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Het Spoorwegpensioenfonds verzorgt de pensioenen van werknemers en
pensioengerechtigden in de spoorsector. Dat doen we op verzoek en onder
regie van de sociale partners in de sector.

leden namens de pensioengerechtigden

leden namens de werknemers

4

3

leden namens de werkgevers

5

onafhankelijke leden

3

H
et jaar 2018 was geen goed 
beleggingsjaar. We behaalden 
een rendement van -0,8%. 
Toch hebben we uw pensioen 
op 1 januari 2019 opnieuw 
gedeeltelijk kunnen indexeren. 

Na de verhoging van 0,16% op 1 januari 2018 
hebben we uw pensioen op 1 januari 2019 
met 0,64% kunnen verhogen. Het is nog 
altijd geen volledige indexatie, maar het is na 
een aantal jaren van stilstand opnieuw een 
stap in de goede richting.

In dit verkorte jaarverslag 2018 vertellen we 
u in vogelvlucht wat er het afgelopen jaar bij 
uw pensioenfonds is gebeurd. Wilt u meer 
weten? Kijk dan eens op onze website
www.spoorwegpensioenfonds.nl. Daar kunt 
u de actuele financiële situatie van het
pensioenfonds volgen. U vindt er ook het 
voor u belangrijke pensioennieuws. 

Wilt u meer weten over uw persoonlijke
pensioensituatie? Log dan even in op 
MijnSPF. En als u daar dan toch bent, laat 
dan ook even uw e-mailadres achter. Dan 
kunnen wij u in de toekomst nog beter
van dienst zijn.

Natuurlijk kunt u altijd met al uw vragen bij 
ons terecht. U kunt mailen, bellen en zelfs in 
Utrecht bij ons langskomen. Onze mensen 
staan voor u klaar.

 Het bestuur

vooraf inhoud

4
geen goed beleggingsjaar,
wel weer indexatie 
Interview bestuursvoorzitter Gerard Groten
en bestuurslid  Jan Vos

6
2018 in feiten & cijfers 
Hoe staat het fonds er financieel voor? Hoe 
ging het in 2018 met de beleggingen?
En hoe zit het eigenlijk met de kosten?
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Wat heeft 2018 het Spoorwegpensioenfonds gebracht? Hoe ging het met
de beleggingen en wat speelde er nog meer? We vroegen het aan
bestuursleden Gerard Groten en Jan Vos. 

Wat heeft 2018 het
Spoorwegpensioenfonds
opgeleverd?
Gerard Groten: ‘In 2018 is onze 
beleidsdekkingsgraad toegenomen. 
We zijn blij dat we daardoor aan het 
eind van het jaar hebben kunnen 
besluiten om de pensioenen weer 
deels mee te laten groeien met de 
prijsstijgingen. Op basis van de be-
leidsdekkingsgraad van 31 oktober, 
het meetmoment voor ons indexatie-
besluit, hebben we kunnen besluiten 
om per 1 januari 2019 de pensioenen 
met 0,64% te verhogen. Dat is geen 
volledige indexatie, want de prijzen 
stegen met 1,47%. De indexatieach-
terstand van onze deelnemers en ge-
pensioneerden loopt hierdoor verder 
op. Echt tevreden zijn we dus niet. 
Dat zijn we pas als onze buffers zo 
groot zijn dat we de pensioenen weer 
volledig kunnen laten meegroeien 

van goed toezicht op hun pensioen- 
fondsbestuur onderkennen. Het 
nieuwe verantwoordingsorgaan 
is inmiddels van start gegaan. Ik 
moet zeggen: ik heb grote waar-
dering voor de wijze waarop de 
nieuwe leden zich de pensioen-
materie in korte tijd eigen hebben 
gemaakt.’

