
Durft u de straat over te steken?
Dan is een variable pensioen waarschijnlijk iets voor u!

SMS 1

2

Internet 1

2

Stemmen is anoniem
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Durft u de straat over te steken?
Dan is een variable pensioen waarschijnlijk iets voor u!



Trots om voor echte 
Rotterdammerts te werken
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Eindelijk wat te kiezen…

50% / 80% / 95 % interval

(25% / 10% / 2,5% slechtste/beste scenario)
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Advanced Portfolio Theory?

“I should have computed the historical co-
variances of the asset classes and drawn the 
efficient frontier. Instead, I visualized my grief if
the stock market went way up and I wasn’t in it –
or if it went down and I was completely in it. My 
intention was to minimize my future regret. So I 
split my contributions 50/50 between bonds and
equities”

Harry Markowitz
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Ed’s optimale portfolio

Benodigde input

• Equity volatility

• Equity risk premium

• Ed’s financial position

• Ed’s risk aversion
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Merton, Samuelson (1969)

𝛼𝑜𝑝𝑡 =
𝜌

𝛾 ∗ 𝜎2
∗
1

𝜑

𝜌: equity premium
𝛾: degree of (relative) risk aversion
𝜎: equity volatility
𝜑: financial dependence



Voorbeeld vragenlijsten



Expected Value?

EV[L] = 50% * 2000 + 50% * 3000 = 2500

EV[R] = 2500

€3000

€2000

50%

50%

€2500vs



Assume: U(2000) = 10, U(2500) = 12, U(3000) = 13. Then:

EU[L] = 50%*U(2000)+50%*U(3000) = 50%*10 + 50%*13 = 11,5

EU[R] = U(2500) = 12

€3000 
(13)

€2000
(10)

50%

50%

€2500 
(12)

vs

Expected Utility!



Assume: U(2000) = 10, U(2500) = 12, U(3000) = 15. Then:

EU[L] = 50%*U(2000)+50%*U(3000) = 50%*10 + 50%*15 = 12,5

EU[R] = U(2500) = 12

€3000 
(15)

€2000 
(10)

50%

50%

€2500 
(12)

vs

Expected Utility



Utility functies



Welk pensioen past het best bij deze persoon?

A. Links (5000/2500)
B. Even goed (indifferent)
C. Rechts (3600)

Stemmen: 0 Gesloten

De vraag gaat open zodra u een 

sessie en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

𝑈 𝑥 = √(𝑥)

€5000

€2500

50%

50%

€3600vs

Uitkomst Utility (Nut)

900 30

1600 40

2500 50

3600 60

4900 70

6400 80
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Welk pensioen past het best bij deze persoon?

0.5 ∗ 2500 + 0.5 ∗ 5000 = 60,36

3600 = 60

𝑈 𝑥 = √(𝑥)



Power Utility 

𝑈 𝑥 =
𝑥1−𝛾

1 − 𝛾
Constant Relative Risk Aversion (CRRA)



Wat is uw 𝛾?

+50%

+4%

50%

50%

vs +25%

+50%

+X%

50%

50%

vs +25%



Voor welke X bent u indifferent?

A. <0%
B. 0%
C. 4%
D. 8%
E. 12%
F. 16%
G. 20%
H. >=25%

Stemmen: 0 Gesloten

De vraag gaat open zodra u een 

sessie en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

vs +25%

+50%

+X

50%

50%
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Voor welke X bent u indifferent?

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

𝛾 Certain Heads Tails (X)

-0.5 +25% +50% -3%

0 +25% +50% +0%

1 +25% +50% +4%

2 +25% +50% +7%

3 +25% +50% +9%

4 +25% +50% +11%

5 +25% +50% +13%

6 +25% +50% +14%

7 +25% +50% +15%

8 +25% +50% +15.7%

9 +25% +50% +16.4%

10 +25% +50% +17.1%
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Wat denkt Ed hiervan?



Bepaal mate van risico-aversie

Accuracy (R2) Profielwijzer: 77% (Libosan, 2018)

Accuracy (R2) Traditionele (semantische) vragenlijst: 13% (Dohmen et al., 2011)



Bij welk pensioen voelt u zicht het prettigst?

A. Pensioen A (2850 / 5270)
B. Even goed
C. Pensioen B (3090 / 3690)

Stemmen: 1Gesloten

De vraag gaat open zodra u een 

sessie en diavoorstelling start.



Bij welk pensioen voelt u zicht het prettigst?

Gesloten

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

A.

B.

C.

