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Hartelijk welkom in dit 

jaaroverzicht van uw 

pensioenfonds Rail & OV. 

We vertellen u graag in het 

kort wat wij in 2021 voor uw pensioen 

hebben gedaan.

 

Om maar meteen met de deur in huis te 

vallen: er is – ondanks de coronacrisis – 

veel om met een goed gevoel op terug 

te kijken. Zo hebben we financieel een 

flinke stap in de goede richting gezet. 

Net zoals we mooie stappen hebben ge-

zet op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord beleggen. Daarover leest 

u meer in deze uitgave.

Binnen enkele jaren zult u bij Rail & OV 

een nieuwe pensioenregeling krijgen. In 

dit jaaroverzicht blikken we samen met 

u alvast vooruit. Uiteraard houden we 

u de komende tijd op de hoogte van de 

ontwikkelingen. 

Het bestuur van Pensioenfonds

Rail & Openbaar Vervoer

 

Productie Pensioenfonds Rail & OV
Redactie Tjitte Faber en Cees Kemps 
Vormgeving  Studio Guichard

© 2022 Pensioenfonds Rail & OV. Stichting 
Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer is 
een stichting naar Nederlands recht.

Wilt u ons hele jaarverslag 2021 lezen? 

Kijk dan op onze website.

Heeft u vragen of opmerkingen over dit 

jaaroverzicht? Of heeft u andere vragen? 

Bel of mail ons gerust op 030 2329325 en 

info@railov.nl.

INHOUDSOPGAVE VOORWOORD

Mike Janbroers
(Strukton):

‘ BLIJVEN WE
 OOK IN DE
 TOEKOMST EEN
 GOED PENSIOEN
 HOUDEN?’

Lees hoe wij op weg

zijn naar een nieuwe

pensioenregeling.

Ben de Haan
(gepensioneerd, NS):

‘ WORDT MIJN
 PENSIOENGELD
 DUURZAAM
 BELEGD?’

Wij vertellen u graag hoe 

wij beleggen met oog voor 

mens & milieu.
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Daan Kastelein
(rijdt op de bus en 
tram bij Qbuzz) stapte 
in de Rail & OV On 
Tour bus.

‘ IK WILDE
 WETEN HOE
 HET MET MIJN
 PENSIOEN ZIT.’ 

Lees meer over hoe wij

uw pensioen dichtbij

brengen.

HET JAAR IN 
ZES THEMA’S 

Bestuurders Walter 
Mutsaers en Gerard
Groten nemen u mee 

door 2021.
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Walter: ‘Financieel 

was 2021 een goed 

jaar voor ons. We 

hebben een beleg-

gingsrendement geboekt van 8,4%. 

Daarnaast werden we ook geholpen 

door de iets gestegen rente. Daar-

door hoeven we minder geld in kas 

te hebben voor de pensioenen. Die 

twee zaken opgeteld zorgden ervoor 

dat onze beleidsdekkingsgraad tus-

sen 1 januari en 31 december steeg 

van 101,6% naar 117,2%. Daarmee 

voldoen we nog niet aan alle wette-

lijke eisen. Dat doen we pas bij een 

stand van ruim 121%. Maar we heb-

ben wel een flinke stap in de goede 

richting gezet.’

Gerard: ‘Dankzij de verbe-

terde financiële situatie 

hebben we op 1 januari 

2022 de pensioenen 

kunnen verhogen (indexeren) met 

1,02%. Daar zijn we blij mee, want 

een jaar eerder konden we de pen-

sioenen nog helemaal niet verhogen. 

Aan de andere kant: het is nog steeds 

maar een gedeeltelijke indexatie. 

Ons streven is de pensioenen elk jaar 

volledig mee te laten groeien met 

de prijsstijgingen. Maar dat mag pas 

als onze beleidsdekkingsgraad ten 

minste 123,9% (cijfer 2021) is.’

FINANCIEEL EEN
STAP VOORUIT

PENSIOENEN
VERHOOGD

117,2%
De beleidsdekkingsgraad laat zien hoe het pensioenfonds er financieel voor staat.

De minimumeis is 104,2%. Daar bovenop moeten we een flinke buffer aanhouden.

