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Over dit verslag 
Het geïntegreerde PGGM Vermogensbeheer verslag wordt jaarlijks opgesteld en 

gepubliceerd. Dit geïntegreerde jaarverslag biedt onze stakeholders een beknopt en 

transparant overzicht van onze activiteiten en hoe wij hiermee waarde creëren. Het 

verschaft informatie met betrekking tot onze strategie en ons bedrijfsmodel, de context, 

materiële risico’s en prestaties over het jaar 1 januari 2020 tot en met 31 december 

2020. Eventuele materiële gebeurtenissen na deze datum en tot aan de 

goedkeuringsdatum van de directie zijn ook opgenomen.  

Materialiteit 
Wij passen het materialiteitsprincipe toe bij de beoordeling van welke informatie moet 

worden opgenomen in ons geïntegreerde verslag. Dit verslag richt zich daarom in het 

bijzonder op die onderwerpen, kansen en uitdagingen die impact hebben op PGGM 

Vermogensbeheer en op de materiële thema's waar PGGM impact op kan hebben. Onze 

materiële thema’s hebben invloed op onze strategie en vormen de basis voor de inhoud 

van dit verslag. 

Het verslag behandelt de primaire activiteiten van PGGM Vermogensbeheer B.V. en 

omvat niet-financiële en financiële prestaties, kansen, risico's en resultaten. De niet-

financiële indicatoren die wij van bijzonder materieel belang achten zijn beoordeeld door 

een externe accountant. Dit betreft de materiële onderwerpen waarop onze grootste 

klant, PFZW, ook stuurt namelijk:  

• Impact investing: € 20 miljard belegd in oplossingen. 

• Uitsluitingen: niet beleggen in landen en ondernemingen die niet passen bij onze 

normen en waarden, en die van onze klanten passen. 

• Stemmen: op goed geïnformeerde wijze stemmen op alle aandeelhouders 

vergaderingen. 

• Engagement: actief onze invloed als aandeelhouder inzetten om verbeteringen op 

ESG-gebied te realiseren. 

• Negatieve impact verkleinen: halveren CO2-uitstoot aandelen. 

• Juridische procedures: beleggingsverlies verhaald door juridische procedures 

Deze indicatoren zijn in dit verslag aangeduid met het symbool ����. 

Rapportage criteria 
Bij het samenstellen van het PGGM Vermogensbeheer jaarverslag 2020 hebben wij de 

internationale rapportageprincipes van de Global Reporting Initiative (GRI) op hoofdlijnen 

gevolgd. De GRI-principes hebben betrekking op zowel inhoudelijke keuzes (materialiteit, 

betrokkenheid belanghebbenden, duurzaamheidscontext, volledigheid) als de kwaliteit 

van de rapportage (evenwichtigheid, vergelijkbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, 

duidelijkheid, betrouwbaarheid). Wij hebben in dit verslag niet letterlijk de GRI gevolgd, 

maar zoveel mogelijk uitgangspunten voor verslaglegging zoals aangegeven door GRI 
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meegenomen bij het opstellen van dit jaarverslag. De GRI-standards zijn namelijk niet 

volledig van toepassing op dit jaarverslag, omdat dit een rapportage over de 

vermogensbeheeractiviteiten betreft en niet de bedrijfsvoering op PGGM N.V.-niveau. 

We hanteren daarom onze eigen rapportage criteria, die afgeleid zijn van de GRI. De 

niet-financiële informatie in dit verslag dient gelezen en begrepen te worden samen met 

deze rapportagecriteria. PGGM Vermogensbeheer B.V. is verantwoordelijk voor het 

selecteren en toepassen van deze rapportagecriteria, rekening houdend met de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot verslaggeving. 

Strategie 
Het verslag behandelt verder de strategische vooruitgang die in 2020 is geboekt, en 

geeft inzicht in de strategie van PGGM Vermogensbeheer en de vooruitgang op financiële 

en niet-financiële doelstellingen op de korte, middellange en lange termijn.  

Doelgroep 
Dit verslag is in de eerste plaats bedoeld om te voldoen aan de informatiebehoeften van 

onze klanten en samenwerkingspartners. Daarnaast biedt het informatie die relevant is 

voor de manier waarop wij waarde creëren voor andere belanghebbenden, waaronder 

onze medewerkers, de arbeidsmarkt, toezichthouders en de samenleving als geheel. 

Vooruitblik 

PGGM Vermogensbeheer hecht grote waarde aan transparantie en streeft naar continue 

verbeteringen in haar verslaglegging. Een jaarverslag is naar ons inziens meer dan een 

jaarlijkse terugblik op de financiële resultaten; het biedt tevens een strategische 

vooruitblik met daarin bijzondere aandacht voor relevante niet-financiële informatie. Het 

is daarom onze ambitie om de verbanden tussen de financiële en niet-financiële 

informatie steeds beter weer te geven in ons jaarverslag. Het moet aantonen hoe we als 

organisatie waarde creëren, voor onze medewerkers en onze klanten maar zeker ook 

voor de maatschappij als geheel. Hierom willen wij in de toekomst nadruk leggen op het 

Core & More principe. Hierin hanteren we één Core-rapport waarin we de meest 

relevante en materiele informatie presenteren naar een breed publiek, maar dit 

aanbieden in combinatie met More-rapporten die dieper ingaan op specifieke 

onderwerpen en gericht op een specifieke doelgroep. Online reporting biedt ons een 

instrument: stakeholders krijgen op een aantrekkelijke manier inzicht in de essentie van 

onze organisatie en kunnen snel doorklikken naar de voor hen meest relevante 

informatie. Hiermee wordt het verslag dynamisch en vooral makkelijk toegankelijk voor 

verschillende doelgroepen.  
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Introductie: Wij zijn PGGM Vermogensbeheer 
Wij zijn PGGM Vermogensbeheer. Een vaste waarde in zorg en welzijn.  
We zetten ons in voor een betaalbaar, goed en duurzaam pensioen voor 
de deelnemers van onze klanten. 

