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Verstandig beleggen

informatie over uw pensioen



Waarom moet mijn pensioen belegd

worden? Zijn die risico’s eigenlijk

wel nodig? 

Monique de Leeuw, SPF Beheer: 

“Vrijwel het grootste deel van uw pensioen moet ‘verdiend’ worden. 

Sparen levert te weinig op om straks alle pensioenen uit te betalen.

We moeten dus beleggen om voldoende rendement te halen.”

2

1 Beheren van uw pensioengeld 3

2 Beleggen en risicobeheersing 4

3 Beleggingsbeleid 6

4 Beleggingsresultaten 7

5 Maatschappelijk verantwoord beleggen 8

6 Meer informatie 11

INHOUD



Beheren van uw
pensioengeld

Waarom beleggen?
Pensioen kost veel geld. Dat is niet zo gek, als u bedenkt 

dat u tijdens uw werkzame leven een bedrag opbouwt 

waarvan u samen met de AOW vanaf uw pensionering 

misschien wel 20 jaar moet leven.

Gelukkig hoeft u niet elke euro die u straks aan pensioen 

uitbetaald krijgt nu in te leggen als pensioenpremie.

Wat u en uw werkgever nu inleggen, groeit namelijk nog 

aan tot we u uw pensioen gaan uitkeren. We willen dat 

die aangroei zo groot mogelijk is, zonder dat de risico’s 

onverantwoord zijn. Daarom beleggen wij het pensioen-

geld van u en van al uw collega’s in de spoorsector. 

Op deze manier zorgen we ervoor dat uw pensioen-

premie betaalbaar kan blijven en u voor elke euro

premie die u nu inlegt straks zoveel mogelijk pensioen 

krijgt. Als we uw pensioengeld niet beleggen maar op 

een spaarrekening zetten, zou uw pensioen te langzaam 

aangroeien. Dan moet uw pensioenpremie minstens

verdubbelen. En aan het indexeren van uw pensioen

zou al helemaal niet gedacht kunnen worden.

Wat levert beleggen op?
We beleggen omdat we dan meer rendement verwach-

ten te maken dan op een spaarrekening. In de grafiek

hieronder geef de oranje lijn aan hoe het pensioengeld

vanaf 1985 is aangegroeid door de beleggingsresultaten

van het Spoorwegpensioenfonds. Dit is gecorrigeerd voor

inflatie, dus echte waardevermeerdering. De blauwe lijn

laat zien hoeveel het zou zijn als we het op een gemid-

delde spaarrekening hadden gezet. En de groene lijn 

geeft aan hoeveel het in waarde verminderd zou zijn 

door  inflatie als we het in de spreekwoordelijke oude sok

hadden bewaard. n
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Beleggen is nodig, ook als u al met pensioen bent!
Van elke drie euro die u aan pensioen krijgt, komt globaal gesproken een euro uit de betaalde pensioen-
premie, een euro uit het rendement dat daarop behaald wordt terwijl u werkt, en een euro uit het rende-
ment vanaf het moment dat u met pensioen bent.
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de dagkoersen. Daarbij: omdat verschillende generaties 

samen in het pensioenfonds zitten, hoeft een tijdelijke 

terugval in de beleggingsrendementen niet direct

gevolgen te hebben voor mensen die met pensioen gaan 

of al met pensioen zijn. 

Beleggen en
ricicobeheersing

Verantwoorde risico’s
Om een goed rendement te halen, moet het pensioen-

fonds uw pensioengeld beleggen. Maar zoals iedereen 

weet: aan beleggen kleven risico’s. Het is van groot 

belang dat de risico’s die we nemen verantwoord zijn en 

blijven. Hoe zorgen we daarvoor?

We beleggen in verschillende categorieën
Allereerst beperken we de risico’s door het vermogen

te spreiden over verschillende soorten beleggingen.

