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1. Portefeuille  samenstelling ultimo Q3-2022

1. Portefeuille  samenstelling ultimo Q3-2022

Fondskarakteristieken:

Gemiddelde LTV: 57,4%
Gemiddelde opslag: 1,08%
Modified duration: 6,36 jr

Net Asset Value (NAV)

€ 10,5 miljard

Portefeuille ontwikkeling Q3

Verstrekkingen € 566 miljoen

Aflossingen € 267 miljoen

Samenstelling naar Loan-to-Value (LTV) Absoluut rendement Relatief rendement
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Financieel rendement (direct, indirect en totaal)

SAMENSTELLING NAAR AFLOSSINGSVORM

VERLOOP BETALINGSACHTERSTANDEN > 90 DAGEN²VERLOOP BETALINGSACHTERSTANDEN¹ 
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²  Restschuld van leningdelen met 
3 maanden achterstand als % 
van de totale restschuld.

¹  Totaalbedrag aan betalings-
achterstand t.o.v. totale 
restschuld
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2. Management samenvatting Q3-2022

Marktontwikkelingen
•  Swaprentes zijn sterk gestegen in het derde kwartaal.

•  Hypotheekrentes zijn gestegen.

•  Sterke daling aantal hypotheekaanvragen oversluiters, kopers vragen meer aan.

•  Afgesloten hypotheekbedrag op hoogtepunt, aangevraagd hypotheekbedrag inmiddels lager.

•  Transactieprijzen dalen fors door hogere rentes.

•  Aantal executieveilingen neemt nauwelijks toe.

Fondsontwikkelingen
•  In het derde kwartaal werd voor circa € 566 miljoen belegd in nieuwe hypotheken.

Samenstelling portefeuille
•  Het fondsvermogen bedroeg ultimo september € 10.490 miljoen.

•  De gemiddelde bevoorschotting (exclusief NHG hypotheken) van de portefeuille was ultimo september 

57,4%.

•  De gemiddelde LTV van de NHG hypotheken in de portefeuille was ultimo september 51,2%.

•  De voorziening voor dubieuze debiteuren en oninbaarheid bedroeg per het einde van het derde 

kwartaal 0,4 basispunt van het totale fondsvermogen.

•  Het bedrag aan betalingsachterstanden bedroeg 0,1 basispunt van de totale restschuld.

•  De restschuld van hypotheken met een betalingsachterstand groter dan 90 dagen bedroeg 

2 basispunten van de totale restschuld van de hypothekenportefeuille.

•  De modified duration van het Fonds was eind september 6,36 jaar.

•  De gemiddelde opslag ten opzichte van de swapcurve bedroeg eind september 1,08%.

Performance
•  Het fondsrendement over het derde kwartaal bedroeg (afgerond) -0,50%.

•  Direct rendement over het derde kwartaal: 0,53%.

•  Indirect rendement over het derde kwartaal: -1,02%.

•  Het cumulatieve rendement tot en met het derde kwartaal van 2022 bedroeg -15,36%.

•  Het relatieve rendement ten opzichte van de benchmark (Bloomberg Customized PHF Maturity Swap 

Index) over het derde kwartaal bedroeg 3,96%.

•  Het cumulatieve relatieve rendement tot en met het derde kwartaal van 2022 bedroeg 0,10%.

2. Management samenvatting Q3-2022
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PVF PARTICULIERE HYPOTHEKENFONDS (BEDRAGEN X € 1.000)

Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021 Q3-2021

Hypothekenportefeuille

Aantal leningdelen 125.612 122.625 120.241 118.175 113.009

Gewogen gemiddelde LTV-ratio 
(exclusief NHG/GG)

57,39% 57,55% 58,20% 59,49% 61,05%

% NHG in portefeuille (t.o.v. NAV) 19,63% 20,59% 21,72% 23,03% 24,81%

Gewogen gemiddelde contractrente 2,25% 2,22% 2,24% 2,27% 2,36%

Modified duration (fondsniveau) 6,36 6,37 6,95 7,22 7,11

Gewogen gemiddelde yield 4,01% 3,77% 2,26% 1,34% 1,27%

Voorziening als % van de NAV 0,00% 0,00% 0,01% 0,01% 0,00%

Achterstanden > 90 dagen (restschuld als % van 
totale restschuld)

0,02% 0,02% 0,02% 0,02% 0,04%

Kwartaalrendement (Time-weighted)

Direct rendement 0,53% 0,47% 0,44% 0,45% 0,47%

Indirect rendement -1,02% -10,00% -6,41% -0,48% 0,44%

Totaal rendement -0,50% -9,53% -5,98% -0,03% 0,91%

Benchmark (Bloomberg Customized PHF 
Maturity Swap Index)

-4,46% -6,18% -5,68% -0,75% -0,36%

Performance (t.o.v. de benchmark) 3,96% -3,35% -0,30% 0,71% 1,27%

PVF PARTICULIERE HYPOTHEKENFONDS (BEDRAGEN X € 1.000)