PGGM Vermogensbeheer B.V. (hierna PGGM Vermogensbeheer) 
beheerde eind 2020 in totaal ruim € 268 miljard aan vermogen voor haar 
klanten. We beleggen voor een hoog en stabiel rendement tegen een 
aanvaardbaar risico. Best-in-class vermogensbeheer is ons 
uitgangspunt. Namens onze klanten beleggen we voor de lange termijn. 
We streven daarbij naar lange-termijn waardecreatie voor mens en 
milieu.  

Bericht van de Chief Investment Management 
2020: in vele opzichten een spannend jaar. De grote turbulentie die 2020 kende met 

meervoudige crises op het gebied van gezondheid, de economie, de financiële markten 

en alle maatschappelijke vraagstukken die hieruit voortvloeien, stelde ons als 

vermogensbeheerder voor zeer bijzondere uitdagingen.  

Dat begon met het stabiliseren van de beleggingen van onze klanten tijdens de 

koersdalingen aan het begin van de pandemie en de bliksemsnelle omschakeling naar 

massaal thuiswerken. Later kwam daarbij het proberen te doorgronden van de lange 

termijngevolgen van de COVID-19-crisis voor het vermogensbeheer. Het eerste is ons 

goed gelukt en met het tweede zijn we nog steeds volop bezig. 

Tegelijkertijd met de pandemie-gerelateerde uitdagingen, speelden er in 2020 allerlei 

boeiende en spannende trajecten bij PGGM Vermogensbeheer waar we verder in het 

verslag op terugkomen: de voorbereidingen op de verschillende Brexit-scenario’s, het 

inrichten van een nieuwe IT-infrastructuur zodat we gereed zijn om ook in een nieuw 

pensioencontract optimaal te kunnen beleggen, en natuurlijk het helpen ontwikkelen van 

een nieuw beleggingsbeleid 2025 voor Pensioenfonds Zorg en Welzijn. 

Dat we uiteindelijk, na zo’n lastig jaar, onder de streep een positief rendement hebben 

kunnen maken voor onze klanten, zeggen we met gepaste trots. In de wetenschap ook 

dat de echte economie een heel andere beweging heeft gemaakt dan de financiële 

markten, die na een diepe inzinking in maart 2020 zeer sterk koersherstel lieten zien. We 

moeten goed analyseren wat deze uiteenlopende trends voor onze klanten betekenen in 

termen van risico’s en kansen naar de toekomst. 

Met al het werk dat in 2020 al door de organisatie was verzet, trad ik op 1 november aan 

als Chief Investment Management. Een moment waarop het 2025-beleid van PFZW aan 

het begin stond van implementatie door PGGM Vermogensbeheer. Dit beleid stelt ons 

vermogen op de proef om rendement en duurzaamheid nog dichter bij elkaar te brengen 

en goed in te spelen op de ontwikkelingen in de maatschappij en de financiële sector. 

Het vraagt ook om verder te kijken dan het uitvoeren van dit beleid. We moeten met 

elkaar vaststellen hoe we onze organisatie zo inrichten dat we de juiste mix van mensen, 
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kennis, ervaring, vaardigheden en technologie bijeenbrengen om het beste antwoord te 

geven op de vragen die klanten en de samenleving aan ons stellen. Alleen dan is PGGM 

Vermogensbeheer in staat om goed invulling te blijven geven aan de maatschappelijke 

opdracht die PGGM zichzelf stelt: bijdragen aan een welvarende oude dag van 

werknemers in een leefbare wereld.  

 

Geraldine Leegwater, Chief Investment Management PGGM 
 

PGGM Vermogensbeheer als bedrijf 
Als pensioenbelegger zijn onze klanten en hun deelnemers onze eerste prioriteit. Aan hen 

bieden we onderscheidende dienstverlening en vernieuwende producten. PGGM 

Vermogensbeheer belegt het collectieve pensioengeld van de deelnemers van PFZW, BPF 

Schilders en Smurfit Kappa pensioenfonds en een deel van het pensioengeld van 

Stichting Pensioenfonds Huisartsen, pensioenfonds Architecten en BPF Beveiligers. Dat 

gebeurt onder andere in aandelen, obligaties, private equity, infrastructuur en vastgoed. 

Het beleggingsbeleid wordt bepaald door onze klanten, waarbij lange termijn 

waardecreatie én een goede beheersing van risico’s centraal staan.  