We stoppen bijvoorbeeld niet al het pensioengeld in 

aandelen, maar beleggen ook in zaken als staats-

en bedrijfsobligaties en vastgoed. We zoeken naar 

beleggingen die verschillende eigenschappen hebben en 

daardoor anders reageren op verschillende economische 

omstandigheden. Aandelen hebben een hoger risico dan 

bijvoorbeeld obligaties, maar er wordt ook een hoger 

rendement van verwacht. Staatsobligaties laten meestal 

een relatief goed rendement zien wanneer de aandelen 

een slecht jaar hebben. Daarom werken ze stabiliserend. 

De verdeling van ons vermogen over verschillende

soorten beleggingen noemen we: de beleggingsmix.

We beleggen in verschillende landen
Daarnaast beleggen we in verschillende sectoren en

verschillende landen over de hele wereld, onder andere in 

Europa, de Verenigde Staten en de opkomende landen in 

bijvoorbeeld Latijns-Amerika en Azië. We noemen deze 

tactiek ‘niet alle eieren in één mandje’. Als we met een 

belegging ergens verlies lijden, dan wordt dat mogelijk 

met winst elders opgevangen. 

Natuurlijk houden onze beleggers de markt scherp in de 

gaten. Door hun alerte houding signaleren ze waar

kansen liggen en waar de risico’s juist te groot worden. 

We beleggen voor de lange termijn
Verder werkt in ons en uw voordeel dat we als pen-

sioenfonds uw geld beleggen voor de lange termijn.

Wat we nu aan premie ontvangen, hoeft vaak pas over 

tientallen jaren als pensioen uitgekeerd te worden. Dat 

betekent dat we beleggingskeuzes op de lange termijn 

kunnen maken. We zijn daardoor minder afhankelijk van 
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Hoe worden de risico’s van mijn
pensioen beheerst?
Het pensioenfonds probeert de risico’s zoveel 

mogelijk te beheersen en voor deelnemers en 

gepensioneerden te beperken.

We doen dit door de risico’s: 

n  te analyseren (wat zijn onze risico’s?) 

n te spreiden (hoe verkleinen wij onze

 kwetsbaarheid?) 

n te toetsen (doen we ook wat we hebben

 afgesproken?)

lange termijn beleggingsmix

●  Zakelijke waarden 

●  Leningen aan overheden, bedrijven en hypotheken 

●  Vastgoed 

●  Impact portefeuille en liquiditeiten.

3,5%

12,5%

38,4% 45,6%
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Loop ik geen enkel risico met mijn
pensioen?
Toch wel. Hoe voorzichtig en gedegen ons beleggings-

beleid ook is, iedereen die belegt loopt risico. Dus ook het 

pensioenfonds en zijn deelnemers en gepensioneerden. 

Het belangrijkste risico dat u loopt is dat het pensioen-

fonds straks te weinig vermogen heeft om uw pensioen 

uit te betalen. Het pensioenfonds probeert de risico’s te 

beperken en te beheersen. Daarnaast streeft het fonds 

ernaar een extra buffer aan te houden. Daardoor kan 

het fonds jaren met tegenvallende rendementen beter 

opvangen. Er blijft echter altijd het risico van een te laag 

vermogen, waardoor de pensioenen niet volledig uit-

betaald kunnen worden.

Welke risico’s zijn acceptabel voor het 
fonds?
Voordat wij gaan beleggen, bepalen wij welke risico’s 

het pensioenfonds wil en kan lopen. Factoren die een 

belangrijke rol spelen bij het bepalen van het risicoprofiel 

zijn onder andere de samenstelling van het deelnemers-

bestand en de inkomsten uit de pensioenpremies.

We houden ook rekening met de eisen die De Nederland-

sche Bank stelt aan de hoogte van het eigen vermogen 

(de solvabiliteit) van het pensioenfonds. 