Q3-2022 Q2-2022 Q1-2022 Q4-2021 Q3-2021

Cumulatief rendement (ytd Time-weighted)

Direct rendement 1,33% 0,88% 0,44% 1,91% 1,45%

Indirect rendement -16,69% -15,81% -6,41% 0,48% 0,97%

Totaal rendement -15,36% -14,93% -5,98% 2,39% 2,43%

Benchmark (Bloomberg Customized PHF 
Maturity Swap Index)

-15,46% -11,51% -5,68% -3,43% -2,70%

Performance (t.o.v. de benchmark) 0,10% -3,43% -0,30% 5,82% 5,13%

Net Asset Value 10.490.073 10.452.018 11.253.130 11.597.936 11.299.140

Aantal participanten 56 57 57 53 51

Aantal participaties 18.645.751 18.387.890 17.818.878 17.187.398 16.664.480

Participatiewaarde na resultaatbestemming (in €) 562,5986 568,4185 631,5285 674,7930 678,0374

3. Kerngegevens

3. Kerngegevens

VERVOLG (BEDRAGEN X € 1.000)
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4. Marktontwikkelingen

4. Marktontwikkelingen

Rentemarkt  
In het derde kwartaal van 2022 stegen de swaprentes aanzienlijk 

voor alle looptijden van de swapcurve. De swaprentes met looptij-

den tot 10 jaar stegen gemiddeld met 119 basispunten. Voor de 

langere looptijden stegen de rentes gemiddeld met 58 basispunten. 

De 5-jaars rente steeg van 1,79% naar 2,97%. De 10-jaars rente steeg 

van 2,17% naar 3,08%. De 30-jaars rente steeg van 1,98% naar 2,40%. 

De swapcurve is aan de korte kant vervlakt. Het verschil tussen de 

rente voor 10 jaar en voor 5 jaar is afgenomen. Dit bedroeg aan het 

eind van het tweede kwartaal nog 37 basispunten en is aan het eind 

van het derde kwartaal 11 basispunten. Het negatieve verschil 

tussen de 30-jaars rente en de 10-jaars rente is nog groter 

geworden. 

EUROSWAPRENTE
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Waar het verschil aan het einde van het tweede kwartaal -0,18% 

bedroeg, is dit aan het einde van het derde kwartaal -0,68%. 

Hiermee ligt de 30-jaars swaprente lager dan de 10-jaars swaprente 

en is de curve inverse na 10 jaar swap.

In het derde kwartaal zijn de rentes verder gestegen. 

De aanhoudende hoge inflatie heeft centrale banken wereldwijd 

ertoe aangezet om de beleidsrente te verhogen. Waar de markt 

hoopte op een einde aan de renteverhogingen door dalende 

inflatie, bleek daar geen sprake van. In de ontwikkelde economieën 

bleef de inflatie hoog wat ervoor gezorgd heeft dat centrale banken 

verder de rente hebben verhoogd. Er zijn ongekend grote stappen 

ondernomen door Centrale Banken om de inflatie te beteugelen. 

De Federal Reserve (Fed) heeft in het derde kwartaal de beleids-

rente verhoogd met 150 basispunten. In Europa heeft de ECB in het 

derde kwartaal de beleidsrente met 125 basispunten verhoogd. 

Door de aanhoudende hoge inflatie is de consensus dat de rente-

stappen nog groter zullen zijn en wordt er zelfs gesproken van 

ongekende verdere rentestappen van 100 basispunten. Sinds het 

starten van de verkrappende cyclus door Centrale Banken heeft de 

Fed de rente verhoogd met 3,25% en heeft de ECB de rente met 

1,25% verhoogd. De aanhoudende hoge inflatie en de verwachting 

van verdere renteverhogingen heeft geleid tot verder stijgende 

rentes in het derde kwartaal.

Hypotheektarieven en marges
In het derde kwartaal zijn de hypotheektarieven weer verder 

gestegen, nadat ze in het eerste en tweede kwartaal van 2022 al 

fors gestegen waren. De stijging was in het afgelopen kwartaal 

echter een stuk minder groot dan in het tweede kwartaal. Het 

gemiddelde tarief (op basis van de top-10 aanbieders) voor een 

10-jaars rentevaste hypotheek met NHG steeg van 3,37% naar 3,82%. 

De marge op hypotheken in dit segment daalde in het derde 

kwartaal; de marge ging van 142 naar 87 basispunten. 

Het gemiddelde tarief voor een 30-jaars tophypotheek (hypotheek 

met LTV > 90%) steeg van 4,36% naar 4,56% gedurende het 

afgelopen kwartaal. Ook in dit segment nam de marge (ten 

opzichte van swap) af. De marge op dergelijke hypotheken daalde 

met 65 basispunten van 238 naar 173 basispunten. De stijging van 

de hypotheekrentes volgt de stijging van de swaprentes, zij het met 

enige vertraging. In het begin van het afgelopen kwartaal zijn de 

swaprentes tijdelijk wat lager geweest om vervolgens in augustus 

en september weer verder te stijgen. Met name de stijging in 

september is nog niet volledig terug te zien in de hypotheekrentes. 

