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1. Ontwikkelingen op de kapitaalmarkt 
  
Christine Lagarde, voorzitter van de Europese Centrale Bank, heeft laten doorschemeren dat de ECB waarschijnlijk nog in 
het vierde kwartaal van 2022 obligaties gaat kopen in een tempo van 20 miljard euro per maand. Over een officiële 
einddatum van dit aankoopprogramma is niet gesproken. Van belang is dat zolang de ECB obligaties aankoopt 
renteverhogingen uitgesloten zijn.  
 
De lange rentes zijn historisch gezien nog steeds uitzonderlijk laag. De rentepiek van de hoogconjunctuur van 2016 – 2018 is 
bijvoorbeeld bij lange na niet geëvenaard. Belangrijker nog, de rentestijging valt in het niet vergeleken met de inflatie.  
 
Ook op de financiële markten was het de afgelopen week flink schrikken. De bijeenkomst van de ECB daterend van 3 
februari 2022 beloofde een saaie te worden, maar tijdens de vragenronde met Lagarde bleek dat zij niet bereid was de 
renteverwachtingen van financiële markten naar beneden te praten. De deur staat ineens wijd open voor een 
renteverhoging in 2022. De markten schatten in dat de eerste renteverhoging nu al in juni kan komen. Klaas Knot, president 
van De Nederlandsche Bank, sprak over een renteverhoging in het vierde kwartaal. De euroswaprentes sprongen tijdens de 
Q&A met Lagarde omhoog, wat uiteindelijk resulteerde in een stijging van 23 basispunten voor de 10-jaars euroswaprente 
en maar liefst 33 basispunten voor de 2-jaars euroswaprente.  
 
 

 
 
Figuur 1: Langetermijnontwikkelingen 5- en 10-jaars euroswaprente. Bron: Macrobond. 
 
 

2. Rente vormt een steeds groter onderdeel van de kostprijs 
 

De afgelopen jaren zijn investeringsbedragen en daardoor de financieringen bij bedrijven explosief 

gestegen. Dit komt door de sterke stijging van de grondprijzen, de kapitaalintensieve investeringen voor 

automatisering en de schaalvergroting alsmede de historisch lage rentestanden. De kostenfactor ‘rente’ is 

daardoor in de afgelopen jaren een steeds groter onderdeel van de kostprijs gaan vormen.  

 

Of de rente nu hoog of laag is, ondernemers kunnen maar beperkt risico lopen voor rentestijgingen. Bij elke 

investering begroot de ondernemer welk rendement gemaakt kan worden. Een stijging van de rentelasten 

kan vervelende gevolgen hebben voor het rendement. De financiële wereld heeft hierop ingespeeld. Banken 

bieden nu producten aan die voldoen aan het gewenste maatwerk bij ondernemers. 

 

3. Renterisico’s afdekken 
 

Door goed rentemanagement binnen treasury kunnen ondernemers rente lang voorafgaand aan de 

investering vastleggen. Bekende mogelijkheden zijn een variabele rente met een maximum (plafond) of het 

afsluiten van opties op de rentestand. In de praktijk is nog veel meer mogelijk. Met de lage rente van de 

afgelopen jaren kunnen dergelijke afspraken heel prettig zijn. Nu het lijkt dat de rentemarkt gaat stijgen 

neemt de belangstelling voor rentederivaten toe. 
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4. Waarom kiezen voor rentederivaten? 
 

Als je een financiering op basis van een variabele rente hebt (Euribor), dan loop je renterisico. Dit risico zet 

mogelijk je winstmarges en liquiditeiten onder druk. Je kunt deze risico’s beheersen met derivaten. Zo kun je 

een plafond instellen op een mogelijke stijging van de rente (rentecap) en kun je tijdelijk de variabele rente 

inruilen voor een vaste rente (renteswap). Hierdoor heeft een stijging van de Euribor-rente geen effect op je 

rentelast van het afgedekte deel van de lening. 

 

5. Meest gebruikte rentederivaten 
 

5.1 Renteswap (renteruil) 
• Variabele rente inruilen voor een vaste rente 

• Inzicht in tariefsopbouw en marktwaarde 

• Financiering geheel of deels afdekken 

 

5.2 Swaption (optie op een swap) 
• Voornemen om financiering op te nemen in de toekomst 

• Optie op het aangaan van een renteswap 

• Bescherming tegen rentestijging 

 

5.3 Rentecap (renteplafond) 
• Bescherming tegen rentestijging boven overeengekomen renteplafond 

• Eenmalige premie vooraf 

• Profiteren van eventueel dalende rente 

 

6. Wat is een rentecap? 
 

Met een rentecap blijf je gefinancierd op basis van een variabele rente met alle kenmerken en flexibiliteit die 

daarbij horen. De rentelasten van je financiering zullen nooit hoger zijn dan het vooraf afgesproken plafond 

(ook wel strike) en de eventuele bijkomende opslag behorende bij de financiering van de rentecap.   

 

Ligt de variabele rente onder het plafond, dan betaal je een lagere rente. Je blijft dus profiteren van een lage 

variabele rente en bent beschermd tegen een stijging van de rente boven het niveau van de rentecap. Houd 

er rekening mee dat tijdens de looptijd opslagen, bijvoorbeeld vanuit debiteuren of liquiditeitsrisico, 

vergoedingen en kosten voor de (toekomstige) financiering ook kunnen wijzigen, tenzij hierover expliciete 

afspraken zijn gemaakt. 

