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Terug in de tijd

• Vaste rekenrente 4%
• Obligaties nominale waarde
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Rentemodellen everywhere
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ken-nyholm.com

Eser, Lemke, Nyholm, Radde and Vladu (2019)

Bauer and Rudebusch (2020)

• Secular stagnation (e.g. Summers)
• Temporal savings glut (e.g. Bernanke)
• Debt supercycle (e.g. Rogoff)
• Investment beliefs, rentevisie



Dobbelstenen en planeten

“A scenario is a possible evolution of the future 
consistent with a clear set of assumptions” 

Bunn and Salo (1993)



Zo realistisch mogelijke aannames
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Diebold and Li (2006) 

Realistisch ≠ Prudent
Realistisch ≠ Consensus
Realistisch ≠ Gewenst



Korte, middellange en lange termijn
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Secular stagnation
Savings glut
Debt supercycle
Klimaat ...

Conjunctuur
Monetair beleid
Fiscaal beleid
Covid-19 …

Momentum
Overreacties
Hedge funds …



• Modellen helpen ons belangrijke beslissingen te nemen 
in een complexe en onzekere wereld

• Alle modellen zijn gebaseerd op aannames en dus 
vereenvoudigingen van de werkelijkheid

• Aannames kunnen veel impact hebben op beleidskeuzes 
en daardoor ook op het bereiken van doelen

• Valideer aannames (!), doe gevoeligheidsanalyses, etc.
• Evalueer en verbeteren
• Combineer sterke punten van verschillende modellen

Verstandig gebruik van modellen

Deterministic (stress) scenarios
 Simple
 Narratives
 Out-of-the-box thinking

Probabilistic scenario approach 
Wide range of scenarios
 Not smooth or linear
 Empirical knowledge
 Probabilities



Beleggingsbeleid
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Mehlkopf & van Bilsen (juni, 2020)

• Renterisico nu impliciet 
toebedeeld via verdeelregels

• Te veel renterisico bij ouderen 
• In nieuwe pensioencontracten 

meer maatwerk mogelijk
• Centrale vraag: welke afdekking 

is gewenst per leeftijdsgroep? 



Te kort door de bocht
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Vraag: wat gaat hier mis bij 
deze redenering?

“Jong krijgt meer 
renterisico dan oud, 

want volgens lifecycle
beleggingstheorie 
kunnen en moeten 

jongeren meer risico 
nemen dan ouderen”



Te kort door de bocht
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Vraag: wat gaat hier mis bij 
deze redenering?

Antwoord: grotere appetite
voor risico van jongeren 
gaat over beloonde risico’s 
zoals aandelenrisico

“Jong krijgt meer 
renterisico dan oud, 

want volgens lifecycle
beleggingstheorie 
kunnen en moeten 

jongeren meer risico 
nemen dan ouderen”



Wat zegt de literatuur?

Voor oud: hoge renteafdekking gewenst 
Voor jong: in veel modellen ook, maar minder eenduidig
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Motivatie afdekking <100%:
1. Inflatierisico: als reële 

afdekking niet mogelijk
2. Flexibiliteit: mogelijkheid om 

minder te sparen na 
rentedaling (→ minder 
herbeleggingsrisico)

Motivatie hoge afdekking:
1. Renterisico aanwezig 

(geen rentevisie)
2. Renterisico ongewenst 

(herbeleggingsrisico, ook 
voor toekomstige opbouw) 

3. Renterisico negatief 
beloond (termijnpremie)



Vragen voor praktijk bij lage rente

1. Is er renterisico? (of kan de rente alleen stijgen?)
2. Hoe groot is renterisico (hoeveel lager? hoe lang?)
3. Hoe groot is impact op herbeleggingsrisico: alléén impact 

op rendement vastrentende waarden? Of óók zakelijke 
waarden? (Cie Dijsselbloem: “voor de helft”)

4. Is renterisico een positief of negatief beloond risico?
5. Is openstaand nominaal renterisico een inflatiehedge?
6. Wil je reëel renterisico afdekken ipv nominaal? 
7. Kun je rendement op inflatieafdekking toedelen over 

leeftijden via beschermingsrendement? Of moet dat via 
overrendement? (op één hoop met aandelen)
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Q&A
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