Bij 121,1% (cijfer 2021) voldoen we aan de wettelijke norm daarvoor.

BELEIDSDEKKINGSGRAAD EIND 2021

Walter Mutsaers
Voorzitter uitvoerend
bestuur

ZO STAAN WE ERVOOR

BELEGGINGSRENDEMENT 2021

We beleggen het pensioengeld om er een zo goed mogelijk rendement op te 

halen. Zo zorgen we voor een goed en betaalbaar pensioen. Over de afgelopen 

drie jaar bedroeg ons gemiddeld rendement 10,8% per jaar. 

8,4%

1. 2.

Gerard Groten
Onafhankelijk
voorzitter 

‘ EEN POSITIEF
 BELEGGINGS-
 RESULTAAT EN IETS
 HOGERE RENTE.  
 DAARDOOR STAAN   
 WE ER WAT BETER
 VOOR.’

HET JAAR IN
ZES THEMA’S

Hoe heeft uw
pensioenfonds in 

2021 financieel
gepresteerd? En 

waar is het bestuur 
verder mee bezig 
geweest? Walter 

Mutsaers en Gerard 
Groten bespreken 

2021 in zes thema’s.

‘ DE PENSIOENEN
 OMHOOG MET
 1,02%. DAT IS
 GEEN VOLLEDIGE
 INDEXATIE,
 MAAR WEL EEN
 STAP IN DE
 GOEDE RICHTING.’
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‘ MET ONZE
 BELEGGINGEN
 DRAGEN WIJ
 BIJ AAN HET
 TEGENGAAN
 VAN DE
 KLIMAAT-
 VERANDERING.’

Gerard Groten:

‘ WIJ ZETTEN
 DE STAP VAN
 INFORMEREN
 NAAR HET
 COACHEN
 VAN ONZE
 DEELNEMERS.’

Walter Mutsaers:

l Zakelijke waarden   27,3% 

l Vastrentende waarden  -4,8% 

l Onroerend goed  22,8%  

l Overig 31,2% 

NETTORENDEMENT OP BELEGGINGEN

HIERIN BELEGGEN WIJKOSTEN

Bij Rail & OV letten we scherp op de kosten. Maar natuurlijk ge-

ven we geld uit om uw pensioen te verzorgen. Denk daarbij aan 

kosten voor administratie, communicatie, bestuur en vermogens-

beheer. Alle kosten opgeteld bedroegen in 2021 ongeveer 0,57% 

van het pensioenvermogen. In bedragen is dat ongeveer € 146 

miljoen. Dat gaat om veel geld, maar daar staat tegenover dat 

ons belegd vermogen in 2021 met bijna € 2,0 miljard is gestegen.  

Wilt u meer weten over onze kosten, kijk dan in het officiële 

jaarverslag op de website.

INDEXATIE OP 1 JANUARI 2022

Gerard: ‘Het stoppen van 

de opwarming van de 

aarde is een van de groot-

ste uitdagingen in de 

komende decennia. Met ons beleid 

voor maatschappelijk verantwoord 

beleggen leveren wij daar een bijdra-

ge aan. Het klimaatakkoord van Parijs 

is voor ons erg belangrijk. Daarom 

leggen we onze beleggingen langs 

de meetlat van het klimaatakkoord 

van Parijs. Daar zetten we nu flinke 

stappen in. Wij zien het als onze taak 

de bedrijven waarin we beleggen aan 

te sporen om klimaatverandering 

tegen te gaan en hen aan te zetten 

tot duurzaamheid.’

Lees meer over ons maatschappelijk 

verantwoord beleggingsbeleid

verderop in dit jaaroverzicht.

Walter: ‘Wij vinden 

het heel belangrijk 

dat onze deel-

nemers weten waar 

ze aan toe zijn met hun pensioen 

en op het juiste moment de juiste 

keuzes kunnen maken. Het afgelo-

pen jaar hebben we veel aandacht 

besteed aan de vraag hoe we ze daar 

nog beter bij kunnen helpen. We 

gaan van het puur informeren naar 

het coachen van deelnemers. Daarbij 

spelen digitale middelen, zoals Mijn 

Rail & OV en de pensioenplanner, 

een cruciale rol. Maar we blijven ook 

inzetten op persoonlijk contact. Er 

zijn telefonische spreekuren, u kunt 

langskomen op ons kantoor, we heb-

ben een pensioencafé en we trekken 

door het land met de Rail & OV On 

Tour bus, ons informatiecentrum op 

wielen. Zo komen we tegemoet aan 

ieders wensen.’