We ondersteunen onze klanten vanuit twee, elkaar aanvullende, diensten: fiduciair 

beheer en vermogensbeheer. Met fiduciair beheer ondersteunen wij onze klanten in hun 

rol als opdrachtgever in de volle breedte. Denk hierbij aan managerselectie, kas- en 

collateral management, rente– en allocatiemandaten, rente– en valuta-overlays, 

herbalancering, en regie op het beheer van het totale klantmandaat en de portefeuille. 

Als vermogensbeheerder bieden wij onze klanten in alle beleggingsmarkten een oplossing 

gebaseerd op de beleggingskennis die wij in zelf huis hebben dan wel die ook/beter 

voorhanden is bij externe managers. Ons doel is om ons in de markten waarin we 

opereren te meten met de besten. Daarom worden de verschillende 

beleggingscategorieen bij PGGM Vermogensbeheer beheerd door gespecialiseerde 

beleggingsteams. Hierbij is verantwoord beleggen integraal onderdeel van de uitvoering. 

Dit betekent dat wij bij onze beleggingsactiviteiten bewust rekening houden met ESG 

(Environment, Social and Governance) factoren.  

Uiteindelijk zijn het onze interne specialistische beleggingsteams die het werk uitvoeren. 

Op ons kantoor in Zeist, en dit jaar vooral vanuit huis, werken ruim 427 professionals. Zij 

beheren ruim 52% van het vermogen van onze klanten. Maar ook de rest van het 

vermogen is in goede handen bij toonaangevende managers wereldwijd, onder regie van 

onze eigen specialisten. 

We willen bovendien toonaangevend zijn in duurzaam beleggen door in te zetten op 

lange termijn waardecreatie voor mens en milieu. We houden daarom rekening met de 

impact van onze beleggingen op mens en milieu. We sluiten daarbij aan bij 17 duurzame 

ontwikkelingsdoelen die volgens de Verenigde Naties in 2030 behaald moeten zijn. In 

opdracht van PFZW hebben we speciale aandacht voor SDG 2 (voedselzekerheid), SDG 3 
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(gezondheid), SGG 6 (waterzekerheid), SDG 7 (betaalbare en duurzame energie), SDG 

11 (duurzame steden en gemeenschappen), SDG 12 (verantwoorde productie en 

consumptie) en 13 (klimaatactie). 

 
Als grote institutionele belegger kunnen we invloed uitoefenen op ondernemingen 

wereldwijd. Die invloed zetten we in om juist die sectoren waar nog veel te verbeteren is 

de goede richting op te sturen. 

Om onze ambities waar te maken streven wij een hoog kwaliteitsniveau na op de 

werkvloer. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe talenten die ons bedrijf kunnen 

versterken. Niet alleen op het gebied van fiduciair beheer en vermogensbeheer, maar 

ook in advies, risicomanagement, administratie, performance meting en juridische en 

fiscale dienstverlening.  

Onze strategie  
Wij zorgen voor een goed pensioen in een leefbare wereld. Wij voegen waarde toe voor 

onze klanten door hen, nu en in de toekomst, te helpen bij het realiseren van hun 

pensioenambities. Daarnaast is het onze ambitie om door middel van excellente 

uitvoering dé vermogensbeheerder voor de sector zorg & welzijn te zijn en te blijven. 

Samen met PFZW staan we voor de financiële toekomst van mensen die in deze sector 

werken en dragen we ook bij aan een gezonde en vitale sector zelf.  

PGGM Vermogensbeheer heeft vier doelen geformuleerd waarmee we onze ambities 
willen realiseren. Deze doelen vormen de rode draad in ons geïntegreerde jaarverslag:  

1. Goed pensioen in een leefbare wereld 

2. Maximale waardecreatie door excellente uitvoering  

3. Lerende organisatie 

4. Financiële bedrijfsvoering: grip op kosten 
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In dialoog met onze stakeholders 
We werken voor onze klanten: de pensioenfondsen en hun werkgevers en deelnemers. 

Daarnaast hebben we nog een aantal andere belangrijke stakeholders. Mensen of 

groepen die beïnvloed worden door onze acties en die invloed hebben op onze 

organisatie en dienstverlening zien we als onze stakeholders. We hebben onze 

belangrijkste stakeholders gevraagd naar hun belangen en behoeften. We blijven met 

hen in gesprek over de materiële thema’s. In ons waardecreatiemodel drukken we uit 

hoe we waarde creëren voor onze afzonderlijke stakeholders.  

 

 

 

Hoe wij waarde creëren 
Het waardecreatiemodel maakt inzichtelijk welke economische, sociale en milieu-

gerelateerde kapitalen we benutten, hoe PGGM Vermogensbeheer daar waarde aan 

toevoegt en wat dat onze klanten, de deelnemers van onze klanten, onze medewerkers 

en de maatschappij oplevert.  
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Bedrijfsmodel 
Centraal in het waardecreatiemodel staat ons bedrijfsmodel. Dit sluit naadloos aan bij 

onze visie en waarde en geeft weer wat we doen. PGGM Vermogensbeheer richt zich op 

vier kerntaken: het creëren van een goed pensioen in een leefbare wereld, het 

waarborgen van een excellente prestatie, een lerende organisatie zijn en goede financiële 

prestaties neerzetten.  

Input 
Om ons bedrijfsmodel optimaal te laten functioneren hebben we belangrijke bronnen 

nodig, zoals mensen en een goede financiële basis. Als PGGM Vermogensbeheer zouden 

we bijvoorbeeld niet kunnen werken zonder onze mensen en hun specialistische kennis.  