Dit verklaart mede de aanzienlijke daling van de marges.

Sterke daling aantal hypotheekaanvragen 
oversluiters, kopers vragen meer aan
Vanaf juni is het aantal afgesloten hypotheken volgens het Kadaster 

langzaam teruggelopen van een 3-maandsgemiddelde van 

ongeveer 45.000 naar een 3-maandsgemiddelde van ongeveer 

41.000 hypotheken (bron: Kadaster, bewerking Syntrus Achmea). 
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4. Marktontwikkelingen

Het aantal hypotheekaanvragen geeft een meer actueel beeld van 

de stemming van consumenten op de hypothekenmarkt. Het aantal 

aanvragen in het derde kwartaal is met 14 procent gedaald ten 

opzichte van vorig jaar. De daling werd met name veroorzaakt door 

een sterke daling van het aantal oversluiters. Het aandeel van dit 

type hypotheekaanvragen daalde met bijna 32 procent op jaarbasis. 

Opvallend is dat de aanvragen van kopers, ondanks oplopende 

rentes en economische en politieke onzekerheden, in het afgelopen 

kwartaal is gestegen met ruim 5 procent. De doelgroepen starters 

en doorstromers met NHG vroegen veel meer hypotheken aan dan 

vorig kwartaal (bron: HDN).

Afgesloten hypotheekbedrag op hoogtepunt, 
aangevraagde hypotheekbedrag inmiddels lager.
Op basis van afgesloten hypotheken is de gemiddelde hypotheek-

som in juli en augustus nog doorgestegen tot ruim 480.000 euro. 

Het terugvallen van het aantal afgesloten hypotheken heeft wel 

gezorgd voor een daling van de totale hypotheeksom tot 13,6 

miljard euro (bron: Kadaster). HDN signaleert bij de aangevraagde 

hypotheken in het derde kwartaal wél een daling van het 

hypotheekbedrag wat wordt aangevraagd. Bij de kopers daalde de 

loan to income van 4,44 naar 4,08 en bedroeg de gemiddelde loan 

to value 75,1% (bron: HDN). 

In het tweede kwartaal waren er bij het marktaandeel van 

hypotheekverstrekkers relatief grote verschuivingen. Het aandeel 

van banken daalde van 52,0 naar 51,3 procent en het aandeel van 

verzekeraars daalde sterk van 14,8 naar 12,0 procent. De sterkste 

stijger waren de regiepartijen. Hier steeg het marktaandeel van 22,6 

naar 25,8 procent (bron: IG&H). 

Huizenprijzen dalen fors 
Op de koopwoningmarkt is de gemiddelde transactieprijs in het 

derde kwartaal fors gedaald. Cijfers van de NVM tonen een daling 

van 5,8 procent op kwartaalbasis, op jaarbasis is nog een stijging te 

zien met 2 procent.

AANTAL HYPOTHEKEN EN HYPOTHEEKSOM (3-MNDS VOORTSCHRIJDEND)

Bron: IG&H en Kadaster (2022)

Aantal hypotheken (l-as)         Gemiddelde hypotheeksom (r-as)

Aantal x 1.000 Gemiddelde som (x € 1.000)
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In bijna alle regio’s daalden de transactieprijzen, alleen in vier 

noordelijke regio’s was er een (lichte) stijging. Belangrijke factor 

in de prijsdalingen is de oplopende hypotheekrente, waardoor 

huizenkopers steeds minder leenruimte hebben. En dan is er nog de 

economische onzekerheid. Het aantal transacties was stabiel ten 

opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Doordat het aanbod in het 

derde kwartaal met 22 procent toenam, verruimde de krapte-

indicator van 2,1 naar 2,8, het hoogste niveau sinds 2019. 

Het aantal woningen waarvoor wordt overboden loopt verder terug, 

gemiddeld werd er 3 procent boven de vraagprijs geboden. 

De NVM-cijfers zijn gebaseerd op de gemiddelde transactieprijs 

en geven een grove, maar actuele indicatie van de huizenprijs-

ontwikkeling. De prijsindex bestaande koopwoningen van CBS en 

Kadaster geeft een betere indicatie, doordat deze corrigeert voor 

locatie en woningtype. In augustus en september daalde de 

prijsindex met respectievelijk 0,2 en 0,7 procent ten opzichte van de 

vorige maand. Door de hoge inflatie en stijgende hypotheekrente 

daalde de Eigen Huis-marktindicator verder tot 85 punten in 

augustus (100 is ‘neutraal’ op een schaal van 0 tot 200). Het is voor 

het eerst sinds begin 2014 dat deze indicator deze lage stand laat 

zien.

