
Wie doet wat?

Deelnemers betalen premie 
en bouwen ieder jaar een 
stukje pensioen op. 

Deelnemers
zoals jij en ik

BELEGGINGSCOMMISSIE
adviseert en bewaakt

Deze commissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid en 

bereidt bestuursbesluiten voor. De commissie voert het strategisch 

beleggingsbeleid uit en bewaakt de beleggingsactiviteiten van de 

fiduciair beheerder.

Zo organiseren wĳ onze beleggingen.

Om al onze deelnemers een goed pensioen te kunnen 
uitkeren, beleggen we de premies die jullie samen met 
de werkgevers inleggen. De premie is lager dan het 
bedrag dat nodig is om alle pensioenen te kunnen
betalen. Sparen alleen is daarom niet voldoende. 
Daarom moet het ingelegde geld ‘groeien’.

We beheren in totaal rond € 5,8 miljard. 
Wie bepaalt er precies hoe we dit 
beleggen? Wie koopt al die 
beleggingen aan? En wie controleert 
er of alles goed en verantwoord 
verloopt?

Geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan het bestuur 

bĳ belangrĳke beslissingen. Het verantwoordingsorgaan geeft 

ook ieder jaar een oordeel over het handelen van het bestuur.

VERANTWOORDINGSORGAAN
beoordeelt het bestuur 

BESTUUR
bepaalt het beleid

Het bestuur stuurt het pensioenfonds aan. Het stelt het strategisch 

beleggingsbeleid vast en is eindverantwoordelĳk voor hoe het 

vermogen van het pensioenfonds wordt beheerd.

Werkgevers

Gepensioneerden

De beleggingscommissie 

vraagt externe experts soms om 

advies over het beleggingsbeleid

en de uitvoering daarvan.

EXTERNE ADVISEURS

Verantwoording via jaarverslag

Advies

Een externe specialist die zorgt voor de dagelĳkse uitvoering 

van het beleggingsbeleid. De fiduciair beheerder rapporteert 

over de beleggingsresultaten en is verantwoordelĳk voor de 

risico’s van onze beleggingsportefeuille. 

Hĳ geeft ook adviesover het beleggingsbeleid en voert de 

beleggingsadministratie uit.

FIDUCIAIR BEHEERDER
beheert onze beleggingen

Werknemers

VERMOGENSBEHEERDER
koopt en verkoopt beleggingen

Een vermogensbeheerder is een externe partĳ die voor ons 

de beleggingen uitvoert. We geven hen daarvoor heldere 

selectiecriteria: welke beleggingen willen we wel en welke niet. 

Ook geven we hen doelstellingen op het gebied van rendement, 

risico en duurzaamheid. De vermogensbeheerder rapporteert 

aan de fiduciair beheerder.

De werkgever legt ook een
deel van de premie in.

Deze partij bewaart alle e�ecten 

die we aankopen. Ook zorgt het 

bewaarbedrijf voor een snelle en 

goede afhandeling van de aan- en 

verkopen van de beleggingen.

BEWAARBEDRĲF /
CUSTODIAN

Werkgever

STRATEGISCH
BELEGGINGSBELEID

Hierin staat hoe en 
waarin we willen 

beleggen om onze 
lange termĳn doel-

stellingen te behalen.