Iets anders: klopt het dat jullie 
met Stichting Pensioenfonds 
Openbaar Vervoer opnieuw in 
gesprek zijn over een fusie?
Jan Vos: ‘Ja, dat klopt. Wij zijn in 
2018 opnieuw in gesprek gegaan 
met SPOV over een mogelijke fusie. 
De afgelopen periode hebben wij 
daar veel studie naar gedaan en 
laten doen. Ons vertrekpunt is en 
blijft: we doen het alleen als het 
goed is voor onze deelnemers en 
gepensioneerden. Tijdens het hele 
proces willen we kunnen vaststel-
len dat dat zo is. De komende 
periode gaan we verder op de 
ingeslagen weg. We zijn nog volop 
in gesprek met de sociale partners 
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in de spoorsector. We verwachten 
later dit jaar een definitief besluit te 
nemen over het wel of niet doorgaan 
van de fusie. Uiteraard houden we 
onze deelnemers hiervan op de 
hoogte.’

Wat gaat 2019 het pensioen-
fonds brengen?
Gerard Groten: ‘De fusie met SPOV 
zal sowieso een prominente plek 
krijgen dit jaar. Verder zal het ook 
financieel weer een spannend jaar 
worden. Je ziet dat de sterke econo-
mische groei wereldwijd wat lijkt af 
te vlakken. De onzekerheid neemt 
toe, door de Brexit natuurlijk, maar 
ook door de handelsoorlog tussen 
de VS en China. De Brexit gaat veel 
gevolgen krijgen voor het interna-
tionale geldverkeer. Daar hebben 
we ons terdege op voorbereid. Maar 
het is onzeker wat de gevolgen 
zullen zijn voor de economie en de 
financiële markten. Wij blijven ons 
ook het komend jaar uiteraard sterk 
maken voor een verder herstel van 
onze buffers. Daarvoor voeren we 

een solide financieel beleid. Maar 
we blijven natuurlijk wel afhankelijk 
van wat er in de wereld om ons heen 
gebeurt, en met name van de beleg-
gingsrendementen en de rente.’

En het pensioenakkoord?*
Jan Vos: ‘Ook dat wordt spannend. 
Eind 2018 zijn de partijen zonder 
akkoord uit elkaar gegaan. Het zou 
goed zijn als ze tot een oplossing 
komen. Er wordt nu al jaren over de 
herziening van ons pensioenstelsel 
gesproken. Dat schept verwachtin-
gen. Veel Nederlanders hangt een 
verlaging van het pensioen boven 
het hoofd. Voor ons speelt dat niet, 
maar het zou goed zijn als er rust 
zou komen door een goed pen-
sioenakkoord waar we mee verder 
kunnen.’

* Op het moment dat deze publieksversie van 

het jaarverslag werd gedrukt, was er nog geen 

duidelijkheid over het pensioenakkoord.

Over de laatste vijf jaar hebben we 
een gemiddeld nettorendement 
gehaald van 6,0% per jaar. Dat onze 
buffers nog niet groot genoeg zijn, 
ligt ook niet aan de rendementen. 
Dat komt vooral door de lage rente, 
waardoor we veel meer geld in kas 
moeten hebben voor de pensioenen. 
Zolang de rente zo laag blijft, zullen 
pensioenfondsen het financieel 
moeilijk blijven houden.’

In 2018 zijn er verkiezingen
geweest voor een nieuw
verantwoordingsorgaan.
Hoe kijken jullie daarop terug?
Gerard Groten: ‘Positief. Ruim 
tienduizend deelnemers en ge-
pensioneerden hebben hun stem 
uitgebracht. Daar zijn we blij mee. 
Het geeft aan dat mensen betrok-
ken zijn bij hun pensioen en bij het 
pensioenfonds. En dat ze het belang 

met de prijsstijgingen. Dan moet 
je denken aan een beleidsdek-
kingsgraad hoger dan 124%. Daar 
zitten we nog een flink stuk vanaf, 
want we sloten het jaar af met een 
beleidsdekkingsgraad van 115,1%.’

Hoe hebben de beleggingen het 
gedaan in 2018?
Jan Vos: ‘Het was geen goed beleg-
gingsjaar. Vooral in het laatste
kwartaal gingen de aandelenbeur-
zen onderuit. Maar wij beleggen
uiteraard niet alleen in aandelen. 
Wij verdelen de beleggingen over 
verschillende categorieën om de 
risico’s te spreiden. Toch zijn ook 
wij op een verlies uitgekomen. Ons 
totale rendement bedroeg minus 
0,8%. Dat is teleurstellend. Aan de 
andere kant: wij beleggen voor de 
lange termijn en weten dat er goede 
en minder goede jaren zullen zijn. 