Aantal executieveilingen neemt nauwelijks toe
In het aantal executieveilingen is op basis van een 3-maands voort-

schrijdend gemiddelde nog weinig verandering opgetreden. Het 

aantal gedwongen verkopen is licht opgelopen tot gemiddeld 22 

per maand wat nog steeds historisch laag is. Dit aantal kan de 

komende maanden nog doorstijgen door de oplopende maand-

lasten. Voor sommige financieel kwetsbare huishoudens kunnen de 

hoge energietarieven en de gestegen prijzen voor dagelijkse 

MARKTAANDEEL HYPOTHEEKVERSTREKKERS

4. Marktontwikkelingen
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uitgaven tot betalingsproblemen leiden. Het energieplafond en de 

koopkrachtreparaties van de overheid zullen pas aan het einde van 

2022 en begin 2023 terug te zien zijn in de koopkracht. De 

verhoging van de grens voor een NHG-hypotheek van 355.000 tot 

405.000 euro in 2023 verkleind eveneens het risico op potentiële 

betalingsproblemen.

Vooruitblik
De hypotheekrente zal zich (met enige vertraging) aanpassen aan 

de swaprente. Als de swaprente stijgt zal de hypotheekrente 

eveneens navenant stijgen maar dan met enige vertraging. Als de 

swaprente daalt dan zal de hypotheekrente eveneens dalen met 

enige vertraging. Naar verwachting zullen de hypotheekrentes 

verder stijgen, dit in reactie op de gestegen swaprentes in het 

derde kwartaal. Ook verwachten wij een stijging van de marges ten 

opzichte van het eind van het derde kwartaal door de verlate 

reactie van de hypotheekmarkt op de kapitaalmarkt.

De voorspellingen ten aanzien van de huizenprijsontwikkeling in de 

laatste maanden van 2022 en 2023 zijn het afgelopen kwartaal door 

de verschillende partijen neerwaarts bijgesteld. De gestegen 

hypotheekrentes en politieke en economische onzekerheden 

hebben in de afgelopen maanden al voor een stabilisatie van de 

PBK-prijzen en een daling van NVM-prijzen gezorgd. Of deze trend 

de komende kwartalen versterkt of verzwakt doorzet hangt 

mede af van de effecten van de koopkrachtreparaties en rente-

ontwikkelingen. Positieve fundamenten voor de woningmarkt 

blijven de lage werkloosheid en het grote woningtekort.

AANTAL EXECUTIEVEILINGEN (3-MNDS VOORTSCHRIJDEND)
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5. Samenstelling portefeuille

Fondsomvang

Fondsomvang
De netto vermogenswaarde (NAV) van het PVF Particuliere 

Hypothekenfonds (“het Fonds”) steeg in het derde kwartaal 2022 

naar € 10.490 miljoen. Dit betekende een toename van 0,4% ten 

opzichte van eind juni, toen bedroeg de netto vermogenswaarde 

€ 10.452 miljoen.

In- en uittredingen
In het derde kwartaal van 2022 hebben enkele participanten hun 

belang in het Fonds uitgebreid. Ook is er één nieuwe participant 

ingetreden. Het totaalbedrag aan intredingen in het Fonds was dit 

kwartaal € 140 miljoen (exclusief herbeleggingen). In het derde 

kwartaal zijn twee participanten volledig uitgetreden.

Nieuwe verstrekkingen
In het derde kwartaal belegde het Fonds voor € 566 miljoen in 

nieuwe hypothecaire leningen. Voor de eerste drie kwartalen van 

2022 is het bedrag aan nieuwe verstrekkingen in totaal € 1,7 miljard 

waarmee het Fonds goed op schema ligt ten opzichte van het 

jaartarget voor 2022 dat is gesteld op € 2,3 miljard. In de eerste 

tabel rechts is de verdeling van de nieuwe verstrekkingen naar 

rentevaste periode weergegeven voor zowel de eerste drie 

kwartalen van 2022 (cumulatief) als voor het tweede en derde 

kwartaal van 2022 afzonderlijk. 

Bevoorschottingspercentage
Het gemiddelde bevoorschottingspercentage (exclusief hypotheken 

met NHG) in het Fonds bedroeg eind september 57,4% op basis van 

de marktwaarde van het onderpand. De gemiddelde bevoorschot-

ting daalde iets ten opzichte van het vorige kwartaal (57,5%). Er is 

in het derde kwartaal iets meer verstrekt in de hoogste risicoklasse 

(zie tabel) maar door de waardestijging van de onderliggende 

onderpanden van de hypotheken in het Fonds is de gemiddelde 

LTV toch iets gedaald ten opzichte van vorig kwartaal.

In de middelste tabel hiernaast is de verdeling van de nieuwe 

verstrekkingen naar risicocategorie weergegeven.