Output 
De activiteiten in ons bedrijfsmodel hebben verschillende interne en externe uitkomsten. 

Bijvoorbeeld dat wij een betrokken aandeelhouder kunnen zijn, een waardevolle partner 

maar ook een betrouwbare marktspeler die inzet op het behalen van goede financiële 

rendementen en het maken van impactvolle investeringen.  

Outcomes  
Met deze outputs creëren wij waarde. Waarde voor onze klanten en hun deelnemers door 

voor hen te beleggen, voor de bedrijven en markten waarin we investeren door hen te 

laten groeien en te inspireren om de juiste richting op te gaan. Voor onze medewerkers 

door hen een prettige, veilige en inspirerende werkplek te bieden. En niet in de laatste 

plaats voor onze omgeving omdat de bedrijven waarin we beleggen kunnen bijdragen 

aan duurzame oplossingen voor maatschappelijke problemen.  

Onze impact 
Als een van de grootste pensioenuitvoerders van Nederland, met een beheerd vermogen 

van ruim € 268 miljard, hebben wij een grote impact op onze omgeving en de 

samenleving. Onze langetermijn bijdrage aan de samenleving middels beleggingen 

hebben wij in navolging van onze grootste klant, PFZW, gekoppeld aan SDG 2,3,6, 7, 11, 

12 en 13. Lees meer over onze bijdrage aan de SDG’s in hoofdstuk 2.1b (Beleggingen die 

bijdragen aan de Sustainable Development Goals).1 

Onze materiële onderwerpen 
Om te borgen dat ons beleid goed aansluit op de eisen en wensen van onze belangrijkste 

stakeholders, hebben we in 2020 een materialiteitsmatrix opgesteld. Daarin staan de 

onderwerpen die voor ons van materieel belang zijn en waaraan onze belangrijkste 

stakeholders (onze klanten, peers, medewerkers, NGO’s, etc.) de meeste waarde 

 
1 De PGGM N.V. draagt met haar strategie bij aan SDG 1, 2, 3 en 13. Omdat de strategie van PGGM 
Vermogensbeheer zich voornamelijk richt op het creëren van waarde middels beleggingen, is onze focus en 
daarmee onze impact breder.  
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hechten. De horizontale as beschrijft welke impact PGGM Vermogensbeheer heeft op een 

bepaald onderwerp. De verticale as verwijst naar de relevantie van de onderwerpen voor 

onze belangrijkste stakeholders. De onderwerpen in de rechterbovenhoek zijn het meest 

materieel. Lees in bijlage 2 meer over hoe we onze materiële thema’s hebben bepaald. 

 

Onze klanten 
In de verslagperiode telde PGGM Vermogensbeheer zes pensioenfondsen als klant: 

PFZW, Stichting Pensioenfonds voor Huisartsen (SPH), Stichting Bedrijfstakpensioenfonds 

voor het Schilders-, Afwerkings- en Glaszetbedrijf (BPF Schilders), Stichting 

Pensioenfonds Smurfit Kappa Nederland, Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de 

Particuliere Beveiliging, Stichting Pensioenfonds voor de Architectenbureaus 

(Pensioenfonds Architectenbureaus). 

 

PGGM Vermogensbeheer 

Klant 
Beheerd vermogen per  

31-12-2020 (in mln) 

PFZW € 253.900 

BPF Schilders € 8.636 

PF Architecten € 3.271 

SPH € 1.148 

Smurfit Kappa pf € 820 

BPF Beveiliging € 515 
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APF Volo*  € 0 

Totaal  € 268.293 

* Het contract van deze klant is opgezegd.  

 

Het beleggingsbeleid van onze klanten 
Wij zijn de integrale beheerder van het vermogen van PFZW, het op één na grootste 

pensioenfonds in Nederland. Het beleggingsbeleid van PFZW bepaalt daarom in 

belangrijke mate de wijze waarop wij beleggen.  

Financieel rendement staat altijd voorop. Het is namelijk de primaire 

verantwoordelijkheid van onze klanten om hun deelnemers van een goed en betaalbaar 

pensioen te voorzien. Echter, onze klanten omarmen een duurzame visie op beleggen en 

nemen de verantwoordelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan deze wereld. Ze 

doen dit vanuit de overtuiging dat verantwoord beleggen en een goed rendement op de 

lange termijn waarde creëren en zo tot een betere verhouding tussen risico en 

rendement leiden. Hierdoor zijn klanten bereid keuzes te maken in hun 

beleggingsbeslissingen. Zo beleggen ze bijvoorbeeld niet in tabaksproducten en 

controversiële wapens. 

Voor de uitvoering van hun beleid vertrouwen klanten op PGGM Vermogensbeheer. Ze 

geven hiervoor langjarige mandaten af. Voor elk mandaat wordt een benchmark 

(meetlat) gekozen. Dit is een objectieve maatstaf waarmee de prestaties van de 

beleggingsportefeuille vergeleken worden. Een dergelijke benchmark is veelal gelijk aan 

een bepaalde marktindex (samenstelling van een groot aantal ondernemingen). 