Jan Vos:

‘ Ons vertrekpunt voor de fusie
 is en blijft: we doen het alleen
 als het goed is voor onze
 deelnemers en gepensioneerden.’

GEEN GOED BELEGGINGSJAAR, WEL WEER INDEXATIE

Jan Vos is bestuurslid namens de werkgevers.

Gerard Groten:

‘ Wij blijven ons ook het
 komend jaar sterk maken
 voor een verder herstel van
 onze financiële positie.’

Gerard Groten is voorzitter van het bestuur.
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het jaar 2018 in het kort

beleggen of sparen?
Wat levert beleggen nu eigenlijk op voor uw pensioen. Om u 
daarvan een indruk te geven, ziet u hier hoeveel 100 euro die
in 1985 als pensioenpremie is ingelegd eind 2018 waard is
geworden door onze beleggingsopbrengsten (de oranje lijn).
Dit is echte waardevermeerdering, dus gecorrigeerd voor inflatie. 

licht negatief rendement: -0,8%
2018 was een teleurstellend beleggingsjaar. We behaalden een 
rendement van -0,8%. Dat is netto; de beleggingskosten zijn er 
al vanaf. We beleggen het pensioengeld om over de lange termijn 
voldoende rendement te halen. We weten dat we daarbij te ma-
ken hebben met goede en minder goede jaren. Over de laatste vijf 
jaar bedroeg ons nettorendement gemiddeld 6,0% per jaar. 

nettorendement op beleggingen

zo beleggen wij
Om de risico’s van beleggen in de hand te houden, spreiden we 
het vermogen over verschillende soorten beleggingen. Hier ziet u 
hoe we het vermogen eind 2018 belegden en wat elke soort op-
leverde. Zakelijke waarden zijn aandelen. Vastrentende waarden 
zijn onder meer staats- en bedrijfsobligaties. Onder overig vallen 
onder meer niet-beursgenoteerde aandelen en cash geld.

scherp op de kosten
Bij het Spoorwegpensioenfonds letten we scherp op de kosten. 
Maar natuurlijk kost het regelen van uw pensioen wel geld. 
In 2018 gaven we € 6,5 miljoen uit aan de uitvoering van de 
pensioenregeling. Dat is € 118 per deelnemer. Daarnaast zijn 
er beleggingskosten. We gaven in 2018 € 64,6 miljoen uit voor 
uitvoeringskosten van het vermogensbeheer. Dat is 0,39% van 
het gemiddeld belegde vermogen in 2018. De transactiekosten 

(voor de aan- en verkoop van beleggingen) bedroegen € 9,7 
miljoen. Dat is 0,06% van het gemiddeld belegde vermogen. De 
kosten voor onze totale bestuurlijke organisatie bedroegen € 1,3 
miljoen. Deze kosten zijn verwerkt in de kosten voor pensioen-
uitvoering en vermogensbeheer. 
Wilt u meer weten over de kosten? Kijk dan in ons volledige 
jaarverslag. U vindt het op onze website.

Om dat in perspectief te plaatsen laten we ook zien hoe dezelfde 
100 euro zou zijn aangegroeid als we het op een spaarrekening 
hadden gezet (de blauwe lijn). U ziet ook wat 100 euro aan 
waarde heeft verloren door inflatie (de groene lijn).

2018 in feiten & cijfers

hoeveel is € 100 premie ingelegd in 1985 nu waard?
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In de grafiek ziet u hoe onze dekkingsgraad zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld.
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zo staat uw pensioenfonds ervoor 
De beleidsdekkingsgraad van het Spoorwegpensioenfonds is in 
2018 gestegen van 112,7% naar 115,1%. In een groot deel van 
het jaar ging het opwaarts. De verliezen op de beurzen vonden 
pas in de laatste maanden van het jaar plaats en zijn nog maar 
voor een klein deel terug te zien in de beleidsdekkingsgraad (dat 
is de gemiddelde stand van de dekkingsgraad over twaalf maan-

den). Met de beleidsdekkingsgraad van 115,1% voldoen we aan 
de minimumnorm van de overheid. Maar daarbovenop moeten 
we flinke buffers hebben. Die zijn wettelijk pas groot genoeg bij 
een beleidsdekkingsgraad van ruim 124%. Daar zijn we nog niet. 
Dat komt vooral door de lage rente. Bij een lage rente moeten we 
veel geld ‘in kas’ hebben voor de pensioenen. 