Walter: ‘Zoals u mis-

schien wel gehoord 

heeft: Nederland 

krijgt een nieuw 

pensioenstelsel. Dit jaar worden de 

nieuwe regels in de wet vastgelegd. 

En binnen enkele jaren daarna, wij 

streven naar 1 januari 2025, krijgt u 

bij Rail & OV een nieuwe pensioen-

regeling. Wat al duidelijk is: uw pen-

sioen zal meer dan nu meebewegen 

met de economie. Hoe de regeling 

er precies uit gaat zien, dat bepalen 

de sociale partners (werkgevers- en 

werknemersorganisaties) in onze sec-

tor. Bij Rail & OV bereiden we ons al 

voor op het ‘nieuwe pensioen’ en op 

de eisen die dat stelt aan onze men-

sen en systemen. Wij zorgen ervoor 

dat we klaar zijn voor de toekomst.’

Gerard: ‘We leven in 

onzekere tijden. In 2021 

was de wereld voor het 

tweede jaar op rij in de 

greep van corona. En ook de wereld-

economie is onzeker. De pensioenen 

staan natuurlijk niet los van de we-

reldeconomie, dus dat kan gevolgen 

hebben voor onze rendementen. En 

u merkt het natuurlijk ook al aan de 

kosten voor energie en de prijzen in 

de winkel. Als bestuur kunnen we

alleen zeggen: wij doen alles wat 

nodig en mogelijk is om uw pensioen 

te realiseren. Daar kunt u op reke-

nen.’

KLIMAAT-
VERANDERING
EN ONS
BELEGGINGS-
BELEID

DEELNEMERS
HELPEN MET 
HUN PENSIOEN

OP NAAR EEN
NIEUWE
PENSIOENREGELING

ONZEKERE
TIJDEN 

1,02%

3. 4. 5. 6.

Wij zorgen ervoor dat de beleggingsrisico’s verantwoord zijn.

Dat doen we door zorgvuldig te spreiden over verschillende

soorten beleggingen. Hier ziet u de verdeling en het rendement 

per beleggingssoort in 2021.

(Zakelijke waarden zijn onder meer aandelen, vastrentende

waarden zoals staatsobligaties, en onder overig vallen onder 

meer niet-beursgenoteerde aandelen en cashgeld.)Wij proberen de pensioenen jaarlijks mee te laten groeien met 

de prijsstijgingen in Nederland (indexatie). Maar dat kunnen we 

alleen als we er financieel goed genoeg voor staan. We mogen 

de prijsstijgingen gedeeltelijk goedmaken vanaf een beleidsdek-

kingsgraad van 110%. Volledige indexatie mag vanaf 123,9% 

(cijfer 2021).

34%11%

49%

6%
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UW
PENSIOEN
DICHTBIJ

Bij Rail & OV zijn wij er voor u! We helpen u
graag met uw pensioen. Een kleine greep uit de
manieren waarop u bij ons terecht kunt:

PENSIOENSPREEKUUR
Een persoonlijk gesprek over uw pensioen, via beeldbellen 

of bij ons op kantoor. Bel ons voor een afspraak.

ONLINE PENSIOENCAFÉ
Heeft u hulp nodig bij uw pensioenaanvraag? Op onze 

website leest u hoe u kunt meedoen en op welke data!

 www.railov.nl

MIJN RAIL & OV
l Uw actuele pensioensituatie

l De pensioenplanner

l Zelf uw pensioenzaken regelen

Inloggen gaat met uw DigiD

ONLINE THEMABIJEENKOMSTEN
Kijk op onze website voor de data en de onderwerpen. 

En natuurlijk kunt u altijd met ons bellen, mailen of

chatten via onze website. Kijk voor meer informatie op 

onze website.

Op de foto ziet u de Rail & OV On Tour bus, ons 
informatiecentrum op wielen. Nu corona het weer 
toestaat, trekken we ermee door het land. U kunt 
er terecht voor een prettig gesprek over uw
pensioensituatie met een van onze adviseurs.
Zo brengen we uw pensioen letterlijk dichtbij.
En dat is precies wat we willen.