Generieke marktindices sluiten echter niet altijd aan bij de duurzame ambitie of de 

identiteit van onze klant. Het komt voor dat er ondernemingen in een benchmark zijn 

opgenomen waar onze klant om principiële redenen niet in wil beleggen. Om hier op in te 

spelen heeft PGGM Vermogensbeheer zelf ook passende benchmarks geconstrueerd 

waarin onze klanten kunnen beleggen. 

Iedere zes jaar kijken we opnieuw naar de contracten voor de overeengekomen diensten 

tussen PFZW en PGGM. In 2020 bereikten we een akkoord met PFZW over het 

businessplan voor de hercontracteringsperiode 2021-2026. Daarmee is 

de hercontractering van de vermogensbeheerketen een feit.  

Daarnaast hebben we voor en met PFZW het beleggingsbeleid herijkt, voor de periode tot 

en met 2025. Een belangrijk onderdeel is een ambitieuze verdere verduurzaming van 

onze beleggingen. Komend jaar werken we dat verder uit en gaan we implementeren.  
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PFZW Beleggingsbeleid 2025: een 
aangescherpt duurzaamheidsbeleid  
Harrie Dielen, Manager Investment Strategy: ‘Nu het 
beleggingsbeleid 2020 van PFZW de einddatum 
naderde, werd het tijd voor een vervolg. PGGM 
Vermogensbeheerexperts uit verschillende 
bedrijfsonderdelen hebben hierbij in nauwe 

samenwerking met het bestuursbureau en het bestuur van PFZW gewerkt aan een 
nieuw duurzaamheidsbeleid. Daarbij gaan we weer een flinke stap verder als het 
bijvoorbeeld gaat om de vermindering van de CO₂-uitstoot binnen de beleggingen en 
meer euro’s die we beleggen in bedrijven die aantoonbaar bijdragen aan de 
duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG’s). Ook zijn we strenger 
op zaken waar we wel in willen beleggen. Ondernemingen in kolen en teerzand horen 
daar niet bij. 9 oktober 2020 was het zo ver. Toen werd het nieuwe beleid 
goedgekeurd door PFZW, waarbij het bestuur de waardering uitsprak voor al het werk 
wat wij hier hadden geleverd. Een mooi voorbeeld van hoe je iets moois kunt 
bereiken door alle intern aanwezige kennis op verschillende gebieden te bundelen!’  
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Deel 1 
Goed pensioen in een  
leefbare wereld 
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Hoofdstuk 1: Rendement - De directe waarde die 
wij hebben gecreëerd  
Onze primaire taak is het zorgen voor een goed pensioen. We beleggen de 
premie, door werkgevers en werknemers ingebracht, duurzaam én 
zodanig dat een hoog en verantwoord rendement wordt nagestreefd. Dit 
doen we met het oog op de lange-termijn en tegen aanvaardbare risico’s 
en kosten. Op deze manier dragen we zorg voor een pensioen dat 
bijdraagt aan duurzame financiële waardecreatie voor de samenleving.  

1.1 Stabiele financiële resultaten 
Stabiel financieel resultaat is voor ons een hoog materieel onderwerp. Het pensioengeld 

van de deelnemers van onze klanten wordt belegd in verschillende 

beleggingscategorieën, zoals vastgoed, aandelen en obligaties. Het pensioenvermogen 

wordt beheerd op basis van mandaten die onze klanten ons geven. Binnen de kaders van 

die mandaten streven wij naar een optimale uitvoering.  

Beheerd vermogen 2020 is gestegen met € 16 miljard ten opzichte van 2019 en kwam 

daarmee uit op € 268 miljard. Het rendement op de beleggingen is positief en kwam in 

2020 uit op 5,6% (2019: 18,7%). 

PGGM Vermogensbeheer is onderverdeeld in publieke- en private markten. Het grootste 

gedeelte van de portefeuilles van onze klanten bestaat uit beleggingen binnen publieke 

markten, die we zowel intern en extern als actief en passief beheren. Binnen het platform 

publieke markten investeren we voor onze klanten in beleggingscategorieën als 

beursgenoteerde aandelen, staatsleningen en bedrijfsobligaties. 

In een uitzonderlijk jaar dat werd gedomineerd door de wereldwijde pandemie, 

overvloedige kredietverlening door de centrale banken, grote prestatieverschillen tussen 

sectoren en ondernemingen en een moeilijk handelsklimaat, was het een uitdaging om 

binnen publieke markten de benchmark na kosten bij te benen. Tegen die achtergrond is 

het bevredigend dat eind 2020 ruwweg 60% van de door ons beheerde grote public 

markets mandaten, nog steeds een rendement na kosten genereren dat gelijk is aan of 

hoger is dan de benchmark. Ook is in 2020 aanzienlijke vooruitgang geboekt op het 

gebied van duurzaamheid in de publieke markten fondsen en mandaten, waarbij de CO2-

voetafdruk verder is verkleind en het aantal impactbeleggingen verder is toegenomen.  

