewerkt.
4.1.1 Risicovrij
– De curve moet de waarde van kasstromen weergeven die geheel vrij van risico zijn;
– De curve moet onafhankelijk zijn van (beleggings)beleid of de financiële positie van
de verzekeraar, het pensioenfonds en/of de achterliggende sponsor;
– De curve is algemeen toepasbaar en niet afhankelijk van andere fonds/verzekeraarspecifieke kenmerken.
Omdat het veiligstellen van de nominale aanspraak uitgangspunt is, accepteren we geen
opslag voor (eigen) kredietrisico. Dit komt ook tot uitdrukking in de wet die bepaalt dat
een risicovrije rente als basis moet worden genomen.
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4.1.2 Goed observeerbaar
– Direct en dagelijks waarneembaar of af te leiden vanuit de markt;
– Observeerbaar voor alle relevante looptijden (in het bijzonder lange looptijden);
– Zonder interpretatie beschikbaar.
Dit principe geeft aan dat de informatie over de curve snel en gemakkelijk toegankelijk
moet zijn. Als een curve niet observeerbaar is, maar tot stand komt door interne analyses
en interpretaties, zal de controleerbaarheid en consistentie afnemen.
De verplichtingen van pensioenfondsen en verzekeraars die in Nederland onder toezicht
staan, zijn voor het merendeel genoteerd in Euro. De curve die gehanteerd wordt om de
waarde van deze verplichtingen te bepalen dient hierbij aan te sluiten. Euro curven staan
dan ook centraal in dit rapport, waarbij uiteraard nog wel het Euro systeemrisico
aanwezig is.

4.1.3 Verhandelbaar
– Renterisico moet in de markt afgedekt kunnen worden.
Dit principe geeft aan dat de onderliggende instrumenten die gebruikt worden voor de
constructie van de curve snel en gemakkelijk toegankelijk moeten zijn en dat er een
duidelijke directe markt voor is.
Als de toezichthouder verzekeraars en pensioenfondsen beoordeelt op basis van een
bepaalde curve, dan moet het voor de onder toezichtgestelde mogelijk zijn om de
renterisico’s, die door de gehanteerde curve worden geïnduceerd, af te dekken door te
handelen in de onderliggende instrumenten die de curve bepalen.
Met name “kunstmatig” geconstrueerde curven, verkregen door het uitmiddelen van
datapunten of curven die werken met voortschrijdende gemiddelden, hebben het nadeel
dat het (vrijwel) onmogelijk is om het renterisico af te dekken met in de markt
verkrijgbare instrumenten.