Hoe bepaalt het pensioenfonds de optimale 
beleggingsmix?
Het belangrijkste uitgangspunt bij het bepalen van de 

beleggingsmix is het vastgestelde risicoprofiel van het 

fonds. Daarbij houden we rekening met het doel van de 

beleggingen: het langdurig uitkeren van pensioenen.

We maken berekeningen over de lange termijn van onze

beleggingen (assets) en onze pensioenverplichtigen

(liabilities). Dit heet een Asset Liability management- 

studie (ALM-studie). In deze studie spelen vele factoren 

een rol, zoals de inschatting van de totale loonsom, de 

ontwikkeling dat mensen langer blijven werken en de 

levensverwachting van gepensioneerden. Dit alles leidt 

tot een totaal aan pensioenverplichtingen. Bij het

beleggen van het vermogen houden we rekening met 

onze verplichtingen. We houden daarbij rekening met 

Beleggen en
ricicobeheersing

allerlei economische scenario’s, ook de meest sombere. 

Uit de ALM-studie blijkt dat bij beleggen in meerdere 

beleggingscategorieën het verwachte rendement

toeneemt en de risico’s afnemen.

Zijn er ook risico’s die het fonds zoveel
mogelijk vermijdt?
Een van onze basisprincipes bij de uitvoering van het 

beleggingsbeleid is: we willen weten en begrijpen waarin 

we beleggen. Daarom beleggen we bijvoorbeeld niet

in hedge funds. Deze hanteren complexe beleggings-

strategieën en zijn duur. Het is meestal onduidelijk wat 

ze doen en hoe ze dat precies doen. In de praktijk krijgen 

beleggers geen inzicht in het gevoerde beleid. De risico’s 

van hedge funds zijn daardoor te hoog en te weinig 

beheersbaar.

Zijn er nog meer zaken die van belang zijn 
bij beleggen?
Ja, naast de ALM-studie doen we ook uitgebreid ander 

onderzoek voordat er daadwerkelijk geïnvesteerd wordt 

in een specifieke beleggingscategorie.

Bij dit onderzoek worden diverse vragen gesteld zoals: 

n  Welke kosten zijn er verbonden aan de belegging?

n  Vinden wij de belegging maatschappelijk

 verantwoord?

n  Hoe groot is de kans dat wij ons geld terugkrijgen als 

de tegenpartij failliet gaat?

n  Wat is de reputatie van de belegging? n
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Wie beslist er over het beleggingsbeleid?
Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het pensioen- 

en vermogensbeleid van het pensioenfonds. In het

bestuur zitten vier vertegenwoordigers van de werk-

nemers (voorgedragen door de vakorganisaties), vijf

vertegenwoordigers van de werkgevers (namens de 

werkgeversverenigingen), drie gepensioneerden

(voorgedragen door gepensioneerden uit het verant-

woordingsorgaan) en drie onafhankelijke deskundigen, 

waarvan er een de voorzitter van het fonds is.  

Wie adviseert het pensioenfonds over de 
beleggingen?
Wij doen niets met het geld van onze deelnemers en

gepensioneerden zonder dat we daar uitgebreid onder-

zoek naar hebben gedaan. Het pensioenfonds doet

daarbij vaak een beroep op allerlei experts, zoals

actuarissen, beleggingsadviseurs, accountants, juristen 

en vermogensbeheerders. 

Hoe houdt het bestuur van het pensioen-
fonds controle op de beleggingen?
De beleggingen worden dagelijks bijgehouden door onze 

vermogensbeheerders. Ook de ontwikkelingen op de 

financiële markten worden op de voet gevolgd. 

Elke maand ontvangt het bestuur een overzicht met de 

belangrijkste gegevens. Daarnaast ontvangt het bestuur 

elk kwartaal een rapportage waarin de ontwikkelingen 

van het belegde vermogen worden toegelicht. En moch-

ten er tussentijds ingrijpende marktbewegingen zijn, dan 

wordt het bestuur hierover tijdig geïnformeerd. 