Binnen het platform private markten beleggen we actief voor onze klanten in niet-

beursgenoteerde beleggingscategorieën, zoals infrastructuur, hypotheken, vastgoed en 

private equity. Private beleggingen dragen bij aan diversificatie en helpen onze klanten 

bij het behalen van het vereiste beleggingsrendement en het realiseren van tastbare 

impact op de reële economie, ook in Nederland. We hebben in 2020 32 transacties 

verricht. Vanwege hun lange termijn karakter sluiten private beleggingen daarnaast goed 

aan op de lange termijn verplichtingen van de pensioenfondsen. 
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Het jaar 2020 was een turbulent jaar voor private market beleggingen. Na een goed 

begin van het jaar en een sterk negatieve reactie op de waarderingen aan het einde van 

het tweede kwartaal, was er in de zomer enig herstel. Opmerkelijk was dat sommige 

teams er in slaagden een recordbedrag aan nieuwe investeringen te realiseren, vooral in 

infrastructuur en Credit Risk Sharing. Bijna al deze transacties waren het resultaat van 

langetermijnrelaties en diepgaande kennis van de betrokken markten, waardoor het 

mogelijk was transacties uit te voeren ondanks de door COVID-19 veroorzaakte moeilijke 

omstandigheden. 

1.1.a Kerncijfers 

  2020 2019 
 

2016 

t/m 

2020 

2015  

t/m 

2019 

Gewogen netto 

rendement voor alle 

Vermogensbeheer 

klanten 

5,6% 18,7% 5 jaars 

rendement 

inclusief rente 

afdekking 

8% 6,78% 

 

PGGM Vermogensbeheer   

Beleggingscategorie 
Beheerd vermogen per 

 31-12-2020 (in mln) 
Publieke Markten € 208.329 
Beursgenoteerde aandelen € 84.292 
Staatsobligaties € 93.827 
Bedrijfsobligaties € 15.351 
Beursgenoteerd vastgoed € 14.859 
Private Markten € 55.787 
Private Equity € 15.188 
Privaat vastgoed € 15.062 
Infrastructuur € 10.637 
Credit risk sharing transacties € 5.114 
Insurance linked investeringen € 6.144 
Woninghypotheken € 3.642 
Kas & Overige € 4.178 
Overige € 2.531 
Treasury (en overlays) € 1.647 
Totaal € 268.294 
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PGGM Vermogensbeheer         

Fund/mandate 
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Zakelijke waarden 146.820       

PGGM Developed Markets Equity Fund 39.936 7,9% 3.618 0,3% 

PGGM Developed Markets Alternative 

Equity II Fund 
15.838 0,6% 282 -6,5% 

PGGM Developed Markets Alternative 

Equity Fund 
14.460 -2,8% -108 -9,6% 

PGGM Listed Real Estate Fund 14.618 -15,3% -2.108 0,7% 

PGGM Emerging Markets Equity Fund 9.240 4,3% 300 -1,1% 

PFZW Private Equity Mandate 15.030 6,8% 986 2,4% 

PGGM Private Real Estate Fund 14.191 -2,8% -412 -0,5% 

PGGM Infrastructure Fund 10.133 1,5% 179 -3,3% 

PFZW Insurance 6.144 -3,7% -231 -6,9% 

Overige mandaten zakelijke waarden 7.230       

Vastrentende waarden 84.108       

PFZW Rente-afdekkingsmandaat 80.227 17,6% 12.263 0,0% 

Overige mandaten vastrentende waarden 

en overlays 
3.881       

Krediet 37.365       

PGGM Emerging Markets Debt Local 

Currency Fund 
9.558 -6,0% -705 -0,1% 

PGGM Credits Fund 6.528 3,8% 241 0,9% 

PFZW Credit Risk Sharing 5.114 -3,3% -167 -7,5% 

PFZW bedrijfsobligaties en High Yield 

opkomende markten 
4.711 -2,2% -105 -0,8% 

PFZW Hypotheken 3.222 2,7% 81 -0,7% 

PGGM High Yield Fund 2.856 -0,5% -14 1,1% 

Overige mandaten krediet 5.376       

          

Totaal € 268.294       
 

1.1.b Marktontwikkelingen 
Door COVID-19 was 2020 op veel gebieden een uitzonderlijk jaar. Zo ook op economisch 

vlak. Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) schat dat de wereldeconomie in 2020 met 

3,5% gekrompen is. Geconfronteerd met lokale uitbraken voerden overheden in het 
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eerste en tweede kwartaal lockdowns of andere vergaande maatregelen in, wat grote 

negatieve gevolgen had voor de contactintensieve dienstensector. Ook de wereldhandel 

kreeg enorme klappen. Overheden en centrale banken reageerden voortvarend en met 

ongekende schaal om de economie en financiële markten te helpen. Echter, hierdoor 

liepen overheidstekorten en -schulden wereldwijd sterk op. De economische klap 

concentreerde zich voor de meesten in het tweede kwartaal. Het derde kwartaal 

herstelde zich vervolgens krachtig. Vooral nadat teruggelopen besmettingen de afbouw 

van economische restricties toelieten en economieën profiteerden van ruimhartig fiscaal 

en monetair beleid. China was in dat herstel al voorgegaan. Het land ging als eerste 

grote economie op slot, maar kon door het succesvol bedwingen van COVID-19 ook 

eerder opengaan, en blijven. In het laatste kwartaal van 2020 werden we helaas opnieuw 

geconfronteerd met escalerende lokale uitbraken. In Europa werden opnieuw strenge 

maatregelen ingevoerd, wat het economisch herstel weer vertraagde. In de Verenigde 

Staten (VS) veroorzaakten hernieuwde maatregelen minder economische schade. 