gedeeltelijke indexatie
Wij proberen uw pensioen jaarlijks mee te laten groeien 
met de prijsstijgingen in Nederland. Dat mogen we alleen 
als onze financiële buffers groot genoeg zijn. Gedeeltelijke 
indexatie mag vanaf een beleidsdekkingsgraad van 110%, 
volledige indexatie vanaf ruim 124%. Op 1 januari 2019 
hebben we uw pensioen met 0,64% verhoogd. Dat is een ge-
deeltelijke indexatie. Een volledige indexatie zou 1,47% zijn 
geweest. Ook op 1 januari 2018 hebben we uw pensioen ge-
deeltelijk geïndexeerd, en wel met 0,16%. Gemiste indexatie 
kan worden ingehaald als daar voldoende geld voor is. Wij 

houden voor alle deelnemers bij hoeveel zij aan indexatie 
gemist hebben. Dat noemen we: uw extra indexatieruimte. 
U vindt die terug in MijnSPF. Als de huidige meerjarige eco-
nomische trend zich voortzet, verwachten wij in de komende 
jaren uw pensioen weer gedeeltelijk te kunnen indexeren. 
Het verlagen van uw pensioen is nu niet aan de orde. Maar 
het kan ook tegenzitten, bijvoorbeeld door tegenvallende 
beleggingsopbrengsten of een dalende rente. In dat geval 
kan ook het Spoorwegpensioenfonds in de situatie terecht-
komen dat de pensioenen verlaagd moeten worden.
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Zakelijke waarden -7,9%
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Onroerend goed 9,4%
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VEEL GESTELDE
PENSIOENVRAGEN

Af en toe krijgen wij vragen van deelnemers en gepensioneerden die zich zorgen maken 
over hun pensioen. Is er straks nog wel genoeg voor mij? En let het pensioenfonds wel 
goed op mijn pensioengeld? Bestuurders Peggy Wilson en Huub van den Dungen geven 
antwoord op zeven kritische pensioenvragen.

Zit er straks nog wel geld 
voor mij in de pensioenpot?
Peggy Wilson: ‘Jazeker. Een van de 
sterke punten van het pensioen bij 
het Spoorwegpensioenfonds is dat
je echt geld opzij zet voor later. Dat
is dus anders dan bij de AOW, het
basispensioen dat je later krijgt 
van de overheid. Je spaart niet voor 
je eigen AOW. Jouw premie wordt 
gebruikt voor de uitkeringen van 
de huidige AOW-ers. Net zoals jouw 
AOW straks grotendeels betaald 
moet worden uit de premies van de 
mensen die dan werken. Dat maakt 
de AOW kwetsbaar: als Nederland 
vergrijst, dan zijn er steeds minder 
werkenden om de AOW van de uit-
keringsgerechtigden te betalen. Bij 
het pensioen dat je bij het Spoorweg-
pensioenfonds opbouwt, is dat niet 
het geval. In onze pensioenpot zit 

Huub van den Dungen: 

‘ Of je ook voor anderen betaalt?   
 Op punten wel. Maar het goede   
 nieuws is dat die anderen ook
 voor jou betalen. Dat heet
 solidariteit.’

Peggy Wilson: 

‘ Ook beslissingen die je op je
 vijfendertigste neemt, kunnen
 impact hebben op je pensioen.
 Op die momenten moet je er
 toch even bij stilstaan.’

nu al veel geld voor jouw pensioen 
voor later. En op dat geld passen we 
goed.’