DAAN KASTELEIN WAS IN
DE RAIL & OV ON TOUR BUS

‘Een prima initiatief die bus van Rail & OV. Ik

wilde weten of ik wat eerder kan stoppen met 

werken. Als ik dat zelf op de computer moet 

uitzoeken, dat vind ik best lastig. Ik weet nu waar 

ik aan toe ben. Misschien is het iets voor mij als 

ik twee of drie dagen blijf werken en voor een 

deel pensioen opneem. Ik heb helemaal geen 

hekel aan werken en wil ook niet te veel inkomen 

inleveren.’

“

WIJ ZIEN EN
SPREKEN U 
GRAAG!
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WAAROM MOET ER IETS
VERANDEREN AAN DE
PENSIOENEN? 
Mathilde Reintjes: ‘We hebben 

een goed pensioenstelsel, maar de 

huidige regels knellen op een aantal 

punten. Zo worden we met z’n allen 

steeds ouder, waardoor er langer 

pensioen moet worden uitgekeerd. 

Ook zijn er op de arbeidsmarkt veel 

zaken veranderd en werken we bij-

voorbeeld niet meer ons hele leven 

bij dezelfde werkgever. Verder zijn 

de pensioenen door de afhankelijk-

heid van de rente steeds duurder 

geworden en moesten we hoge 

buffers aanhouden. Daarom zijn er 

veranderingen nodig. De nieuwe 

pensioenregels sluiten hier beter bij 

aan en zorgen ervoor dat we ook in 

de toekomst een goed pensioenstel-

sel houden.’

DUS WE BLIJVEN EEN GOED 
PENSIOENSTELSEL HOUDEN?
Paula Verhoef: ‘Ja, daar is alles op 

gericht. Veel van het goede van nu 

blijft ook behouden. Werkgevers en 

werknemers blijven samen pensioen 

opbouwen bij een collectief pen-

sioenfonds, in ons geval dus Rail 

& OV. We blijven samen beleggen, 

samen de kosten delen en samen

risico’s dragen. Dat is altijd onze 

kracht geweest. Je blijft samen 

met je werkgever geld opzij zetten 

voor een levenslang pensioen. Ook 

blijft er een nabestaandenpensioen 

voor je partner en kinderen, en ook 

houden deelnemers keuzemogelijk-

heden wat betreft hun pensioen. 

Deelnemers bepalen nog steeds zelf 

wanneer ze met pensioen gaan.’

WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE 
VERANDERINGEN?
Mathilde: ‘In het nieuwe stelsel 

wordt inzichtelijker hoe je pensioen 

aangroeit door de maandelijkse inleg 

van pensioenpremie en door beleg-

gingsopbrengsten. Je kunt dit zien

in je pensioenpot die je bij het pen-

sioenfonds hebt. In goede jaren zul 

je zien dat je pensioen sneller dan nu 

omhoog gaat, in slechte jaren sneller 

omlaag. Je pensioen beweegt dus 

directer mee met de economische 

ontwikkelingen. Dit geldt trouwens 

vooral voor jongeren. Naarmate 

je ouder wordt, nemen we minder 

beleggingsrisico’s en zal je pensioen 

PAULA VERHOEF
 is niet-uitvoerend bestuurs-

lid bij Rail & OV en is in het

dagelijks leven hoofd

Pensioenafdeling bij FNV. 

MATHILDE REINTJES
 is niet-uitvoerend bestuurs-

lid bij Rail & OV en is werkzaam

als directeur Expertisecen-

trum HRM bij NS.

‘ WE BLIJVEN
 SAMEN BELEGGEN,
 SAMEN DE KOSTEN
 DELEN EN SAMEN
 RISICO’S DRAGEN.
 DAT IS ALTIJD ONZE  
 KRACHT GEWEEST
 EN DAT BLIJFT ZO.’

Paula Verhoef: 

stabieler blijven. Verder hebben de 

sociale partners de mogelijkheid om 

meer veiligheid in de regeling in te 

bouwen. Dan wordt een deel van je 

premie opzijgezet in een buffer om 

de pensioenen in slechte tijden aan 

te vullen. Dit is vooral belangrijk voor 

deelnemers die al met pensioen zijn.’