4.1.4 Robuust
Dit principe stelt eisen aan de diepte van de markt waarin de curve tot stand komt. De
ideale curve is niet gevoelig voor marktverstoringen.
Onder marktverstoringen worden de volgende zaken verstaan:
– Ontwrichting door (veel) vraag en/of (weinig) aanbod;
– De markt is niet voldoende toegankelijk voor vragers en/of aanbieders, bijvoorbeeld
als gevolg van wettelijke belemmeringen;
– De prijsvorming komt niet frequent tot stand;
– Er is sprake van frequente prijsvorming, maar er vinden niet frequent transacties
plaats, waardoor de bid/offer spread gaat oplopen.
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4.2 Andere principes
Naast de bovengenoemde principes waarop de rentetermijnstructuur gebaseerd zou
moeten worden, zijn er nog twee andere principes. Deze principes worden hier genoemd
en toegelicht, echter worden in dit rapport niet als basisprincipes onderkend.
4.2.1 Proportionaliteit
DNB en CEIOPS hanteren het principe van “proportionaliteit”. Kort gezegd houdt dit
principe in dat voor kleinere ondernemingen een curve beschikbaar wordt gesteld
waarmee de verplichtingen (op een eenvoudige wijze) kunnen worden disconteerd.
De werkgroep is van mening dat de proportionaliteitseis niet zozeer een principe is
waaraan de rentetermijnstructuur moet voldoen, maar eerder een kwestie is van
implementatie door de toezichthouders.
4.2.2 Liquiditeitspremie op de rentetermijnstructuur
Een actueel punt waarover de afgelopen tijd binnen de sector veelvuldig is
gediscussieerd, is de vraag of er een opslag voor (il)liquiditeit moet worden meegenomen
in de rentetermijnstructuur. Er zijn immers beleggingen verkrijgbaar die niet liquide zijn
en die een hoger rendement genereren dan vergelijkbare liquide beleggingen.
In beginsel klinkt het logisch om een liquiditeitspremie mee te nemen in de waardering.
Voor uitkeringen die voorspelbaar (ver) in de toekomst liggen, kan namelijk in illiquide
producten belegd worden. Echter, in praktijk is dit (in ieder geval voor
pensioencontracten bij pensioenfondsen en levensverzekeringen) nooit het geval. Hoewel
wellicht te onderbouwen, zijn er echter enkele nadelen aan het opnemen van een
liquiditeitspremie in de rentetermijnstructuur:
– De liquiditeitspremie is moeilijk objectief (en voor alle looptijden) vast te stellen;
– De liquiditeitspremie kan leiden tot een opslag op de rentetermijnstructuur, dan wel
tot lagere marktwaarde van de verplichtingen: de verplichting is dan immers nog
minder liquide;
– Principes rondom liquiditeit moeten voor elk type product vastgelegd worden.
Hieronder volgt een overzicht met de belangrijkste argumenten:
1 De aanwezigheid van een liquiditeitspremie in financiële instrumenten wordt niet
betwist en in principe kan een pensioenfonds/verzekeraar daarvan profiteren bij
verplichtingen die in hoge mate (met uitzondering van lang leven risico en afkoop/
waardeoverdracht) voorspelbaar zijn.
2 Honderd procent voorspelbaar zijn verplichtingen nooit. Daardoor kan slechts een
deel van de liquiditeitspremie worden gerealiseerd. Een voorbeeld: bij zowel
verzekeraars als pensioenfondsen is sterfte niet exact voorspelbaar.
3 Om een liquiditeitsmarge te realiseren moeten de juiste beleggingen in de markt
aanwezig zijn die passen bij het profiel van de verplichtingen. Dat is een utopie en
dat reduceert de liquiditeitsmarge die kan worden gerealiseerd.
4 Het is complex om de liquiditeitspremie vast te stellen. In de financiële wereld is nog
geen consensus gevonden over de wijze waarop dat zou kunnen. Er zal daardoor
geen transparantie zijn in het bepalen van de liquiditeitspremie en daarmee in het
waarderen van de verplichtingen. Naast liquiditeitspremies komen er in financiële
instrumenten ook andere marges voor; marges uit hoofde van funding (bij
staatsobligaties) en tegenpartijenrisico (bij credit default swaps). Een premie voor
kredietrisico is moeilijk te scheiden van de liquiditeitspremie.”
Principes voor de
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Op basis van deze argumenten zou het opnemen van een liquiditeitspremie in de
rentetermijnstructuur geen onderdeel moeten zijn van de basisprincipes. Als illiquiditeit
zich in de markt voordoet zal dat tot uiting komen in waardering van de verschillende
waarneembare curven die ter beschikking staan.