Hoe bepalen we of we het goed hebben 
gedaan?
Tussentijds toetsen we of we met onze beleggings-

resultaten op de goede weg zitten. Dit doen we onder 

andere door onze beleggingsresultaten te vergelij-

ken met het resultaat dat de markt gemiddeld heeft 

behaald. We vergelijken hiervoor onze rendementen 

met een benchmark. Voor aandelen kan dit bijvoorbeeld 

de AEX-index zijn. Omdat wij internationaal beleggen 

gebruiken we meerdere benchmarks. n

Beleggingsbeleid3

De strategische aandelenportefeuille: lange termijn voorop
Een deel van het vermogen van het Spoorwegpensioenfonds wordt belegd in een aparte aandelenportefeuille. 

Omdat de focus daarvan nog meer op de lange termijn ligt, noemen we dit onze strategische aandelenporte-

feuille. De portefeuille bestaat uit beleggingen in een beperkt aantal bedrijven, voornamelijk in Europa en de 

Verenigde Staten, die we door en door kennen en waarvan we op de lange termijn bezien bovengemiddelde 

verwachtingen hebben. De bedrijven zijn geselecteerd op winstgevendheid op de lange termijn. In economisch 

goede tijden zal de portefeuille soms achterblijven bij de markt, maar bij zwaarder weer zullen ze de markt 

juist verslaan. Over de lange termijn bezien verwachten we van deze portefeuille een stabieler én beter

rendement.
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Beleggingsbeleid Beleggingsresultaten4

Wat levert beleggen ons op?
In de afgelopen tien jaar bedroeg ons gemiddeld netto 

rendement is 7,6% per jaar. Natuurlijk kan het rendement 

van jaar tot jaar sterk schommelen. Dat is te zien in de 

grafiek onderaan deze pagina. In economisch goede

tijden zal het rendement naar verwachting veel hoger 

zijn dan tijdens een recessie.  

Kosten van beleggen
Het Spoorwegpensioenfonds let scherp op de kosten.

Zo kijken we bij de kosten van bijvoorbeeld het beheer 

van ons vermogen ook altijd naar de rendementen die 

we behalen. De ervaring leert dat we de kosten die we 

daarbij maken ruimschoots terugverdienen met de extra 

rendementen die we boeken. 

Als we onze rendementen van de afgelopen vijf jaar

(2015 - 2019) vergelijken met de markt (benchmark,

zoals de AEX), dan verdienen we gemiddeld per jaar 

In onderstaande grafiek is het resultaat behaald op de portefeuille voor de jaren 2008 tot en met 2019 vergeleken 

met de benchmark (in procenten).

0,6% extra. Bij een gemiddeld belegd vermogen van

€1 6,3 miljard betekent dat een extra winst van € 94

miljoen per jaar. n
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Maatschappelijk
verantwoord beleggen

5

Meer dan rendement alleen
Het is van groot belang voor uw pensioen dat het

Spoorwegpensioenfonds een goed rendement haalt.

Maar niet alleen het rendement heeft onze aandacht.

We kijken bij de selectie van onze beleggingen ook naar

maatschappelijke kwesties. Hebben de bedrijven waarin

we ons geld steken wel voldoende respect voor mens en

milieu? Dit noemen we Maatschappelijk Verantwoord

Beleggen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goede zorg 

voor mens en wereld hand in hand gaat met het behalen 

van goede en ook op de lange termijn houdbare rende-

menten.

Doet het pensioenfonds onderzoek naar de
ondernemingen?
Jazeker. Het is belangrijk om te weten waarin wij

beleggen, niet alleen om de kansen goed in te schatten

maar ook om de risico’s van elke belegging in kaart te

brengen. Hierbij toetsen wij ook of het bedrijf maat-

schappelijk verantwoord onderneemt. Hiervoor worden

de verschillende bedrijven door ons onderzocht. We

maken onder andere gebruik van onafhankelijke analyses 

door  hierin gespecialiseerde externe partijen. 