Maar betaal je niet ook voor 
het pensioen van anderen?
Huub van den Dungen: ‘De basis 
en ook de kracht van de regeling 
is dat je samen met je werkgever 
elke maand geld opzij zet voor jouw 
pensioen. Maar tegelijkertijd is de 
regeling gebaseerd op collectiviteit 
en solidariteit. Dat wil zeggen dat 
we de lusten en lasten met z’n allen 
delen. Bijvoorbeeld: iemand die erg 
oud wordt, krijgt langer pensioen 
uitbetaald dan iemand die kort 
leeft. En jongeren betalen hetzelfde 
premiepercentage voor hun pen-
sioenopbouw als ouderen, terwijl 
hun pensioengeld nog langer de
tijd heeft om aan te groeien. Dus ja: 

in die zin betaal je ook voor anderen. 
Maar andersom betalen die anderen 
ook voor jou. Als jij bijvoorbeeld jong 
overlijdt, is er voor je nabestaanden 
een pensioen dat veel meer waard is 
dan wat je aan premie hebt betaald.’

Zou je niet net zo goed, of 
zelfs beter, je pensioen zelf 
kunnen regelen?
Van den Dungen: ‘Dat is iets wat 
je vooral jonge mensen weleens 
hoort zeggen. Maar het is niet waar.  
Juist die collectiviteit en solidariteit 
maken ons sterk. We delen de risico’s 
die je in je eentje veel moeilijker 
zou kunnen dragen. Denk ook eens 
aan de beleggingen. Het is onwaar-
schijnlijk dat iedereen in zijn eentje 
beter zou kunnen beleggen. Juist 
omdat wij de risico’s over genera-
ties kunnen spreiden, kunnen we 

beleggingsrisico’s lopen die in je 
eentje onverantwoord zouden zijn. 
En daardoor komen we uiteindelijk 
voor iedereen op een beter pensioen 
uit. En we voorkomen dat er pech- en 
geluksgeneraties zijn. Bovendien: 
samen pensioen opbouwen is goed-
koper. Want ook de kosten deel je 
met z’n allen.’

Waarom moeten er eigenlijk 
beleggingsrisico’s gelopen 
worden? 
Wilson: ‘Dat is nodig om het 
pensioengeld voldoende te laten 
aangroeien. Op dit moment bestaat 
een gemiddeld pensioen maar voor 
een deel uit ingelegde premie. De 
rest moet het pensioenfonds voor 
je verdienen. Daarom beleggen we. 
Natuurlijk kleven daar risico’s aan, 
maar we zorgen ervoor dat die altijd 
verantwoord blijven. Als je naar de 
resultaten kijkt, dan zie je dat beleg-
gen meer rendement oplevert dan 
sparen. Zonder beleggen worden de 
pensioenen of veel lager of veel duur-
der. Dat is in niemands belang.’

Past verplicht pensioen op-
bouwen nog wel in deze tijd?
Van den Dungen: ‘Als het niet 
verplicht zou zijn, zouden de meeste 
mensen te laat voor hun pensioen 

gaan sparen. Als je jong bent, staat 
pensioen nu eenmaal ver van je af. 
Dus als je dan mag kiezen, zouden 
veel mensen hun geld voor iets 
anders gebruiken. Terwijl het voor de 
betaalbaarheid van je pensioen echt 
belangrijk is dat je zo jong mogelijk 
begint met sparen. Ik spreek nogal 
eens mensen die kort voor hun pen-
sioen staan en die dan ontzettend 
blij zijn dat ze verplicht pensioen 
hebben opgebouwd. Ze realiseren 
zich dat ze anders heel weinig opzij 
zouden hebben gezet en misschien 
wel alleen van de AOW hadden 
moeten leven. En dat is geen vetpot. 
Als je het zo bekijkt is het goed dat 
er verplicht pensioen wordt opge-
bouwd. Het voorkomt een armoedige 
oudedag voor veel mensen.’

Is het belangrijk dat er 
mensen uit de vakverenigin-
gen in het bestuur van het 
pensioenfonds zitten?
Van den Dungen: ‘Pensioen is een 
arbeidsvoorwaarde die in de cao is 
afgesproken tussen de vakvereni-
gingen en de werkgever. Feitelijk is 
het uitgesteld loon, dat je opzij zet 
voor later. Wij willen er op toezien 
dat die arbeidsvoorwaarde bij het 
pensioenfonds in goede handen is. 
Vandaar dat we in het bestuur zitten. 