4.3 Dé juiste curve bestaat niet
De wetgever zou niet één curve moeten voorschrijven zoals dat nu bij pensioenfondsen
het geval is.7 Pensioenfondsen en verzekeraars moeten de mogelijkheid hebben om een
curve te kiezen en daaraan in beginsel vast te houden, onder voorwaarde dat die curve
wel met regelmaat aan de in dit rapport geformuleerde principes wordt getoetst. Als de
curve niet meer voldoet aan die principes, bijvoorbeeld om reden dat de markt is
verstoord, moet overwogen worden om de curve te vervangen.
Een praktische oplossing is, in plaats van het centraal voorschrijven van een nieuwe
“juiste” curve, partijen de mogelijkheid te geven om (tijdelijk) voor een andere curve te
kiezen. Voor verzekeraars bestaat die mogelijkheid. Het is aan te bevelen dit ook voor
pensioenfondsen toe te staan. Uiteraard is het van belang om de toepassing van die
mogelijkheid goed in te kaderen: voorkomen moet worden dat herhaaldelijk voor een
curve wordt gekozen, die op dat moment het beste uitkomt. Een manier die het AG voor
ogen heeft om dit goed in te kaderen is via een “comply or explain” aanpak. Dat wil
zeggen, partijen hebben de mogelijkheid om af te wijken van de centraal voorgeschreven
curve, maar moeten dat gegrond bij de toezichthouder en in de verslaglegging motiveren.
Op deze manier wordt voorkomen dat grote partijen zich gedwongen zien, om onder
gestreste omstandigheden door procyclische hedging-transacties de crisis te verergeren.
Samenvattend: het rigide vaststellen van “de” curve door de toezichthouder is vooral een
rule-based aanpak. Het AG staat een principle-based aanpak voor, uitgaande van de
principes die in hoofdstuk 4 zijn besproken. Dit kan op praktische wijze ingevoerd worden
via een comply or explain aanpak.

7 – Op grond van
artikel 126, lid 2, sub a
van de Pensioenwet en
artikel 2, lid 2 van het
Besluit financieel
toetsingskader
pensioenfondsen.
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5

TECHNIEK

In de praktijk is observeerbaarheid voor alle benodigde looptijden een fictie. Om toch een
rentetermijnstructuur te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van extrapolatie en
interpolatie.
De toegepaste techniek voor het extrapoleren en interpoleren bij het bepalen van een
rentetermijnstructuur kan een significante impact hebben op het uiteindelijke resultaat;
bij extrapolatie en interpolatie van rentes wordt feitelijk informatie toegevoegd. Welke
techniek wordt toegepast en welke interpretatie wordt gehanteerd is te allen tijde
arbitrair. Ook hier is het AG voorstander van comply or explain.
In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de uitgangspunten die, naar de mening van de
werkgroep, ten grondslag liggen aan een technisch acceptabele methodiek voor het
afleiden van een rentetermijnstructuur. Op basis van deze uitgangspunten kan de
methode die DNB nu hanteert worden beschouwd als een adequate methodiek om als
standaard te fungeren.8 De aanbeveling van uitgangspunten wijkt op één punt af van de
methodiek die DNB thans toepast. Dit betreft ons voorstel voor het extrapoleren bij lange
looptijden op basis van een gemiddelde forward in plaats van een vaste forward.
In het algemeen zou de curve geënt moeten worden op de zogenaamde
‘bucketlooptijden’. De meeste curven worden in de praktijk al geconstrueerd door liquide
looptijden te interpoleren of te extrapoleren. De buckets kunnen overigens wijzigen in de
tijd. Daarbij dient rekening gehouden te worden met het feit dat elk deel van de curve
een eigen dynamiek heeft:

8 – Vaststelling van de
methodiek voor de
rentetermijnstructuur,
DNB maart 2005.
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1 Korte looptijden: zelfs in een liquide swapmarkt ontstaan soms discussies tussen twee
partijen met verschillende interpolatiemethodes in een bucket-looptijd (bijvoorbeeld
4 of 6 jaar looptijd). Op dit deel van de curve is de interpolatiemethode dus van
belang.
2 Middellange looptijden: in het geval dat een (van de interpolatie) afwijkend rendement
waargenomen wordt in een non-bucket looptijd, dan wordt dit meestal als een
‘special’ afgedaan. Alleen als het al te zeer uit de pas loopt, en het verhandelbaar is
in grote liquiditeit, dan krijgt het aandacht. Meestal herstellen echter ofwel de liquide
looptijden ofwel de special zich snel (bijvoorbeeld door arbitrage), of wordt de
afwijkende looptijd uiteindelijk tot bucket gepromoveerd.
3 Ultra lange looptijden: hier is de extrapolatiemethode zelfs veel belangrijker dan
liquiditeit. Twee zaken zijn voor dit deel van de curve belangrijk: de rentes worden
bepaald onder behoud van een constante forward rate en als basis worden liquide
looptijden gebruikt.
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Bij de bepaling van de rentetermijnstructuur dienen vervolgens de volgende
uitgangspunten gehanteerd te worden:
1 De rentetermijnstructuur betreft een zero-coupon rentetermijnstructuur, zo nodig af te
leiden uit een coupondragende curve.
2 Uitgegaan dient te worden van de (lagere) biedprijs van de onderliggende financiële
titels. Dit zou er in theorie toe moeten leiden dat de pensioen- en verzekeringscontracten ook tegen die prijs verkocht moeten kunnen worden in de theoretische
situatie dat de markten voor deze contracten aan alle voorwaarden zouden voldoen.
3 De gehanteerde rentermijnstructuur moet door alle bekende en redelijk liquide
looptijdpunten gaan (‘no-arbitrage’ voorwaarde). De gehanteerde markt dient zeer
liquide te zijn, zodat tegen de afgegeven rentes ook daadwerkelijk gehandeld kan
worden.
4 De gehanteerde rentetermijnstructuur dient een goede ‘fit’ te hebben in het lange eind
van de curve. Om de curve in het lange eind een gelijkmatig patroon (geen zaagtandpatroon) te laten houden, dient in feite de forward curve te worden geschat, van
waaruit de spot curve teruggerekend wordt.
5 Afwijkingen, bijvoorbeeld outliers als gevolg van onvoldoende liquiditeit, dienen niet
meegenomen te worden bij de bepaling van de te hanteren rentetermijnstructuur.
Een oplossing om de volatiliteit binnen de curve te beperken, is om niet één forward
behorend bij één looptijd constant te houden, maar een gemiddelde van een aantal
forwards te nemen. Bijvoorbeeld, bij de extrapolatie na 50 jaar kan beter een gemiddelde
van de forwards tussen 40 jaar looptijd en 50 jaar looptijd worden genomen. Daarmee
wordt voorkomen dat het ultralange deel van de curve bepaald wordt door slechts één
enkele forward rente (die zich in die lange looptijden nogal arbitrair kan gedragen).
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6

BESCHIKBARE BENCHMARKS

De markt beschikt over een aantal curven die in beginsel aan de principes van
hoofdstuk 4 kunnen voldoen. De volgende alternatieven zijn te onderscheiden:
1
2
3
4

Swapcurve
Eurozone - staatscurven
Bedrijfsobligaties (corporate bond curven)
Collateralized AAA curve

Deze alternatieven worden in dit hoofdstuk achtereenvolgens tegen de eerder
geformuleerde principes afgezet.