In het portefeuilleplan 2022 is afgesproken om de strategie van 

2021 voort te zetten. Deze strategie betekent dat het streefpercen-

tage voor hypotheken met een LTV > 80% behouden blijft op 20% en 

de focus ligt op een verdere groei van de risicoklasse LTV tussen 

60% en 80% (tot een maximum van 35%). Hoewel in het derde 

kwartaal van 2022 nog een relatief groot deel van de nieuwe 

hypotheken in de categorie LTV tot 60% viel, is in de tabel met de 

verstrekkingen naar risicoklasse ook te zien dat er nog steeds focus 

ligt op de risicoklasse LTV tussen 60% en 80% (33% van de nieuwe 

verstrekkingen).

NIEUWE VERSTREKKINGEN NAAR RENTEVASTE PERIODE

2022 YTD Q3-2022 Q2-2022

rvp 1 jr 0,6% 0,8% 0,5%

1 jr < rvp ≤ 5 jr 7,8% 12,6% 8,0%

5 jr < rvp ≤ 10 jr 12,4% 17,5% 14,1%

10 jr < rvp < 20 jr 1,9% 3,2% 1,3%

rvp 20 jr 25,9% 30,2% 21,9%

rvp 30 jr 51,4% 35,7% 54,2%

NIEUWE VERSTREKKINGEN PER RISICOCATEGORIE

2022 YTD Q3-2022 Q2-2022

NHG 1,9% 3,0% 1,6%

LTV ≤ 60% 39,4% 40,8% 41,6%

LTV ≤ 80% 32,8% 31,9% 31,4%

LTV ≤ 90% 11,2% 9,5% 11,0%

LTV > 90% 14,7% 14,8% 14,4%

Z-SPREAD OP VERSTREKKINGEN PER RISICOCATEGORIE

Z-spread (bps)

NHG 149

LTV ≤ 60% 158

LTV ≤ 80% 155

LTV ≤ 90% 165

LTV > 90% 171
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5. Samenstelling portefeuille

In de laatste tabel op de vorige bladzijde is weergegeven wat de 

z-spread (op offertedatum in basispunten) was op de hypotheken 

die in het afgelopen kwartaal werden verstrekt. De tabel toont de 

gemiddelde z-spread per risicocategorie (over alle rentevaste 

periodes).

Betalingsachterstanden en voorzieningen
De betalingsachterstanden zijn in het afgelopen kwartaal 

toegenomen ten opzichte van het vorige kwartaal. Ultimo 

september was het totaalbedrag aan betalingsachterstanden gelijk 

aan € 119 duizend (ultimo juni: € 85 duizend). Relatief, ten opzichte 

van de uitstaande restschuld, kwam dit neer op 0,1 basispunt.

De restschuld (nog af te lossen uitstaande hoofdsom) van de 

hypotheken waarbij sprake was van een betalingsachterstand van 

drie of meer maandtermijnen, nam in het afgelopen kwartaal iets af. 

Per eind september ging het om een bedrag van € 2,0 miljoen 

tegen een bedrag van € 2,3 miljoen eind juni. Ten opzichte van de 

totale restschuld ging het eind september om 0,02% van de 

hypotheken; eind juni was dit eveneens 0,02%.

De voorziening voor dubieuze debiteuren en oninbaarheid nam iets 

af in het derde kwartaal van 2022. Per saldo daalde de voorziening 

met een bedrag van € 33 duizend. In de tabel verloop voorziening 

zijn de mutaties in de voorziening weergegeven.

De voorziening bedroeg ultimo september 0,4 basispunt van het 

totale fondsvermogen. Eind vorig kwartaal was dit 0,5 basispunt. 

Zowel de betalingsachterstanden als de voorziening zijn laag ten 

opzichte van het totale fondsvermogen.

BETALINGSACHTERSTANDEN

Q3-2022 Q2-2022

Totale betalingsachterstanden

Bedrag achterstanden € 119.155 € 85.287

% van de totale restschuld 0,001% 0,001%

Betalingsachterstanden > 3 maanden

Bedrag achterstanden € 12.041 € 9.477

Totaal uitstaande restschuld 2.003.515,26 2.266.010,34 

% van de totale restschuld 0,02% 0,02%

VERLOOP VOORZIENING (IN € X 1.000) 

Stand Q2-2022 476,7

Dotatie 52,4

Vrijval 85,1

Onttrekking 0,0

Stand Q3-2022 444,0
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6. Performance

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten over het afgelopen kwartaal 

toegelicht. Daarbij wordt op twee manieren gekeken naar het 

rendement van het Fonds. Allereerst wordt gekeken naar het 

absolute rendement van het Fonds zelf, dus zonder vergelijking met 

de benchmark. Hierbij staat het onderscheid tussen direct en 

indirect rendement centraal. Vervolgens komt de vergelijking met 

de benchmark aan bod waarbij een toelichting wordt gegeven op 

het relatieve rendement. Hierbij vormt het rendement van de 

benchmark het uitgangspunt en ligt de focus op de verschillen 

tussen het Fonds en de benchmark. De twee toelichtingen overlap-

pen elkaar voor een deel, dus soms komen dezelfde factoren aan 

bod, zoals het effect van nieuwe verstrekkingen.