Hoe beoordelen wij de bedrijven waarin we
beleggen?
Wij beoordelen bedrijven op vele factoren. De winst-

gevendheid op de lange termijn van een bedrijf is een

van de belangrijke aspecten. Naast de financiële

aspecten kijken wij ook naar de strategie en de

concurrentievoordelen van een onderneming.

Tot slot wordt het beleid omtrent maatschappelijk

verantwoord ondernemen van het bedrijf beoordeeld. 

Om na te gaan of een bedrijf verantwoord geleid wordt

kijken we naar de kwaliteit van het management.

Belangrijke elementen daarbij zijn transparantie van

beleid en het aanwezig zijn van voldoende onafhankelij-

ke commissarissen. Daarnaast beoordelen wij of onder-

nemingen zich houden aan algemeen aanvaarde normen 

op gebied van maatschappij en milieu. Zo onderzoeken 

wij of bedrijven zich schuldig maken aan bijvoorbeeld 

kinderarbeid of milieuvervuiling.
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Maatschappelijk
verantwoord beleggen

Hoe krijgen we bedrijven op het rechte 
spoor?
Door gebruik te maken van onze zeggenschap als

aandeelhouder oefenen wij druk uit op bedrijven om de

juiste maatregelen te nemen. Wij spreken regelmatig 

met de bedrijven waarin wij beleggen. Wij stimuleren 

hiermee bedrijven om hun prestaties op gebied van 

duurzame ontwikkeling te verbeteren of spreken ze 

rechtstreeks aan op bepaalde kwesties. Een andere 

methode die wij toepassen is het stemmen op aandeel-

houdersvergaderingen.

Sluiten wij bedrijven uit?
In het kader van maatschappelijk verantwoord beleggen

heeft het bestuur van het Spoorwegpensioenfonds

besloten om niet te beleggen in bedrijven die recht-

streeks betrokken zijn bij de productie en/of verkoop van 

controversiële wapens en tabaksproducten. Ook spreken 

wij bedrijven aan op hun gedrag als zij zich niet hou-

den aan bepaalde maatschappelijke normen. Als deze 

bedrijven binnen een bepaalde periode geen gedragsver-

betering laten zien, dan sluiten wij ze alsnog uit. Naast 

bedrijven sluiten wij ook soms overheden uit. Dit doen 

wij als de VN een wapenembargo aan het land heeft 

opgelegd.

Gaat maatschappelijk verantwoord
beleggen ten koste van een goed
rendement?
Dit is wetenschappelijk niet bewezen. Uit het oogpunt

van risicobeheersing is een goede spreiding van de

verschillende beleggingen van groot belang. Als er naar

verhouding veel bedrijven uitgesloten worden, zou dit

wel ten koste kunnen gaan van het rendement. Ander-

zijds loopt een bedrijf met slechte prestaties op sociaal- 

of milieugebied grotere kans op sancties, stakingen of 

opruimkosten in geval van bijvoorbeeld een olielekkage. 

Ook dergelijke kosten zouden het rendement negatief 

kunnen beïnvloeden.

Waar kan ik meer informatie vinden over 
onze beleggingen?
In het jaarverslag en kwartaalbericht wordt verslag

uitgebracht over de behaalde rendementen en bepaalde

kerngegevens. Deze informatie vindt u ook op de

website van het Spoorwegpensioenfonds. Een uitge-

breide omschrijving van het MVB beleid, de lijst met 

uitgesloten bedrijven en de beleggingen die het pensi-

oenfonds in portefeuille heeft, staan ook vermeld op de 

website. U ontvangt elk jaar een publieksversie

van ons jaarverslag. n

Beleggen door een pensioenfonds:
de voordelen

1. Wij maken gebruik van de solidariteit tussen 

de verschillende generaties. We kunnen 

de risico’s van het beleggen over een lange 

termijn spreiden. Als het even niet goed gaat 

met de beurzen heeft dat niet direct gevolgen 

voor de mensen die op dat moment pensioen 

ontvangen.