WANNEER GAAT HET
ALLEMAAL GEBEUREN?
Paula: ‘De bal ligt nu eerst bij de 

sociale partners, dus de werkge-

vers- en werknemersorganisaties 

in onze sector. Die bepalen binnen 

de nieuwe regels van de overheid 

hoe de pensioenregeling bij Rail & 

OV eruit gaat zien. Daar moeten ze 

belangrijke keuzes in maken. Volgens 

de wetgeving moet dit alles uiter-

lijk op 1 januari 2027 tot nieuwe 

pensioenregelingen leiden. Maar de 

sociale partners in onze sector zijn 

ambitieuzer. Zij hebben afgesproken 

ernaar te streven om de nieuwe 

pensioenregeling op 1 januari 2025 

in te voeren. Dat wordt een hele klus, 

maar iedereen bij Rail & OV werkt er 

hard aan om dit te realiseren.’

WIE BESLIST ER OVER DE
PENSIOENREGELING? EN WAAR 
STAAN WE NU?
Paula: ‘In de wet is voorzien dat 

werkgevers en vakverenigingen 

samen bepalen hoe de nieuwe pen-

sioenregeling eruit komt te zien. De 

sociale partners bepalen samen wat 

het beste past bij onze sector. Op dit 

moment informeren zij hun werk-

nemers en leden over de pensioen-

afspraken die zij maken. Dit is nu vol-

op aan de gang. Daarna worden deze 

afspraken vastgelegd in de nieuwe 

pensioenregeling. Het bestuur van 

Rail & OV toetst de afspraken op de 

wettelijke regels en uitvoerbaarheid. 

Vervolgens zal Rail & OV u informe-

ren over de nieuwe regeling en wat 

die voor u betekent.’ 

WAT KUNNEN DEELNEMERS 
VAN HET PENSIOENFONDS
VERWACHTEN?
Mathilde: ‘Zoals gezegd zijn nu de 

werkgevers en vakverenigingen als 

eerste aan zet. Als bestuur onder-

steunen wij hen hierbij. Als zij hebben 

besloten hoe de nieuwe pensioen-

regeling eruitziet, gaan wij de nieuwe 

regeling uitvoeren. Dat zullen we 

zorgvuldig en evenwichtig doen,

zoals deelnemers dat van ons ge-

wend zijn. We zorgen ervoor dat alles 

voor deelnemers en gepensioneer-

den zo gemakkelijk mogelijk ver-

loopt, en we helpen mensen zo goed 

mogelijk. Mensen kunnen dus blijven 

rekenen op een goed pensioen. Dat 

is de inzet van de nieuwe pensioen-

regeling. En uw pensioen is en blijft 

bij Rail & OV in goede handen. Daar 

staan wij voor.’

‘ MENSEN KUNNEN
 BLIJVEN REKENEN
 OP EEN GOED
 PENSIOEN, DAT
 BIJ RAIL & OV IN
 GOEDE HANDEN IS.’

Mathilde Reintjes :

OP WEG NAAR
DE NIEUWE
PENSIOENREGELING

Nederland krijgt een nieuw pensioenstelsel. Daarover
hebben werkgevers en werknemers samen met de regering
afspraken gemaakt. Dat gaat ook bij Rail & OV tot een
nieuwe pensioenregeling leiden. We spraken hierover met
bestuursleden Paula Verhoef en Mathilde Reintjes.



BIJDRAGEN
AAN EEN
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DUURZAME
WERELD
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Rail & OV belegt het pensioengeld om er 
een zo goed mogelijk rendement op te 

halen. Tegelijkertijd willen we met
onze beleggingen bijdragen aan een

duurzame en leefbare wereld. Hoe we 
dat doen is vastgelegd in ons beleid voor 
maatschappelijk verantwoord beleggen.  

verwachten.

BETER VOOR DE WERELD ÉN VOOR
HET PENSIOEN
Wij zijn ervan overtuigd dat duurzaam beleggen bijdraagt 

aan een goed rendement. Het verkleint ook bepaalde 

beleggingsrisico’s. Denk aan wat het met de waarde van 

een aandeel kan doen als een bedrijf in opspraak raakt. Of 

als hun producten of productiewijze niet meer aansluiten 

bij de maatschappelijke opvattingen.