Toelichting absoluut rendement
Het fondsrendement over het derde kwartaal van 2022 bedroeg 

(afgerond) -0,50%, opgebouwd uit 0,53% direct rendement en -1,02% 

indirect rendement.

UITSPLITSING ABSOLUUT RENDEMENT 

Direct 
rendement

Rentebaten (coupon) 0,62%

Rentelasten (o.a. spaar) -0,02%

Fee en kosten -0,07%

Totaal direct 0,53%

Indirect 
rendement

Verandering disconto -1,05%

Nieuwe verstrekkingen -0,23%

Aflossingen 0,07%

Overstap IT-systeem waardering 0,19%

Totaal indirect -1,02%

Direct rendement
De gemiddelde coupon bedroeg eind derde kwartaal 2,25%. De 

hypothekenportefeuille is gedurende het derde kwartaal in omvang 

toegenomen. Deze couponrente werd daarom niet over het 

volledige kwartaal voor de hele hypothekenportefeuille ontvangen. 

Door de overige kosten, de beheervergoeding en de rentevergoe-

ding op spaarhypotheken en bouwdepots kwam het totale direct 

rendement over het derde kwartaal uit op 0,53%.

Indirect rendement
Zowel de swaprentes als de hypotheekrentes zijn in het afgelopen 

kwartaal gestegen. Hierdoor steeg de gemiddelde disconterings-

voet van 3,77% naar 4,01%. Dit is ook terug te zien in het indirect 

rendement; de stijging van de disconteringsvoet had een negatief 

effect op het indirect rendement van -1,05%. Daarmee vormde de 

stijging van de gemiddelde disconteringsvoet de belangrijkste 

factor voor het indirecte rendement.

In het afgelopen kwartaal belegde het Fonds voor circa € 566 

miljoen in nieuwe hypothecaire leningen. Deze hypotheken werden 

verstrekt tegen een gemiddelde coupon van 3,08%. Door de sterke 

stijging van de hypotheekrentes in het afgelopen kwartaal was de 

gemiddelde discontovoet voor deze hypotheken met 3,84% 

aanzienlijk hoger dan de gemiddelde coupon. Hierdoor kwamen de 

hypotheken in het Fonds met een lagere waarde dan de nominale 

waarde. Dit had een negatief effect op het rendement van 0,23%.

Het effect van ‘aflossingen’ in de verklaring van het rendement 

bestaat uit twee componenten. Ten eerste hebben consumenten de 

mogelijkheid om hun hypotheek geheel of gedeeltelijk vervroegd af 

te lossen. In sommige situaties ontvangt het Fonds daarvoor een 

(gedeeltelijke) vergoeding, in andere situaties niet. Als het Fonds 

geen (volledige) vergoeding ontvangt, heeft een aflossing van een 

hypotheek met een actuele waarde groter dan de restschuld een 

negatief effect op het rendement van het Fonds. Omgekeerd is het 

effect op het rendement positief op het moment dat de actuele 

waarde lager is dan de nominale waarde. Omdat voor de meeste 

hypotheken de actuele waarde momenteel lager is dan de 

restschuld, was het effect van vervroegde aflossing op het 

rendement in het afgelopen kwartaal positief.
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Daarnaast wordt elk jaar het percentage voor vervroegde aflossing 

(CPR) herzien. Het nieuwe percentage ligt lager (7,36% versus 

7,44%). Dit percentage wordt gebruikt in de modellering van de 

kasstromen voor de waardering van de hypotheken in de porte-

feuille. Bij de huidige marktomstandigheden waarbij voor de meeste 

hypotheken de actuele waarde lager is dan de restschuld, heeft een 

lager percentage een negatief effect op de waardering. Per saldo 

was het effect van deze beide componenten wel positief, ongeveer 

0,07%.

Tot slot is in september de overstap gemaakt van het bestaande 

IT-systeem voor de waardering van de hypotheken in het Fonds 

(“HYMIS”) naar een nieuw systeem (“ProMMiSe”). Het waarderings-

model en de methodologie zijn ongewijzigd waarbij het systeem 

Prommise een beperkte verfijning kent in de software voor het 

omrekenen van het CPR jaarpercentage naar een maand-

percentage. HYMIS deed dit volgens de enkelvoudige methode, 

terwijl ProMMiSe gebruik maakt van de zogenaamde samen-

gestelde methode. Met de huidige marktomstandigheden leidt dit 

tot een eenmalig positief effect van 0,19% op het rendement in het 

afgelopen kwartaal.

Toelichting relatief rendement
In het derde kwartaal van 2022 realiseerde het Fonds een absoluut 

rendement van -0,50%. De benchmark (Bloomberg Customized PHF 

Maturity Swap Index) behaalde een rendement van -4,46%. Hierdoor 

kwam het relatieve rendement over het afgelopen kwartaal uit op 

3,96%. 