6.1 Swapcurve
Zoals geschetst in hoofdstuk 2, is de swapcurve op dit moment de wettelijk
voorgeschreven curve voor het waarderen van verplichtingen van pensioenfondsen.
De swapmarkt is de meest liquide en complete markt, waardoor de risico’s gehedged
kunnen worden. De prijsvorming gebeurt vrijwel op ieder moment. De curve is
beschikbaar voor zeer lange looptijden tot 60 jaar.
Tot aan de economische crisis werd het kredietrisico zeer beperkt geacht, maar gedurende
de crisis liep de spread enorm op. In onderstaande figuur is het verschil in rente
weergegeven, tussen de zogenaamde “overnight” swapcontracten waarbij de variabele
rente op dagbasis wordt vastgesteld en swapcontracten waarin de variabele rente per 1, 2
of 3 maanden wordt vastgesteld. Bij de overnight swaps is het kredietrisico op de
tegenpartij minimaal, omdat men op dagbasis het swapcontract kan stoppen zonder
afbetalingsrisico. Bij de “gewone” 1-, 2- en 3-maands variabele rente kan het contract
alleen worden gestopt op een renteherzieningsdatum. In figuur 1 is duidelijk te zien dat
tot medio 2007 de spread, die door de markt in rekening werd gebracht ongeveer 10
basispunten was. Daarna liep de spread sterk op met een piek van bijna 200 basispunten
voor 3-maands variabele rente eind 2008. Inmiddels zijn de spreads enigszins
teruggelopen. Ook is goed te zien dat de markt de verschillen in kredietrisico tussen 1-,
2- en 3-maands variabele rente contracten in januari 2009 expliciet inprijst, terwijl daar
voor medio 2007 geen sprake van was.
Principes voor de
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Figuur 1: Creditspread swaps (bron: UK werkgroep “Choice of Discount Rates”)
Een tweede les die getrokken kan worden uit de economische crisis is dat, hoewel de
liquiditeit van de swapmarkt groot is, er in tijden van stress wel degelijk een onbalans
tussen vraag en aanbod kan ontstaan. Eind 2008 was te zien dat de swaprentes onder
druk kwamen te staan door de massale vraag naar langlopende hedge instrumenten (zie
hoofdstuk 7 voor een verdere analyse).

6.2 Staatscurven (ECB-AAA curve)
Staatspapier wordt uitgegeven om staatsschulden te financieren in de verschillende
landen, waarbij het risico gelijk is aan het onderliggende landenrisico. In de Eurozone is
dit risico gesplitst in:
– Het risico van verzaken van betalingen;
– Het risico dat een land uit de Eurozone stapt.
Beide risico’s zijn verwerkt in de rating van een land. In principe is de staatsschuld een
leidend element in de bepaling van de rating. Binnen de Eurozone zijn de markten voor
staatspapier overigens verschillend in omvang. Kleinere landen en landen met lage
schuldenposities hebben een beperkte omvang, terwijl grotere landen (Duitsland,
Frankrijk) en landen met grote staatsschuld (Italië, Griekenland, België) qua omvang
groter zijn. Dit betekent dat voor verschillende landen een andere liquiditeit geldt en er
verschillende premies aan de orde zijn om dit risico te nemen.
Door het stabiliteitspact zijn alle landen gehouden aan strikte wetgeving rondom
begrotingstekorten. Daarmee is begrotingsdiscipline verankerd in de Eurozone. Daarnaast
fungeert de ECB als belangrijke onafhankelijke arbiter, die landen op hun
verantwoordelijkheden wijst en eventueel tot maatregelen kan overgaan. Het risico is
derhalve zeer beperkt dat landen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Het enige
risico is dan nog in feite het verlaten van de Eurozone. Een systeemcrisis rondom de Euro
wordt een dermate beperkt risico geacht, vanwege het stabiliteitspact, dat het voor de
bepaling van de rentetermijnstructuur acceptabel is om van dit risico af te zien.
Doordat de verplichtingen ook binnen de Eurozone zijn afgegeven, is het gerechtvaardigd
om voor de verdiscontering van verplichtingen gebruik te maken van een mandje van
staatsobligaties. Dit mandje wordt dagelijks gepubliceerd door de ECB, zowel voor AAA
landen als voor alle landen. Daarnaast publiceert de ECB de parameters waarmee de
curve geconstrueerd kan worden.
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De ECB-AAA Government Bond Curve kent de volgende beperkingen:
– Het is een geconstrueerde curve, want het betreft een mandje van verschillende
obligaties;
– De markt is minder liquide dan de swapmarkt;
– Het spectrum van looptijden en uitgevende landen is beperkt voor lange looptijden
(boven 30 jaar).