WAAROM MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD BELEGGEN?
Eind 2021 bedroeg ons belegd vermogen ruim 27 miljard 

euro. Daarmee kunnen we invloed uitoefenen op de 

wereld om ons heen. Wij maken ons er hard voor dat de 

bedrijven waarin we beleggen goed omgaan met mens 

en milieu en integer worden geleid. Dat past bij onze 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. We weten uit 

diverse onderzoeken dat de bedrijven in onze sector en 

onze deelnemers en gepensioneerden dat ook van ons 

DIT IS WAT WE DOEN

WE OEFENEN INVLOED UIT ALS 
AANDEELHOUDER
Als belegger zijn wij aandeelhouder 

van bedrijven en daarmee kunnen 

wij invloed uitoefenen op het beleid 

van deze ondernemingen. We doen 

dit onder meer door te stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen. In 

2021 hebben we ons stembeleid ver-

der aangescherpt, waardoor we nog 

strakker sturen op duurzaamheid. 

We stemden in 2021 op 3.453 verga-

deringen op 34.746 voorstellen. 

WE GAAN IN GESPREK MET 
BEDRIJVEN
Ook in 2021 zijn we de dialoog aan-

gegaan met bedrijven over hun duur-

zaamheidsprestaties. Waar nodig 

stellen we eisen om tot verbetering 

te komen. Voldoen bedrijven daar 

niet op tijd aan, dan trekken we ons 

terug als belegger. In 2021 hebben 

we 1.620 gesprekken gevoerd met 

564 ondernemingen. Hiervan hebben 

122 bedrijven ondertussen hun be-

leid al aangepast.

ONS BELEID SLUIT AAN BIJ
INTERNATIONALE AFSPRAKEN
Ons beleid sluit aan bij de belang-

rijkste internationale afspraken over 

verantwoord ondernemen en beleg-

gen, bijvoorbeeld van de Verenigde 

Naties. In 2021 ondertekenden we 

daarnaast het IMVB-convenant. Daar-

in hebben Nederlandse bedrijven en 

maatschappelijke instanties samen 

met de overheid scherpe regels afge-

sproken voor verantwoord onderne-

men en beleggen. Al onze beleggin-

gen moeten daaraan voldoen.

WE SLUITEN BEDRIJVEN EN 
LANDEN UIT
We beleggen principieel niet in 

bedrijven die te maken hebben 

met controversiële wapens, met 

tabaksproductie of de winning van 

thermische kolen. Ook beleggen we 

niet in bedrijven die zich stelselmatig 

schuldig maken aan schending van 

mensenrechten, milieuvervuiling of 

slecht ondernemingsbestuur. Ook 

sommige landen sluiten we uit. Daar-

bij vormen sinds 2021 de normen van 

de UN Global Compact de maatstaf. 

Als een land op een van deze normen  

(mensenrechten, arbeidsrechten, mi-

lieu en anti-corruptie) te laag scoort, 

sluiten wij het uit. In maart 2022 

hebben we besloten om Rusland op 

de uitsluitingenlijst te plaatsen in

verband met de oorlog in Oekraïne. 

3.453 29% 
We stemden op We stemden tegen 

WE HEBBEN ZEVEN
SPEERPUNTEN GEKOZEN 
We hebben in 2021 zeven speerpun-

ten gekozen waarop we de komende 

jaren sterk gaan inzetten. Ze komen 

mede voort uit de resultaten van ons 

deelnemersonderzoek.

Dit zijn ze:

▶ Goede gezondheid en welzijn

▶ Waardig werk en economische 

groei

▶ Industrie, innovatie en

 infrastructuur

▶ Duurzame steden en

 gemeenschappen

▶ Klimaat

▶ Vrede, justitie en sterke publieke 

diensten

▶ Partnerschap om doelstellingen

 te bereiken

Vooral ten aanzien van het

onderwerp klimaat hebben we het 

afgelopen jaar al forse stappen 

gezet. Meer daarover leest u in het 

interview op de volgende pagina’s. 

aandeelhoudersvergaderingen. van de managementvoorstellen. 