We letten op de belangen van al die 
mensen die hard werken of gewerkt 
hebben voor hun pensioen.’

Waarom zou je als jongere 
naar je pensioen kijken?
Wilson: ‘Allereerst: ik snap best 
dat veel jongeren zich nog niet met 
hun pensioen bezighouden. Er kan 
immers nog zoveel gebeuren tot het 
zover is. Maar ook beslissingen die je 
op je vijfendertigste neemt, kunnen 
gevolgen hebben voor je inkomen 
van later. Op die momenten moet je 
daar toch even bij stilstaan. Als je 
gaat samenwonen bijvoorbeeld, of 
juist gaat scheiden. En als je een
huis koopt of van baan wisselt.
Wij willen het voor jongeren gemak-
kelijker maken om goed op de hoogte 
te zijn van hun pensioen. Dat doen 
we onder meer met een goede
website en MijnSPF. We proberen ze 
er echt bij te betrekken.’

Heeft u andere vragen over uw
pensioen? Kijk dan op
www.spoorwegpensioenfonds.nl

Peggy Wilson is bestuurslid namens CNV Vakmensen Huub van den Dungen is bestuurslid namens FNV Spoor
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Henk Rens:

‘ Wij willen graag mannen en vrouwen
 en jong en oud in onze bestuursorganen.’

TERUGBLIK VERKIEZINGEN
VERANTWOORDINGSORGAAN

MAATSCHAPPELIJK
VERANTWOORD BELEGGEN

Henk Rens is bestuurslid van het Spoorwegpensioenfonds namens de

pensioengerechtigden en is voorzitter van de verkiezingscommissie.

Wilt u meer weten over het verantwoordingsorgaan?
Kijk op www.spoorwegpensioenfonds.nl.

‘Als bestuur van het Spoorwegpen-
sioenfonds leggen wij verantwoording 
af aan het verantwoordingsorgaan. 
Dit bestaat uit deelnemers, gepen-
sioneerden en werkgevers. Zij houden 
toezicht op ons als bestuur, op de 
besluiten die we nemen en hoe deze 
worden uitgevoerd. Daarnaast hebben 
ze op een aantal punten adviesrecht 
en draagt het verantwoordingsorgaan 
de onafhankelijke bestuursleden 
voor. Verder dragen de gepensioneer-
den in het verantwoordingsorgaan de 
leden namens de gepensioneerden in 
het bestuur voor. Een keer in de vier 
jaar houden we hiervoor verkiezin-
gen. In maart 2018 konden deelne-
mers en gepensioneerden kiezen wie 
hen moeten vertegenwoordigen in het 

verantwoordingsorgaan. Als verkie-
zingscommissie hebben we erg ons 
best gedaan om ervoor te zorgen dat 
deelnemers en gepensioneerden ook 
echt iets te kiezen hadden. Dat wil 
zeggen: een diverse lijst met kandida-
ten met verschillende profielen. Ook 
hebben we actief campagne gevoerd 
om zoveel mogelijk mensen te over-
tuigen om hun stem uit te brengen. 
En niet zonder resultaat: ruim 10.000 
deelnemers en gepensioneerden 
brachten hun stem uit. Voor ons als 
bestuur is dit een signaal dat mensen 
zich betrokken voelen bij het Spoor-
wegpensioenfonds. En uit ervaring 
weet ik dat de gekozen kandidaten 
zich gesterkt en extra gemotiveerd 
voelen in hun rol door uw stem.’

In 2018 organiseerde het bestuur verkiezingen
voor het verantwoordingsorgaan. Namens u houden 
zij toezicht op het bestuur. Bestuurslid Henk Rens is
voorzitter van de verkiezingscommissie en vertelt 
meer over het belang en de achtergrond van de
verkiezingen in 2018.

Het Spoorwegpensioenfonds belegt ruim
16 miljard euro. Dat doen we om een zo goed
mogelijk rendement te halen voor uw
pensioen. Maar we kijken niet alleen naar de 
winst. Gaan de bedrijven waarin we beleggen 
zorgvuldig om met mens en milieu?

