
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

Datum: Donderdag 6 april 2023, 13.30 tot ca. 17.30 uur 
Locatie: Koetshuis – Kasteel Oud-Poelgeest – Poelgeesterweg 1 - Oegstgeest  
Thema: Risico’s binnen de beleggingsportefeuille! 
  Wat te doen met de staartrisico’s?  
 

IPFOS nodigt u van harte uit voor de Informatietafel Bestuurders – Voorjaar 2023.  
 

De marktrente is in een relatief korte tijd flink opgelopen. De waarde van de verplichtingen is 

hierdoor in deze korte periode sterk gedaald. Ook de beleggingen zijn gedaald, maar in mindere 
mate dan de verplichtingen. Hierdoor zijn de dekkingsgraden aanzienlijk gestegen, zelfs zo hoog 

dat er toeslagen gegeven zijn van meer dan 10%. Dit geeft weer enige vertrouwen in de 

pensioenfondsen. Wat gebeurt er als de rente door blijft stijgen?  
Kunnen de pensioenfondsen dan weer een indexatie verlenen van ca. 10%?  

Wat als de marktrente weer terugvalt naar 1%. Kan men dan ook een indexatie verlenen? 
 

Welke afwegingen worden gemaakt bij het beoordelen van risico’s en hun impact? Wat kan dit voor 
de beleggingsportefeuille betekenen? Kan een downside protectie strategie helpen de risico’s te 

mitigeren? Is hier een onderscheid te maken bij een crisis, een CWO of de overgang naar het NPC? 

Wordt de deelnemer er uiteindelijk beter van? Een ander aandachtpunt zal zijn: hoe om te gaan 
met ESG-gerelateerde risico’s? 
 

Verschillende sprekers nemen u mee in bovenstaande vraagstukken. Daarnaast zal ook stil 

gestaan worden bij: 
 

o Hoe kan ik staartrisico’s goed managen? 
o Wanneer is er sprake van een robuuste portefeuille? 

o Is het zo dat het risico van obligaties is onderschat? 

o Wat zijn de risico’s van benchmarking? 
o Wat heeft scenarioplanning met gedragsverandering te maken? 

o Absoluut return en kapitaalbescherming is dat verstandig bij oplopende rente? 
o Hoe houd je controle over klimaat- en andere ESG-gerelateerde risico’s? 

 

 

Gastsprekers:  Dr. Ammy Vogtlander – Economic Thinking & Complexity 
   Dr. Marius Rietdijk – Gedragswetenschapper & scenario analist 

 

De volgende organisaties leveren een inhoudelijke bijdrage aan deze bijeenkomst: BNP Paribas 
Asset Management, Credit Suisse, Northern Trust, PIMCO en State Street Global Advisors.  
 

Wilt u deelnemen aan deze Informatietafel, meldt u zich dan aan op: www.ipfos.eu. 
 

 

Vriendelijke groet,  
 

Christiaan Tromp 

Managing Partner 
M: +31 6 244 66 070 

E: actromp@ipfos.eu 
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