6.3 Bedrijfsobligaties
In principe zijn corporate bond curven zeer liquide en opgebouwd uit individuele data
van bedrijven die zowel bedrijfsobligaties hebben als een Credit Default Swap (CDS)
notering. Door het aangaan van beide transacties wordt het kredietrisico beperkt tot
verschil in timing van afhandeling van de transactie. Deze curve is echter niet direct
waarneembaar en kan op verschillende manieren worden geconstrueerd. Verstoring aan
de vraag- en/of aanbodzijde van een instrument kan daarom merkwaardige resultaten bij
deze curve tot gevolg hebben. Een belangrijk probleem is dat deze curve zeer gevoelig is
gebleken voor marktverstoringen.

6.4 Collateralized AAA curve
De Collateralized AAA curve bestaat uit meer dan 400 obligaties, waarbij hoge eisen aan
onderpand zijn gesteld. De uitgifte van deze obligaties vindt plaats door verschillende
instanties variërend van semi-overheid tot banken. De onderpand constructie is zodanig
dat de obligatie een AAA status krijgt. De onderpanden zijn onderworpen aan nationale
wetgeving die bepaalde dekkingen vereist, waardoor het onderpand geen lagere waarde
kan hebben dan de origineel uitgegeven obligaties. De markt voor deze instrumenten is
vrij groot voor de eerste 10 tot 15 jaar, maar is daarna beperkt in omvang. De curve is
direct waarneembaar en wordt dagelijks gepubliceerd. Alleen institutionele beleggers
kunnen in deze curve beleggen en de liquiditeit van deze instrumenten is beperkt.

6.5 Overzichtstabel
In onderstaande tabel zijn de beschikbare benchmarks afgezet tegen de principes zoals
beschreven in hoofdstuk 4. Of, en in welke mate, een curve voldoet aan een principe is
bepaald op basis van de huidige omvang van de markten en beschikbaarheid van
informatie.
Swap

ECB-AAA

Bedrijfsobligaties

Collateralized
AAA

0
+
+
0

+
0
0
+

0
0

0
0
0

Principe / Curve
1
2
3
4

Risicovrij
Goed observeerbaar
Verhandelbaar
Robuust

Tabel 1: Overzicht van verschillende curven
Op basis van de scores kan geconcludeerd worden dat op moment van schrijven van dit
rapport (medio 2009) zowel de swap- als de ECB-AAA curve het meest tegemoet komen
aan de principes. Omdat noteringen voor lange looptijden beschikbaar zijn, gaat de
voorkeur op dit moment uit naar de swapcurve. Principe 2 krijgt in onze toetsing dus een
zwaarder gewicht. De ECB-AAA curve wordt gezien als een goed alternatief.
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I M P A C T A N A LY S E

De aanbevelingen in dit rapport zijn toekomstgericht. Om de impact van de aanpak in
beeld te brengen, ligt het voor de hand om terug te kijken naar de recente
gebeurtenissen.
In dit hoofdstuk staan twee vragen centraal. In de eerste plaats: voldeed de swapcurve in
het najaar van 2008 aan de principes voor een bruikbare rentetermijnstructuur zoals in
dit rapport wordt aanbevolen? En ten tweede: wat was de impact geweest als er een
andere curve (die aan de principes voldoet) was gehanteerd.

7.1 Voldeed de swapcurve in het najaar van 2008?
De keuze voor de swapcurve als basis voor de rentetermijnstructuur leek, ook voor het AG,
bij introductie van het FTK een logische keuze. Immers, deze curve zou hebben voldaan
aan de criteria (risicovrij, goed observeerbaar, verhandelbaar, robuust). In de tweede helft
van 2008 daalde met name het lange stuk van de swapcurve sterk. Voor deze langere
looptijden kwam de swaprente zelfs onder de staatscurve te liggen. Daarvoor is geen
goede economische onderbouwing te geven, over het algemeen wordt het kredietrisico
op swaps hoger ingeschat dan op de staatsleningen.
Ook de beweeglijkheid van de swaprente nam sterk toe met uitschieters tot 50
basispunten verandering op dagbasis begin december 2008. Deze beweeglijkheid wordt
veelal toegeschreven aan de grote vraag vanuit pensioenfondsen en verzekeraars naar
swaps om daarmee hun renterisico af te dekken. Door de economische crisis was ook het
aanbod in het najaar van 2008 een stuk lager dan ‘normaal’. Beide oorzaken duiden op
een marktverstoring, waarmee de swapcurve naar opvatting van het AG niet meer aan het
principe van robuustheid voldeed.