 

6.1 Kenmerken van een rentecap: 
• Met een rentecap heb je een renteplafond, exclusief opslagen.  

• Je variabele rente stijgt niet boven de caprente (het plafond). Je betaalt de caprente en 

overeengekomen opslagen wanneer de variabele rente boven de caprente uit zou komen.  

• Je profiteert van rentedalingen.  

• Je betaalt een eenmalige premie aan de bank voor het afsluiten van een rentecap. De hoogte van 

de premie hangt onder andere af van de caprente, het hoofdsomverloop en de looptijd van de 

rentecap. Daarbij geldt onder andere: hoe hoger het variabele renteplafond, hoe lager de premie. 

En ook: hoe langer de looptijd, hoe hoger de premie. 

• Je moet rekening houden met opslagen, vergoedingen en kosten voor de (toekomstige) 

financiering. Die blijven tijdens de looptijd van de rentecap gelden en kunnen ook tussentijds 

wijzigen.  

• De bank berekent of je een bedrag terugkrijgt. Is de variabele rente hoger dan jouw renteplafond? 

Dan ontvang je het verschil terug. Is de variabele rente lager of gelijk aan jouw renteplafond? Dan 

ontvang je niets.  
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• De individuele opslag die je over je financiering betaald, kan niet worden afgedekt met een 

rentecap.  

• Een rentecap heeft een marktwaarde die altijd groter of gelijk is aan nul.  

• Bij een tussentijdse beëindiging wordt de marktwaarde verrekend. Deze is positief of nul. Op de 

einddatum van de rentecap is de marktwaarde altijd nul. 

 

7. Een rekenvoorbeeld 
 

Een onderneming heeft nieuwe machines ter waarde van € 10.000.000,- gekocht. Deze investering is 

gefinancierd met een bullet lening voor 5 jaar met een variabele rente op basis van 3-maands Euribor en 

een kredietopslag van 200 basispunten (bp).  

 

De CFO wordt door de treasury adviseur erop gewezen dat de huidige lage rentestand wel eens tot een 

einde zou kunnen komen en dat de ECB haar beleidsrente in de komende maanden kan gaan veranderen 

met rentestijgingen. Als dat gebeurt, zal dat onmiddellijk impact hebben op de geldmarkttarieven en dus 

ook de 3-maands Euribor. Daarom komt de treasury adviseur met een voorstel om dit renterisico af te 

wenden: 

 

 

 
 

 

Na 1 jaar, waarin de ECB een aantal rentestappen omhoog gedaan heeft, is de 3-maands Euribor op 14 

februari 2023 voor het eerst boven de strike van de cap gefixed op 1,25 %. De onderneming betaald over de 

lening van € 10.000.000,- 3,25 % (1,25 % = 3-maands Euribor + kredietopslag van 200 bp). De rentecap heeft 

echter een renteplafond (strike) van 1,00 %. De bank verrekent het verschil met de ondernemer als volgt: 

 

 

 
 

 

Wanneer de fixing van de Euribor in de komende jaren boven de 1,00 % uitkomt, betaald de ondernemer 

niet meer dan 3,00 % over de lening.  

 

 

Koop: Rentecap voor 5 jaar 

Strike: 1,00 % 

Start: 14 februari 2022 

Eind: 14 februari 2027 

Benchmark: 3-maands Euribor 

Premie: € 195.000,-  

(vooraf eenmalig te betalen) 

 

 

Periode: 14 februari 2023 – 15 mei 2023 (90 dagen) 

 

(Fixing – Strike) * hoofdsom * dagen / 360 = compensatie door bank 

(1,25 % - 1,00 %) * € 10.000.000,- * 90 / 360 = € 6.250,-  

 

De onderneming betaald voor lening 3,25 % € 81.250,- 

Compensatie door bank 0,25 % €   6.250,- 

Netto betaald de ondernemer 3,00 % € 75.000,- 
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De 200 bp kredietopslag kan echter onderhevig zijn aan veranderingen in relatie met de kredietwaardigheid 

van de onderneming. Ook al blijft de cap met bescherming op Euribor intact, een toename van de 

kredietopslag kan betekenen dat de onderneming per saldo toch meer moet betalen. 

 

 

 
 
Figuur 2: Werking van een rentecap. Bron: bewerkte versie van Rabobank afbeelding. 
 
 

8. Professioneel transactie support 
 

Om financiële transacties goed uit te kunnen voeren is kennis nodig. Ook ervaring en toegang tot de juiste 

informatie spelen een grote rol bij het succes van een transactie. De experts van de Treasury Desk hebben 

dit allemaal. Zij hebben niet alleen kennis over en ervaring met onder andere derivaten, zoals swaps en 

opties, maar ook de pricing van alle financieringsvormen en FX-transacties. Door goed zicht op 

koersontwikkelingen en rechtstreeks contact met de dealingroom van banken zorgt de Treasury Desk 

ervoor dat de prijs van elk financieringsinstrument optimaal tot stand komt. 

 

Ook wanneer een investering in de toekomst ligt en je verwacht dat de rente gaat oplopen is het verstandig 

om een treasury adviseur in te schakelen. Laat de adviseurs van Ilfa berekenen wat het kost om de rente 

vast te leggen en over een langere periode op te nemen.  

 

Bij grotere investeringen is het zeker aan te raden de mogelijkheden van treasury producten goed in kaart 

te brengen. Het blijft altijd verstandig om concreet uit te rekenen wat deze producten kosten, vooral als het 

verdisconteerd zit in de rente die u over een periode van 5 of 10 jaar moet betalen. 
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