▶

Wilt u meer weten over ons beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen? 

U leest er meer over op onze website.



KLIMAATAKKOORD PARIJS – ZO DRAGEN WIJ ERAAN BIJ

In het klimaatakkoord van Parijs zijn afspraken gemaakt om de opwarming van de 

aarde tegen te gaan. Het akkoord is door bijna tweehonderd landen ondertekend. 

Dit doen wij om hieraan bij te dragen:

l We meten de CO2-uitstoot van onze beleggingsportefeuille

 (dus van de bedrijven waarin we beleggen) en brengen de uitstoot terug

 binnen de doelstellingen van het Parijsakkoord.

l Als belegger en aandeelhouder sporen wij bedrijven in onze beleggings-

 portefeuille aan om de doelstellingen van het klimaatakkoord na te leven.

l Als bedrijven na aansporing van onze kant onvoldoende in actie komen, dan 

sluiten wij deze bedrijven uit.  
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‘WIJ WILLEN
EEN BIJDRAGE
LEVEREN AAN DE
ENERGIETRANSITIE
DIE PAST BIJ DE
SECTOR RAIL &
OPENBAAR VERVOER.’

Simona Kramer,

portfoliomanager maatschappelijk

verantwoord beleggen: 

‘ALLE BEDRIJVEN
WAARIN WE
BELEGGEN MOETEN 
GAAN VOLDOEN AAN
DE DOELSTELLINGEN 
VAN HET AKKOORD
VAN PARIJS.’

Bart Oldenkamp,

uitvoerend bestuurder

vermogensbeheer: 

zaamheid. Tegelijkertijd weten we 

ook dat fossiele energie uiteraard 

niet de toekomst heeft. Het is dus 

een kwestie van tijd.’ 

HOE BLIJVEN WE OP DE
HOOGTE VAN DEZE
ONTWIKKELINGEN?
Simona: ‘We blijven deelnemers 

informeren over onze vorderingen 

op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord beleggen en hoe de 

bedrijven in de portefeuille preste-

ren op duurzaamheid. Ook blijven 

wij met deelnemers in gesprek over 

dit thema. Zo gaan we bijvoorbeeld 

opnieuw een deelnemersonderzoek 

doen om deelnemers bij dit onder-

werp te betrekken.’

Wilt u meer weten over ons beleid voor 

maatschappelijk verantwoord beleggen? 

Lees dan de andere artikelen over MVB in 

dit jaaroverzicht en kijk op onze website.

in bedrijven die niet beursgenoteerd 

zijn en die minder data hoeven te 

verstrekken over hun duurzaam-

heidsprestaties. Denk aan private 

equity. Bij de selectie van deze beleg-

gingen hebben we duurzaamheids-

criteria net zo goed meegewogen, 

maar ze zijn op dit punt dus minder 

goed te volgen. We werken er hard 

aan om ook daar verbeteringen in te 

realiseren. Ondertussen monitoren 

we ook elk jaar zelf en spreken we 

achterblijvers aan. Hierbij is klimaat 

een essentieel onderdeel.’

EN WAT NU ALS BEDRIJVEN 
WAARIN JULLIE BELEGGEN 
NIET MEEWERKEN OF
ACHTERBLIJVEN? 
Bart: ‘Ze zullen uiteindelijk wel mee 

moeten, want wat wij van ze vragen 

sluit aan bij de maatschappelijke op-

vattingen. En als bedrijf moet je daar 

uiteindelijk in mee. Doen ze dat toch 

onvoldoende en blijft verbetering 

uit, dan trekken wij ons terug als

belegger. Daar willen we heel

duidelijk over zijn.’

WAAROM BELEGGEN JULLIE 
NOG IN FOSSIELE ENERGIE? 
Bart: ‘Vooropgesteld: onze porte-

feuille is wat betreft ‘fossiel’ al erg 

schoon. Dat komt doordat we bij 

de keuze van de bedrijven waarin 

we beleggen altijd onze duurzaam-

heidscriteria meewegen. Daardoor 

vallen bedrijven die substantieel met 

fossiele energie te maken hebben 

veelal af. Op dit moment is minder 

dan 1% van onze beleggingen ‘fos-

siel’. Daar stappen we op dit moment 

niet uit. Het is nu eenmaal zo dat de 

samenleving op dit moment nog niet 

helemaal kan zonder fossiele ener-

gie. Sterker: de energietransitie, die 

wij ook omarmen, is niet denkbaar 

zonder inzet van fossiele energie. 

