Zo beleggen wij
Het doel van het pensioenfonds is te zorgen voor een goed en
betrouwbaar pensioen voor de deelnemers. Om de pensioenen
te kunnen betalen belegt het pensioenfonds. Dit doen we zo goed
mogelijk. We passen hierbij het volgende toe:

We hebben een dynamisch
beleggingsbeleid

We spreiden de risico’s
in onze beleggingen

We houden rekening met
duurzaamheidsaspecten

We spreiden de risico’s
in onze beleggingen
Onze beleggingsportefeuille is in twee delen gesplitst:

Risico

1

Matchingportefeuille

Het doel van de matchingportefeuille is
om risico af te dekken en zoveel rende
ment te behalen dat we de pensioenen
nu en in de toekomst kunnen betalen.
De waarde van de pensioenverplichtin
gen verandert steeds door de rente
ontwikkeling. Door de looptijd van de
matchingportefeuille te koppelen aan
de looptijd van de verplichtingen, volgt
het rendement van de matchingporte
feuille de groei van de verplichtingen.
Dit doen we door te beleggen in
overheidsobligaties en renteswaps.

2

Returnportefeuille

Het doel van de returnportefeuille is om
zoveel rendement te behalen dat we de
pensioenen jaarlijks kunnen laten stijgen
met de prijsontwikkeling (indexatie).
Het risico van deze beleggingen is
groter. We beleggen bijvoorbeeld in
aandelen en bedrijfsobligaties.

We hebben een dynamisch
beleggingsbeleid
Minder risico’s
nemen

Risico’s
afbouwen

Lage dekkingsgraad

Hoge dekkingsgraad

Bij een lage dekkingsgraad nemen we minder risico en beleggen we minder
in de returnportefeuille. Bij een hoge dekkingsgraad kunnen we onze ambities
makkelijker waarmaken. We bouwen dan de risico’s af en beleggen minder in de
returnportefeuille.

We houden rekening met
duurzaamheidsaspecten
Bij onze beleggingsbeslissingen letten we op financiële, sociale en milieu-aspecten
en criteria voor goed ondernemingsbestuur. Dit doen we op
verschillende manieren:

1. Stemmen:
we stemmen op
aandeelhouders
vergaderingen van
ondernemingen waarin
we beleggen

2. Uitsluitingsbeleid:
we sluiten beleggingen
uit in ondernemingen
met niet-toelaatbare
activiteiten.

3. Engagement:
we spreken bedrijven
waarin we beleggen
aan op hun verant
woordelijkheden.

CO 2
4. ESG integratie in de
aandelenportefeuilles.
We hebben ESG
(Environmental, Social,
Governance)-factoren
geïntegreerd in het beleg
gingsproces.

5. Meten van de
CO2-voetafdruk
van de aandelenportefeuilles

Bekijk ook
Verklaring inzake beleggingsbeginselen



Beleidsplan verantwoord beleggen.



Uitsluitingenlijst.
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