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1. De baten voor de pensioendeelnemer van een lange beleggingshorizon en een
beleggingsbeleid dat expliciet rekening houdt met de pensioenverplichtingen
zijn groot.
Hoofdstuk 2

2. Alternatieve beleggingen horen in de beleggingsportefeuille van een lange ter-
mijn belegger: hedge funds vanuit hun rendementspotentieel, grondstoffen voor
risico diversificatie en hun relatie met inflatie. Beursgenoteerd onroerend goed
voegt echter weinig toe aan het beleggingsresultaat.
Hoofdstuk 2

3. Aangezien risico diversificatie eigenschappen stabiel blijken te zijn ten aanzien
van parameter onzekerheid in de onderliggende modellen, kan het belang van
risico diversificatie voor lange termijn beleggers niet genoeg worden benadrukt.
Hoofdstuk 3

4. ”Liability Driven Investment (LDI)” is een gevaarlijke hype voor pensioen-
fondsen en hun deelnemers.
Hoofdstuk 4

5. De analyse van waarde overdrachten tussen deelnemers als gevolg van be-
leidswijzigingen bij pensioenfondsen blijft bij klassieke ALM studies ten on-
rechte achterwege: Value-based ALM is hierdoor een belangrijke uitbreiding
van klassiek ALM.
Hoofdstukken 4 en 5

6. ALM modellen dienen te worden gebruikt als scheidsrechter tussen beleids-
voorstellen.

7. De financiële dienstverlening wordt bedreigd door de complexiteit van de pro-
ducten, de vele principaal-agent relaties binnen de financiële industrie, en het
gebrek aan kennis en informatie over deze producten en deze relaties.

8. Net als bij ALM is het vinden van de balans tussen de vele afwegingen in het
dagelijkse leven voor veel mensen een grote uitdaging.

9. ”Succes” wordt niet alleen bepaald door je huidige positie, maar vooral door
de richting waarin je kijkt.

10. Eén ding is zeker: er is altijd onzekerheid.