Het IMF verwacht de grootste economische teruggang in 2020 voor de eurozone (-8,3%). 

De VS krompen in mindere mate (-4,3%), terwijl China ondanks COVID-19 zelfs groeide 

(1,9%). Opkomende economieën als geheel (-3,3%) profiteerden van het ruime 

monetaire beleid in ontwikkelde economieën en de zwakke dollar. Dit verschafte hen de 

ruimte om zelf een ruim monetair beleid te voeren. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



PGGM Vermogensbeheer B.V. jaarverslag 2020 

 

21 

 

Wat betekent de tweede coronagolf voor beleggers? 
Als een langetermijn belegger houden we ons zoveel mogelijk aan ons plan. We 

hebben ons herbalanceringsbeleid; als de markt omlaag gaat kopen we mondjesmaat 

bij, en dat heeft tot nu toe goed gewerkt.  

Daanaast voeren we scenario-analyse’s uit: wat zouden de gevolgen van een tweede 

of derde golf voor de markten zijn? En wat voor impact heeft dat op de financiële 

positie van onze klanten, trekt die weer bij, of komen we in een onacceptabele 

situatie? In het laatste geval grijpen we in.  

Bij beleggen gaat het niet alleen om winst of verlies. Het beschikbaar hebben van 

liquide middelen is ook belangrijk. Voor onze klanten hebben we grote 

derivatenportefeuilles om het renterisico af te dekken. Uit deze derivatenportefeuilles 

kunnen verplichtingen voortkomen en om te laten zien dat je aan deze verplichtingen 

kunt voldoen dien je liquide middelen als onderpand te storten. Tijdens de 

coronacrisis bewoog de rente sterk op en neer en dat betekende dat soms grote 

bedragen als onderpand gestort moesten worden. Deze middelen moeten er wel zijn. 

Kortom bij het samenstellen van de portefeuille dien je er ook ervoor te zorgen dat je 

deze liquide middelen snel beschikbaar kunt stellen. Dat is goed gelukt tijdens de 

coronacrisis. 

Tot slot moet je ook letten op waarderingen. Het is de vraag of maatschappijen 

volledig terug keren naar het oude normaal. Door de coronacrisis zijn we bijvoorbeeld 

massaal gaan thuis werken. Wat betekent dat voor de waardering van 

kantoorpanden? Heeft de corona crisis een blijvende invloed op de economische groei 

wereldwijd, renteniveaus en in het verlengde daarvan waarderingen van bijvoorbeeld 

aandelenbeurzen? Kortom, moeten we onze huidige waarderingsaannames toetsen op 

een nieuwe werkelijkheid en in het verlengde daarvan ons lange termijn 

beleggingsbeleid aanpassen? 
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COVID-19 en het Credit Risk sharing mandaat 
De COVID-19 pandemie heeft wereldwijd een ongekende krimp van economische 

activiteit teweeggebracht. Dit zal waarschijnlijk langdurige gevolgen hebben voor veel 

economische sectoren en zal naar verwachting leiden tot een toename van het aantal 

wanbetalingen door zowel ondernemingen als consumenten. Ondanks deze onzekere 

achtergrond zijn wij erin geslaagd te blijven beleggen in nieuwe transacties voor het 

Credit Risk Sharing mandaat van onze grootste klant, PFZW. Met deze transacties 

nemen wij risico posities over op grote gespreide leningenportefeuilles van banken. 

Nadat de marktactiviteit in maart aanvankelijk tot stilstand was gekomen, zijn 

partners die al geruime tijd aan risicodeling doen, ons eind april weer gaan benaderen 

om samen de mogelijkheden te verkennen om nieuwe transacties aan te gaan.  

Om voorzichtig om te gaan met de potentiële toename van kredietrisico's en de 

toegenomen onzekerheid, heeft PGGM Vermogensbeheer verschillende conservatieve 

maatregelen genomen bij de structurering van haar transacties. We hebben ernaar 

gestreefd de blootstelling tot sectoren te beperken die zeer gevoelig zijn voor de 

gevolgen van COVID-19, zoals olie & gas, luchtvaartmaatschappijen, toerisme en 

detailhandel. Ook zijn wij uitgegaan van een hogere verliesverdeling dan vóór COVID-

19 en hebben de transacties een grotere eerste-verliestranche, waardoor ze beter 

bestand zijn tegen verliezen. Ten slotte hebben we een hogere compensatie voor 

verwachte kredietverliezen kunnen realiseren dan in 2019. Dit heeft uiteindelijk 

geresulteerd in het sluiten van meer dan € 1 miljard aan transacties in 2020, elk met 

robuuste structuren om mogelijke verdere economische tegenwind te doorstaan. 

 

Amerikaanse verkiezingen 
De uitslag van de Amerikaanse verkiezingen, de overwinning van Joe Biden van 3 

november, werd positief door financiële markten ontvangen. Met een meerderheid van 1 

zetel in de Senaat, zal het echter nog steeds heel lastig worden voor Biden om zijn 

verkiezingsprogramma te realiseren. Naar verwachting zal er dus relatief weinig 

veranderen voor het bedrijfsleven. Tegelijkertijd is de verwachting dat de toon van het 

Amerikaanse buitenlandbeleid iets zal verzachten. De pogingen van Trump en zijn 

politieke bondgenoten om de verkiezingsuitslag aan te vechten bleken niet succesvol. 