Wij zijn ervan overtuigd dat we als 

belegger een effectievere bijdrage 

aan de energietransitie leveren door 

een beperkt aantal fossiele bedrijven 

aan te sporen tot stappen in duur-

als onze taak om die bedrijven aan 

te sporen om er serieus werk van te 

maken. Ook onze bedrijfsobligaties 

en vastgoed beheren we voor een 

groot deel zelf. En ook daar kunnen 

we de duurzaamheidsprestaties dus 

goed volgen en de bedrijven waar 

nodig aanspreken en consequenties 

trekken indien ze niet richting Parijs 

bewegen.’

EN HOE GAAT DAT IN ANDERE 
BELEGGINGSCATEGORIEËN? 
Simona: ‘Daarnaast hebben we ook 

beleggingen die we door externe 

managers wereldwijd laten beheren. 

Ook die moeten aan de Parijs-doel-

stellingen voldoen. De managers 

selecteren die aandelen met inacht-

neming van onze duurzaamheids-

criteria. En ook die bedrijven worden 

indien nodig aangesproken op hun 

prestaties. Dat doen we niet zelf 

maar samen met andere institutione-

le beleggers. Zo zijn we betrokken bij 

Climate Action 100+ dat de grootste 

uitstoters aanspreekt. Daarnaast 

hebben we ook geld in beleggingen 

WAAROM WAS AANSCHERPING 
VAN DE AMBITIES NODIG?
Bart Oldenkamp: ‘Het besef dat we 

nu iets moeten doen om met name 

de opwarming van de aarde een halt 

toe te roepen wordt steeds meer ge-

deeld. Internationaal zijn er daarom 

afspraken gemaakt om klimaatver-

andering tegen te gaan. De meeste 

mensen kennen deze afspraken als 

het klimaatakkoord van Parijs. Een 

belangrijk aspect hierin is het terug-

brengen van CO
2-uitstoot. Rail & OV 

onderschrijft deze akkoorden en de 

komende jaren gaan wij hier actief 

mee aan de slag. Wij staan voor een 

goed en duurzaam pensioen.’

Simona Kramer vult aan: ‘We zien 

ook dat de bedrijven in de sector rail 

en openbaar vervoer duurzaamheid 

hoog in het vaandel hebben en hier 

Rail & OV heeft al jaren een gedegen beleid voor maatschappelijk
verantwoord beleggen. In 2021 zijn de ambities verder aangescherpt 
met een sterke focus op het klimaatakkoord van Parijs. Hierover
spraken wij met MVB-specialist Simona Kramer en uitvoerend
bestuurder vermogensbeheer Bart Oldenkamp.

heel actief mee bezig zijn. Daar zijn 

veel mooie voorbeelden van te ge-

ven. En ook onze deelnemers vinden 

duurzaamheid belangrijk. Dat blijkt 

iedere keer weer uit onderzoeken die 

we hiervoor doen en ook uit gesprek-

ken die we voeren met deelnemers.’ 

WAT GAAN JULLIE DAN DOEN?
Bart: ‘We hebben al een groot deel 

van onze beleggingen langs het

klimaatakkoord van Parijs gelegd. 

Alle bedrijven waarin we beleggen 

moeten op termijn voldoen aan de 

klimaatdoelstellingen. Veel bedrijven 

in onze portefeuille zijn daar al goed 

mee bezig. Wat ons helpt bij deze 

aanpak, en eerlijk gezegd maakt 

ons dat uniek in de pensioenwereld, 

is dat wij een geconcentreerde 

aandelenportefeuille hebben met 

niet meer dan zeventig bedrijven. 

Die aandelen beheren we zelf. De be-

drijven in deze portefeuille hebben 

we actief en met zorg geselecteerd. 

Van die zeventig bedrijven zijn er 

vijftien die nog achterlopen op de 

Parijs-doelstellingen. We zien het 
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