Pensioen A (2850 / 5270)

Even goed

Pensioen B (3090 / 3690)

100,0%

0,0%

0,0%
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Verdeling risico-aversie

30% heel laag (risico-bereid), 𝛾 < 1
70% ‘laag’, 𝛾 < 5

10% ‘super-safe’, 𝛾 > 15



Eindelijk wat te kiezen…
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Vast 1/3 2/3 100%

Verwachte waarde (leeftijd 76) 20.000 25.100 30.000 35.700
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Eindelijk wat te kiezen…
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Vast 1/3 2/3 100%

Verwachte waarde (leeftijd 76) 20.000 25.100 30.000 35.700

Zekerheidswaarde (𝛾 = 3) 20.000 24.000 25.900 25.800

Zekerheidswaarde (𝛾 = 10) 20.000 21.400 16.100 9.900



Meer dan DC alleen…



Eindelijk wat te kiezen…
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Vast 1/3 2/3 100%

Verwachte waarde (leeftijd 76) 20.000 25.100 30.000 35.700

Zekerheidswaarde (𝛾 = 3) 20.000 24.000 25.900 25.800

Zekerheidswaarde (𝛾 = 10) 20.000 21.400 16.100 9.900

Zekerheidswaarde (𝛾 = 3, +AOW/DB) 20.000 24.200 27.600 30.400



Zekerheidswaarde gehele looptijd

23,500

21,100

24,200

20,000

25,000

17,500

27,600

16,600

24,500

12,500

30,400

13,300

𝛾 = 3

𝛾 = 10

𝛾 = 3
+AOW/DB

𝛾 = 50
+AOW/DB

Vaste uitkering (20.000)

100% ZW

1/3 ZW

2/3 ZW



Verklaringen voor voorzichtigheid:
(korte termijn) loss aversion

• Loss aversion: verliezen voelen we negatiever dan we winsten 
(van dezelfde grootte) positief voelen



Historische rendementen

Yearly Profit 1 year 10 years 20 jaar

Pr(Gain) 70% 87% 100%

Pr(Loss) 30% 13% 0%

Maximum 42% 18% +13%

Average 7% 7% +7%

Minimum -37% -4% +1%

Yearly Profit 1 year 10 jaar

Pr(Gain) 70% 87%

Pr(Loss) 30% 13%

Maximum 42% +18%

Average 7% +7%

Minimum -37% -4%

Rendement / jr. 1 jaar

Pr(Winst) 70%

Pr(Verlies) 30%

Maximum +42%

Gemiddeld +7%

Minimum -37%



Kansweging

Mensen overschatten kleine kansen, en onderschatten grote 
kansen.

Voorbeelden:

- Verzekeringen kopen

- Loterij tickets kopen

Het overwegen van de (relatief) kleine kans op een beurscrash 
zorgt voor meer risico-avers gedrag. 



Ambiguity Aversion



Uw econometrist heeft berekend dat uw deelnemers vanuit rationeel 
oogpunt (klantbelang) 100% in aandelen moeten zitten. Uw 
gedragseconoom heeft echter berekend dat de deelnemers zicht het 
beste voelen (klantwens) bij een allocatie van 25% aandelen. Welke 
allocatie naar aandelen houdt u voor hen aan?

A. 25%
B. 50%
C. 75%
D. 100%

Stemmen: 0 Gesloten

De vraag gaat open zodra u een 

sessie en diavoorstelling start.

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

Gedragseconoom

University of Chicago
Econometrist

Tilburg University
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Uw econometrist heeft berekend dat uw deelnemers vanuit rationeel oogpunt 
(klantbelang) 100% in aandelen moeten zitten. Uw gedragseconoom heeft echter 

berekend dat de deelnemers zicht het beste voelen (klantwens) bij een allocatie van 
25% aandelen. Welke allocatie naar aandelen houdt u voor hen aan?

Gesloten

Internet Dit tekstvak wordt gebruikt om de verschillende stemmethodes uit te leggen.

SMS De juiste uitleg wordt hier ingevuld nadat u een sessie heeft gestart.

A.

B.

C.

D.

25%

50%

75%

100%

25,0%

50,0%

75,0%

100,0%
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Deze voorbeeld resultaten zullen op 0 gezet worden 

zodra een sessie en diavoorstelling gestart zijn.

Voel u vrij om ondertussen de layout van de 

resultaten te veranderen (bv. de kleur)



Samenvatting

• Er is veel heterogeniteit in de risicohouding van mensen, maar daar lijkt 
momenteel nauwelijks rekening mee te worden gehouden

• Met gepersonaliseerde 50-50 vragen kan relatief simpel & snel een accurate 
schatting worden gemaakt, en daarmee kan het verwacht geluk worden 
bepaald & geoptimaliseerd. 

• Voor het klantbelang dient naar het totale financiële plaatje worden gekeken: 
doorgaans is DC een relatief klein gedeelte van het totaal

• Er is veel verschil tussen de zekerheidswaarde van pensioenen, waarbij een 
variabel pensioen voor veel mensen het klantbelang beter dient

• Het is onduidelijk welke rol de emotionele klantwens dient te spelen (welke 
mate van paternalisme?)

38
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HIERONDER
APPENDIX SLIDES



Overig kapitaal
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Verdeling financiële 
afhankelijkheid (opbouwfase)
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