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De Benchmarkhervorming Transitie Monitor (BMR Transitie Monitor) is een maandelijkse publicatie 
van Milliman Pensioenen. Hierin staat het transitieschema van de benchmarkhervorming en 
eventuele wijzigingen in dit schema. Tevens wordt het nieuws, dat gerelateerd is aan de 
gebeurtenissen in het transitieschema, beschreven en geduid in de context van een Nederlands 
pensioenfonds. In de toelichting Benchmarkhervorming Transitie Monitor wordt de achtergrond en de 
inhoud van de BMR Transitie Monitor nader toegelicht. 



Benchmarkhervorming Transitie Monitor
Beschrijving van de wijzigingen in het transitieschema en het gerelateerde nieuws

EUREX volgt LCH met het clearen van haar eerste €STR swap. Waarom is dit belangrijk?

▪ Op 18 November 2019 is Eurex Clearing gestart met het clearen van swaps met €STR als referentie rente. LCH is 

een maand geleden gestart met het clearen van deze producten. Door het clearen van op €STR gebaseerde swaps 

wordt een verdere ontwikkeling van de €STR swap curve gestimuleerd. Belangrijk om hierbij op te merken is dat deze 

geclearde €STR swaps zijn verhandeld via platforms van Bloomberg en Tradeweb. Elektronische executie van 

derivaten zorgt ervoor dat de transitie van EONIA soepeler verloopt en fungeert als een centrale plaats voor liquiditeit.

▪ De volgende mijlpaal is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2020. Beide CCPs (EUREX en LCH) stappen 

dan over naar €STR verdiscontering. Op dit moment worden bijvoorbeeld de cash flows van €STR swaps 

verdisconteerd met de EONIA swapcurve. De overgang naar het verdisconteren met de €STR curve heeft mogelijk 

impact op de waardering van geclearde swaps. Beide CCP’s werken aan een methode ter compensatie van het 

waarderingsverschil dat ontstaat door deze overgang.

Wat als EURIBOR rentes disfunctioneel of niet meer beschikbaar zijn en de ISDA ‘fallbacks’ worden geactiveerd? 

Welke impact heeft dit op het pensioenfonds?

▪ In de oktober editie van de BMR Transitie Monitor hebben wij de fallback rente en de fallback methodologieën 

beschreven (zie voor meer uitleg over ook de toelichting op deze monitor) . ISDA heeft sindsdien een rapport

gepubliceerd met een samenvatting van de reactie van marktparticipanten m.b.t. de voorkeusmethodologie voor 

fallback rentes voor IBOR-rentes. EURIBOR is geen onderdeel van dit rapport, maar er kan redelijkerwijs worden 

verwacht dat marktparticipanten voor EURIBOR dezelfde voorkeur hebben. (wij gebruiken deze aanname in de 

onderstaande paragrafen - deze aanname is nog niet officieel geconfirmeerd door ISDA). 

▪ In het rapport van ISDA staat dat de meerderheid van de marktparticipanten de voorkeur heeft om de termijn spread 

o.b.v. een historische mediaan over een periode van vijf jaar (bijvoorbeeld, de termijn spread tussen EURIBOR en 

€STR) te bepalen. Wat betekent deze informatie voor pensioenfondsen? Zie onderstaand de uitleg en een voorbeeld 

van de werking van de ISDA-methodologie ter bepaling van de vervangende rente.

▪ Als de EURIBOR 6M rente niet beschikbaar is en de hierboven beschreven fallback wordt geactiveerd dan is onze 

inschatting dat de fallback referentierente wordt gebaseerd op de volgende twee elementen, namelijk: (1) 

samengestelde interest over de afgelopen 6 maanden van de €STR 1-dag rente (bepaling na afloop van de periode, 

in arrears) + (2) een termijn spread zoals beschreven in de vorige paragraaf.

▪ Op basis van aannames kan het niveau van deze fallback rente worden bepaald. Stel EURIBOR 6M was per eind 

november 2019 niet beschikbaar. De vervangende rente wordt dan -0.26% (gebaseerd op de voorkeursmethodologie 

voor het bepalen van de fallback rente), terwijl EUBIROR per eind november -0.343% was. De vervangende rente 

(-0.26%) is de som van (1) -0.493%, de geannualiseerde €STR rente o.b.v. samengestelde interest over de laatste 6 

maanden in arrears (2) 0.233%, de termijn spread berekent volgens de ISDA-methodologie. De vervangende rente is 

circa 8 basis punten hoger dan de EURIBOR 6M eind november 2019. Activatie van de fallback rente kan 

significante impact hebben op de waardering van swaps en de risico cijfers (zoals rentegevoeligheid) van 

pensioenfondsen. In een artikel begin januari gaan wij hier dieper op in.
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DISCLAIMER

The recipient should not construe any of the material contained herein as investment, hedging, trading, legal, 

regulatory, tax, accounting or other advice. The recipient should not act on any information in this document 

without consulting its investment, hedging, trading, legal, regulatory, tax, accounting and other advisors. 

Information herein has been obtained from sources we believe to be reliable but neither Milliman nor its 

parents, subsidiaries or affiliates warrant its completeness or accuracy. No responsibility can be accepted for 

errors of facts obtained from third parties. 

The materials in this document represent the opinion of the authors at the time of authorship; they may 

change, and are not representative of the views of Milliman or its parents, subsidiaries, or affiliates. Milliman 

does not certify the information, nor does it guarantee the accuracy and completeness of such information. Use 

of such information is voluntary and should not be relied upon unless an independent review of its accuracy 

and completeness has been performed. Materials may not be reproduced without the express consent of 

Milliman. 