In de tabel staat de opbouw van de relatieve 

performance (396 basispunten) in het derde kwartaal.

UITSPLITSING RELATIEVE PERFORMANCE IN BASISPUNTEN

Opslag (-/- fee) 36

Aanpassing opslag 461

Nieuwe verstrekkingen -23

(Vervroegde) Aflossingen 7

Overstap IT-systeem waardering 19

Overig -104

Totaal 396 

De belangrijkste factoren die de relatieve performance beïnvloeden, 

worden hieronder nader toegelicht.

Verklaring relatief rendement
De spread (opslag ten opzichte van de euroswapcurve) in het 

Fonds zorgde voor een positief rendementseffect. De gemiddelde 

opslag in het Fonds bedroeg eind september 1,08%. De opslag had 

een positief effect op het relatieve rendement van 36 basispunten.

De risico-opslag die gebruikt wordt in de waardering van het 

Fonds, beweegt mee met ontwikkelingen in de markt. Deze 

risico-opslag wordt elke maand vastgesteld. Zowel de swaprentes 

als de hypotheekrentes zijn in het afgelopen kwartaal gestegen. 

Per saldo stegen de swaprentes harder dan de hypotheekrentes. 

Dit heeft geleid tot een daling van de risico-opslag. De gemiddelde 

risico-opslag in het Fonds daalde gedurende het derde kwartaal 

van 1,78% naar 1,08%. Dit had een positief effect op het rendement 

van 461 basispunten.

In het afgelopen kwartaal belegde het Fonds voor circa € 566 

miljoen in nieuwe hypothecaire leningen. Deze hypotheken werden 

verstrekt tegen een gemiddelde coupon van 3,08%. Door de sterke 

stijging van de hypotheekrentes in het afgelopen kwartaal was de 

gemiddelde discontovoet voor deze hypotheken met 3,84% 

aanzienlijk hoger dan de gemiddelde coupon. Hierdoor kwamen de 

hypotheken in het Fonds met een lagere waarde dan de nominale 

waarde. Dit had een negatief effect op het rendement van 23 

basispunten.

Het effect van ‘aflossingen’ in de verklaring van het rendement 

bestaat uit twee componenten. Ten eerste hebben consumenten de 

mogelijkheid om hun hypotheek geheel of gedeeltelijk vervroegd af 

te lossen. In sommige situaties ontvangt het Fonds daarvoor een 

(gedeeltelijke) vergoeding, in andere situaties niet. Als het Fonds 

geen (volledige) vergoeding ontvangt, heeft een aflossing van een 

hypotheek met een actuele waarde groter dan de restschuld een 

negatief effect op het rendement van het Fonds. Omgekeerd is het 

effect op het rendement positief op het moment dat de actuele 

waarde lager is dan de nominale waarde. Omdat voor de meeste 

hypotheken de actuele waarde momenteel lager is dan de 

restschuld, was het effect van vervroegde aflossing op het 

rendement in het afgelopen kwartaal positief.

Daarnaast wordt elk jaar het percentage voor vervroegde aflossing 

(CPR) herzien. Het nieuwe percentage ligt lager (7,36% versus 

7,44%). Dit percentage wordt gebruikt in de modellering van de 

kasstromen voor de waardering van de hypotheken in de porte-

feuille. Bij de huidige marktomstandigheden waarbij voor de meeste 

hypotheken de actuele waarde lager is dan de restschuld, heeft een 

lager percentage een negatief effect op de waardering. Per saldo 

was het effect van deze beide componenten wel positief, ongeveer 

7 basispunten.
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7. Performance

In september is de overstap gemaakt van het bestaande IT-systeem 

voor de waardering van de hypotheken in het Fonds (“HYMIS”) naar 

een nieuw systeem (“ProMMiSe”). Het waarderingsmodel en de 

methodologie zijn ongewijzigd waarbij het systeem Prommise een 

beperkte verfijning kent in de software voor het omrekenen van het 

CPR jaarpercentage naar een maandpercentage. HYMIS deed dit 

volgens de enkelvoudige methode, terwijl ProMMiSe gebruik maakt 

van de zogenaamde samen gestelde methode. Met de huidige 

marktomstandigheden leidt dit tot een eenmalig positief effect van 

19 basispunten op het relatieve rendement in het afgelopen kwartaal.

De grote post ‘overig’ bestaat uit meerdere componenten waarvan 

twee grotere hier kort toegelicht worden. Ten eerste waren er door 

de volatiliteit op de rentemarkt in het afgelopen kwartaal relatief 

veel verschillen tussen de rentecurve die wordt gebruikt voor de 

samenstelling van de benchmark en de rentecurve zoals gebruikt 

voor de waardering van het Fonds. Deze verschillen vallen in de 

regel tegen elkaar weg wanneer gekeken wordt over meerdere 

maanden, maar dit kwartaal niet. Dit kwartaal was er per saldo een 

effect in het nadeel van het Fonds (vorig kwartaal was er een effect 

in het voordeel van het Fonds). 

