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Bepaal Pijngrens (en Fijngrens)

Bepaal omvang en inzet van risicobudget en check die

Bepaal allocatie over de risicocategorieën en check die
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Risicomanagement: gezond verstand en/of keiharde  statistiek?
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Risicomanagement dat geleid wordt door gekwantificeerde 

risicoparameters leidt tot automatisme = slechte 

besluitvorming
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Uitgangspunt



Bepaal Pijngrens (en Fijngrens)

Rabo Pensioenfonds 
Maximaal cumulatief acceptabele korting is 15%. 
Ambitie om indexatie (koopkrachtbehoud) te geven aan deelnemers. 

Hiermee samenhangend à kritische UFR-DG is 86%

Pijngrens = kDG = niveau waarbij er nog niet gekort hoeft te worden
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‘Pijngrens’ en ‘fijngrens’ 
Gebaseerd op onderzoek naar 

risicohouding/bereidheid onder 
deelnemers van PF 



Bepaal omvang risicobudget
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Omvang  
risico

budget

Hoogte 
UFR-DG

‘Pijngrens’ en 
‘fijngrens’ 

2

Ca 86% Ca 140% 

Omvang RB is afhankelijk van 
1. Pijn- en fijngrens
2. Hoogte feitelijke UFR –DG
3. Stand van rente (30 jrs euro swap)

r > 7% 

r < 1% 

1%<r<2%

Huidig 
= 25 DG-
punten
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UFR-DG in 
economische 
stresscenario

2 Check inzet RB



Bepaal allocatie over de risicocategorieën (gegeven de omvang van het risicobudget) 
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Rente 
hoog

Risicopremie 
aandelen hoog
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Risicopremie 
aandelen laag 

Rente
laag

Allocatie RR hoog (80-100)
Allocatie AR laag (0-20)

Allocatie RR laag (0-20)
Allocatie AR hoog (80-100)

Allocatie RR middel 
Allocatie AR middel 

Allocatie RR middel 
Allocatie AR middel 
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105 – 86 = 19DG 

3 Check verdeling van inzet RB

105 – 87 = 18DG 

RR = 51%

AR = 49%



Zonder raamwerk overheerst de ‘waan van de dag’

Met raamwerk overheersen de modelaannames
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Ervaringen uit praktijk van Rabobank PF – of het ongelijk van Cruyff

Wat werkt goed?

§ Gestructureerde aanpak: 4 stappen op 2 A4-tjes

§ Directe verbinding met risicohouding Rabo PF

§ Directe verbinding met investment beliefs Rabo PF

§ Hulpmiddel voor ‘niet-technici’ in het bestuur, maakt 
massief vraagstuk overzichtelijk.

§ Signaalwerking, geen automatisme

§ Vergroot bewustzijn over financieel 
risicomanagement

Wat zijn risico’s?

§ ‘Achter over leunen’: vertrouwen op model aanpak: 
verwachte risicopremie, omvang van risicobudget

§ Blijven uitleggen: geen vooraf gesteld doel voor rente-
afdekkingspercentage

§ Gevaar van subjectiviteit in classificatie van rente en 
risicopremies
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Een handzaam raamwerk helpt, maar houd HFB-model intact!
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Afronding