7.2 Alternatieve curven
Naast de swapcurve is de staatscurve een voor de hand liggend alternatief, en dan in het
bijzonder de ECB-AAA staatscurve. De mate van marktverstoring was, indien al aanwezig,
voor de staatsmarkt duidelijk minder dan voor de swapcurve. De vraag is in welke mate
marktverstoringen waren opgetreden als deze curve op dat moment ook gebruikt had
mogen worden voor het vaststellen van de verplichtingen.
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Figuur 2 geeft een vergelijking van de swapcurve (DNB) en de staatscurve (ECB AAA) ultimo
november 2008.
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Figuur 2: Swap- en staatscurve ultimo november 2008 (bron: DNB, ECB)
In figuur 2 is duidelijk te zien, dat de swapcurve onder de staatscurve ligt voor looptijden
langer dan 20 jaar. Aangezien het kredietrisico in de swapcurve hoger is dan voor
staatsobligaties, zou men verwachten dat de swapcurve altijd boven de staatscurve ligt.
In het verleden is dat - voor zover bekend - ook altijd het geval geweest.
Het feit dat de swapcurve in het najaar van 2008 onder de staatscurve lag, kan gezien
worden als een marktverstoring omdat pensioenfondsen zich gedwongen zagen hun
renterisico af te dekken door het aankopen van langlopende swapcontracten. Dit leidde
tot een grote neerwaartse druk op de lange swaprentes.
Vraag is wat de implicaties in termen van dekkinggraad zouden zijn geweest als een
pensioenfonds had kunnen overstappen van de swapcurve op de staatscurve? Om een
gevoel te krijgen voor de orde van grootte is een pensioenfonds/verzekeraar bekeken met
een (zeer gestileerd) kasstroompatroon met een duration van 5, 10, 15, 20 en 25 jaar.
Onderstaande tabel laat een inschatting zien van de impact op de technische voorziening
als er ultimo november 2008 overgestapt was van de swapcurve naar de (ECB-AAA)
staatscurve.
Duration >

5

10

15

20

25

Impact op technische voorziening

2%

0%

-4%

-9%

-15%

Tabel 2: Impact op de technische voorziening bij overstap ultimo november 2008
van swapcurve naar staatscurve.
Tabel 2 geeft de impact ultimo november 2008. De impact op de technische voorziening
was op andere momenten in december 2008 nog (veel) groter.

7.3 Conclusie impact analyse
In de tweede helft van 2008 daalde de swapcurve sterk. De daling was zo sterk dat het
lange stuk van de swapcurve zelfs onder de staatscurve kwam te liggen. Ook nam de
beweeglijkheid van de swaprente zeer sterk toe. Beide gebeurtenissen duiden op een
marktverstoring en daarom voldeed de swapcurve naar onze mening op dat moment niet
meer aan het principe van robuustheid.
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Op het hoogtepunt van de economische crisis (najaar 2008) voldeed de swapcurve dus
niet aan de in dit rapport voorgestelde principes voor een bruikbare
rentetermijnstructuur. Pensioenfondsen hadden echter geen wettelijke mogelijkheid om
gebruik te maken van een betere curve.
De impact op de technische voorziening - als in het najaar van 2008 zou zijn overgestapt
van de swapcurve naar de staatscurve - kon oplopen tot meer dan 15%. Door te kiezen
voor een principle-based aanpak voor de rentetermijnstructuur (op basis van een comply
or explain methodiek) kan een dergelijke situatie in de toekomst worden voorkomen.
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