5
5 feiten over de
verkiezingen van het
verantwoordings-
orgaan 2018
l	 We hebben voordragende
 partijen zoals vakbonden
 gevraagd om werk te maken 

van diversiteit en dus vooral 
ook jongeren en vrouwen op

 de kandidatenlijst te zetten.
l	 We hebben jongeren- en
 vrouwennetwerken in de 

spoorsector actief opgezocht 
om kandidaten voor te dragen.

l	 Voor het eerst konden ook 
partners van overleden deel-
nemers hun stem uitbrengen.

l	 We hebben actief campagne 
gevoerd en ruim 10.000 deel-
nemers en gepensioneerden 
brachten hun stem uit.

l	 Het nieuwe verantwoordings-
orgaan is per 1 juli 2018

 geïnstalleerd en houdt namens 
u toezicht op het bestuur.

In gesprek met 
bedrijven
Wij gebruiken onze 
positie als aandeel-
houder om met 
bedrijven in gesprek 
te gaan over hun pres-
taties op het gebied 
van duurzaamheid.
Met veel bedrijven 
onderhouden wij 
langdurige relaties. In 
2018 hebben we met 
zestien bedrijven uit 
onze intern beheerde 
aandelenportefeuille 
overleg gevoerd. We 
oefenen ook invloed 
uit door te stemmen 
op aandeelhouders-
vergaderingen. Dat 
deden we in 2018 op 
916 agendapunten 
op 62 vergaderingen.

Uitsluiten
We beleggen princi-
pieel niet in bedrijven 
die betrokken zijn
bij controversële 
wapens, zoal kern- 
wapens of cluster-
bommen. Ook sluiten 
we bedrijven uit die 
betrokken zijn bij stel-
selmatige schendin-
gen van mensenrech-
ten, milieuvervuiling 
of slecht onderne-
mingsbestuur. In 2018 
hebben we besloten 
ook niet meer te be-
leggen in tabak. Hier-
door zijn 25 bedrijven 
aan onze uitsluitings-
lijst toegevoegd. In 
totaal stonden er eind 
2018 84 bedrijven op 
deze lijst.

Klimaat
Het klimaat is een 
van de belangrijk-
ste maatschappe-
lijke onderwerpen van 
deze tijd. Begin 2018 
hebben we de CO2-
uitstoot van onze
portefeuille gemeten. 
Wij scoren hierop 
beter dan de wereld-
wijde aandelenindex 
MSCI. Maar we willen 
meer doen. Daarom 
zijn we in 2018 gestart 
met het ontwikkelen 
van een klimaatstra-
tegie.

Meer weten over maatschappelijk verantwoord beleggen?
Kijk op www.spoorwegpensioenfonds.nl.

En worden ze integer geleid? Wij willen 
maatschappelijk verantwoord beleggen. 
Omdat het goed is voor de wereld én voor uw 
pensioen. We zijn er namelijk van overtuigd 
dat duurzaam beleggen bijdraagt aan een 
duurzaam en houdbaar rendement.

Kobalt
We doen ook samen 
met andere beleggers 
mee aan collectieve 
acties, bijvoorbeeld 
om de uitstoot van 
het schadelijke me-
thaangas te vermin-
deren. In 2018 zijn we 
gaan meedoen aan 
een actie tegen kin-
derarbeid in kobalt-
mijnen. Kobalt wordt 
onder meer gebruikt 
in de accu’s van elek-
trische auto’s.

Drie sterren
In 2018 werd ons be-
leid voor maatschap-
pelijk verantwoord 
beleggen beloond met 
drie sterren door de 
Vereniging van Beleg-
gers voor Duurzame 
Ontwikkeling (VBDO). 
Drie pensioenfondsen 
haalden vier ster-
ren, vier haalden er 
vijf. Wij blijven onze 
inzet op dit gebied 
ontwikkelen. In 2019 
gaan we onderzoe-
ken welke verdere 
stappen we kunnen 
zetten in maatschap-
pelijk verantwoord 
beleggen.
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