2. Wij maken gebruik van de schaalvoordelen 

van het collectief beleggen. De kosten die wij 

maken zijn laag, omdat we door onze omvang 

scherpe prijzen kunnen bedingen.

3. Wij hebben als pensioenfonds geen winstoog-

merk en wij hoeven geen aandeelhouders 

tevreden te stellen. Daardoor profiteren deel-

nemers en gepensioneerden optimaal van alle 

voordelen.

4. U hoeft niet zelf uw pensioengeld te beleg-

gen. Wij werken met professionele en deskun-

dige mensen.
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Deze brochure is met zorg samengesteld. De inhoud van deze 

brochures kan wijzigen. De inhoud van de oude brochure komt 

dan te vervallen. De informatie in deze brochure is een verkorte 

en vereenvoudigde versie van het pensioenreglement.

Uiteindelijk is het pensioenreglement bepalend. U vindt het

volledige pensioenreglement op onze website. Persoonlijke

informatie over uw pensioen vindt u op MijnSPF. U vindt

MijnSPF op www.spoorwegpensioenfonds.nl en logt in met

uw DigiD. Voor vragen kunt u ook terecht bij SPF Beheer.

SPF Beheer voert de pensioenregeling uit en beheert het

vermogen van het Spoorwegpensioenfonds.

Actuele cijfers
De cijfers in de brochure zijn die van 1 januari 2020, tenzij 

anders aangegeven. Deze cijfers kunnen wijzigen. Actuele 

cijfers weten? Kijk dan op de website.

Brochures
Het Spoorwegpensioenfonds geeft een reeks brochures uit over 

uw pensioen. Daarin gaan we dieper in op bepaalde situaties.

De volgende brochures zijn beschikbaar.

n Welkom bij het Spoorwegpensioenfonds

n Kies uw eigen pensioen

n En nu met pensioen

n Trouwen of Samenwonen

n Pensioen en scheiden

n Pensioen en arbeidsongeschiktheid

n U, uw werkgever en het Spoorwegpensioenfonds

n Uit dienst.

n Verstandig beleggen

n Een nieuwe werkgever

U kunt deze brochures vinden op onze website of bij ons

bestellen. 

Persoonlijk advies
Voor vragen over de pensioenregeling of een persoonlijk

pensioenadvies belt u met: (030) 232 93 25. Voor informatie 

over het verkleinen van een pensioentekort belt u met:

(030) 232 93 40.

Wat krijgt u verder van ons?
U ontvangt elk jaar een persoonlijk en uitgebreid

pensioenoverzicht. Daarnaast krijgt u tweemaal per jaar

Traject. Hierin staat informatie over de pensioenregeling en de 

financiële positie van het pensioenfonds. U ontvangt elk jaar 

een publieksversie van het jaarverslag. 

zo bereikt u ons
SPF Beheer
Postbus 2030

3500 GA UTRECHT

(030) 232 93 25 (van 9.00 tot 17.00 uur)

pensioenen@spfbeheer.nl

www.spoorwegpensioenfonds.nl

Spreekuur: van 10.00 tot 16.00 uur.

Arthur van Schendelstraat 850

3511 ML Utrecht

Klachtencommissie
Heeft u een klacht? Laat het ons dan weten. Misschien 

kunnen we het samen oplossen. Komen we er niet uit, 

dan kunt u een klacht indienen bij de klachten-

commissie van SPF Beheer.

SPF Beheer Klachtencommissie
Antwoordnummer 4353

3500 VE UTRECHT

(030) 232 91 60

klachten@spfbeheer.nl

Meer informatie6
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Uitgave: Stichting Spoorwegpensioenfonds
Juni 2020

Spoorwegpensioenfonds en SPOV gaan samen verder als Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer.
Meer weten? Kijk op www.railov.nl.