Daarnaast hebben de grote (en soms tegengestelde) bewegingen in 

de rentes en risico-opslagen in het afgelopen kwartaal geleid tot 

significante ‘kruiseffecten’. Dit houdt in dat de som van de effecten 

van individuele factoren in de analyse (zoals de wijziging van de 

risico-opslag of van de rente) niet gelijk is aan het effect wanneer 

deze factoren worden gecombineerd. In de analyse van de relatieve 

performance komt wel de wijziging van de risico-opslag aan bod, 

maar bijvoorbeeld niet de wijziging van de rente. Hierdoor komen 

eventuele kruiseffecten op dit gebied in de analyse terug onder de 

post overig.
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7. Risicoparagraaf

7. Risicoparagraaf

Samenvatting

In onderstaand overzicht zijn de belangrijkste financiële risico’s en 

stand van zaken aangaande beleggingsrestricties weergegeven. 

RISK DASHBOARD

30-09-22 30-06-22

Fondsrisico’s

Beleggingsrestricties  

Liquiditeitsrisico  

Portefeuillerisico’s

Kredietrisico  

Renteherziening  

Het Fonds voldoet per eind september aan de beleggingsrestricties 

en er zijn geen bijzondere aandachtspunten met betrekking tot 

financiële risico’s.
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Beleggingsrestricties

In onderstaand overzicht zijn alle, volgens de fondsdocumentatie geldende, restricties opgenomen, evenals 

de status ten aanzien hiervan en/of het Fonds hiermee binnen de geldende voorwaarden en restricties blijft.

BELEGGINGSRESTRICTIES

Restrictie Stand van zaken Conclusie

Maximaal 55% van de netto vermogenswaarde 
aanhouden in de vorm van hypothecaire 
leningen met een bevoorschottingspercentage 
van 60% tot en met 80%*.

Van de hypothecaire leningen heeft 22,1% een 
bevoorschottingspercentage van 60% tot en 
met 80%. 

Maximaal 25% van de netto vermogenswaarde 
aanhouden in de vorm van hypothecaire 
leningen met een bevoorschottingspercentage 
van meer dan 80%*.

Van de hypothecaire leningen heeft 14,0% een 
bevoorschottingspercentage van meer dan 
80%. 

Het Fonds kan door middel van geldleningen 
vreemd vermogen aantrekken tot een 
maximum van 10% van de Netto Vermogens-
waarde, berekend op het moment van de 
verkrijging van het vreemd vermogen.

Ultimo het derde kwartaal is geen vreemd 
vermogen aangetrokken. 



* hypothecaire leningen met een Nationale Hypotheek Garantie worden hierbij niet meegeteld

LIQUIDITEIT

Restrictie Stand van zaken Conclusie

De minimale waarde voor de liquiditeits-
indicator (gemeten over een periode van drie 
maanden vooruit) is 1.

De liquiditeitsindicator per eind december 
2022 bedraagt 1,14. 

De liquiditeitsindicator vormt onderdeel van de liquiditeitsprognose die maandelijks wordt opgesteld. Dit 

is de ratio van enerzijds de vrij beschikbare liquide middelen plus de te ontvangen gelden en anderzijds 

de uitgaande gelden.

KREDIETRISICO

Restrictie Stand van zaken Conclusie

De gemiddelde LTV van de hypothecaire 
leningen (exclusief NHG) is kleiner of gelijk 
aan 75%.

De gemiddelde LTV van de hypothecaire 
leningen (exclusief NHG) bedraagt 57,4%. 

De restschuld van hypotheken met een 
betalingsachterstand > 90 dagen is kleiner of 
gelijk aan 0,2% van de totale restschuld van de 
portefeuille.

Van de hypothecaire leningen heeft 0,02% een 
betalingsachterstand van drie of meer 
maandtermijnen. 

Zowel de gemiddelde LTV (grenswaarde 75%) als de betalingsachterstanden (grenswaarde 0,2%) 

bevinden zich binnen de gestelde grenswaarden en classificeren qua risico als ‘groen’.

Voor een toelichting op de ontwikkeling van deze risico indicatoren, zie respectievelijk de paragraaf 

Bevoorschottingspercentage en de paragraaf Betalingsachterstanden en voorzieningen.

7. Risicoparagraaf
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7. Risicoparagraaf

CONCENTRATIERISICO

Restrictie Stand van zaken Conclusie

Percentage van de portefeuille met einddatum 
rentevaste periode binnen één jaarbucket (in 
hele jaren vanaf rapportagedatum) gemeten 
naar actuele waarde van de hypothecaire 
leningen is kleiner dan 25%.

Van de hypothecaire leningen heeft maximaal 
11,8% een einddatum rentevaste periode 
binnen één jaarbucket. 

In onderstaande grafiek is de verdeling van de portefeuille naar resterende rentevaste periode 

(jaarbuckets) weergegeven.
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