Inmiddels is Biden door het Kiescollege als winnaar aangewezen en lijkt het risico van 

een constitutionele crisis daarmee achter ons te liggen. 

Brexit 
Gedurende 2020 sleepte het onderhandelingsspel tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) en 

de EU rondom de Brexit zich voort. Op 31 januari verliet het land officieel de EU. Dat 

gebeurde nadat een nieuw verkozen Brits parlement eind januari alsnog instemde met de 

uittredingsovereenkomst opgesteld door premier Johnson. Hierdoor was het land 

gedurende 2020 in een overgangsperiode, waarbij EU-regels en -wetten in het VK van 
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kracht bleven. De deadline van 1 juli werd gepasseerd, waardoor niet werd ingestemd 

met een eventuele verlenging van de overgangsperiode. In de tweede helft van 2020 

stond het komen tot een akkoord over de toekomstige bilaterale handelsrelatie centraal. 

De aanhoudende onenigheid over het garanderen van een gelijk speelveld voor Britse en 

Europese ondernemingen, en over toegang voor EU-vissers tot Britse wateren kon eind 

december alsnog beslecht worden. Hierdoor werd een No-Deal Brexit voorkomen. Het 

akkoord behoedt daarmee grotere economische schade op de korte- en lange termijn, en 

neemt een bron van volatiliteit voor met name Europese financiële markten weg voor het 

nieuwe jaar.  

Het akkoord betreft echter een relatief beperkt handelsakkoord dat vooral op goederen 

ziet. De financiële dienstverlening die partijen in het in Europa leveren, maakt geen 

onderdeel uit van dit handelsakkoord. Dit betekent dat er per eind 2020 er een einde 

kwam aan zogenoemde ‘passporting rights’ – vergunningen – van VK partijen om 

financiële diensten te leveren aan Europese partijen zoals PGGM Vermogensbeheer. Pas 

nadat door de Europese Commissie een zogenoemde ‘UK equivalence’ beslissing 

genomen wordt, kunnen partijen weer diensten aan Europese partijen leveren vanuit het 

VK. Deze beslissing wordt echter niet op korte termijn verwacht. 

Ondanks dat er een handelsdeal tot stand is gekomen, zijn de voorbereidingen op een 

zogenoemde no-deal Brexit - waar PGGM Vermogensbeheer telkens vanuit is blijven gaan 

- zeer noodzakelijk gebleken. Om onder alle omstandigheden de Vermogensbeheer 

dienstverlening van PGGM aan haar klanten te continueren was het noodzakelijk om 

juridische contracten te noveren naar aangewezen EU27hubs van de VK dienstverleners. 

Dit betroffen contracten met externe managers, maar ook bijvoorbeeld contracten met 

tegenpartijen om derivaten of repo transacties mee te kunnen handelen. Ook zijn nieuwe 

relaties gelegd met EU27hubs of met een andere vestiging met juiste vergunning voor de 

handel in aandelen en obligaties. Naast het vele juridische werk, had dit ook aanzienlijke 

administratieve- en systeemaanpassingen tot gevolg. Het voordeel in 2020 was dat een 

deel van de noodzakelijke voorbereidingen al in 2018 waren uitgevoerd, als 

voorbereiding op een uittreding van het VK uit de EU zonder uittredingsakkoord. 

Verschillende andere juridische contracten, zoals die met depositaries, handelsplatformen 

en trade repositories waren toen al genoveerd naar een EU-entiteit. Echter, waar in 2018 

de voorbereidingen werden geholpen door verschillende noodmaatregelen van Europese 

en Nationale wetgevers en toezichthouders, was dat in 2020 zeer beperkt aan de orde. 

Door al deze acties was de continuïteit van de dienstverlening van PGGM 

Vermogensbeheer eind december 2020 goed geborgd. 

Aandelenbeurzen 
Ook op de aandelenbeurzen is het een erg bewogen jaar geweest. In maart 2020 stond 

de wereldwijde aandelenbeurs tussentijds nog op een year to date verlies van ruim 30%, 

vanwege de onzekerheid rondom de uitbraak van het coronavirus. Vervolgens trad een 

fors herstel op onder aanvoering van technologiebedrijven, terwijl aan het eind van het 

jaar, na de verkiezingsoverwinning van Biden en de aankondiging van effectieve vaccins, 
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de achtergebleven waarde-aandelen een inhaalslag maakten. Over heel 2020 behaalde 

de FTSE All World een winst van bijna 15% (in lokale valuta’s), vooral gedreven door de 

sterke prestatie van Amerikaanse aandelenbeurzen. Zowel opkomende markten als 

Europa bleven daarbij duidelijk achter.  

Rentes 
Centrale banken hebben waar mogelijk de rente verlaagd en/of extra liquiditeit in het 

financiële systeem gepompt. Als één van de eerste centrale banken binnen ontwikkelde 

markten, verlaagde de Amerikaanse centrale bank de rente, en liet deze uiteindelijk naar 

0% zakken. Ook werden verschillende liquiditeitsverruimende maatregelen 

aangekondigd, zoals het grootschalig aankopen van met name overheidsobligaties. 

Amerikaanse lange rentes daalden hierdoor. In de eurozone durfde de Europese Central 

Bank (ECB) het niet aan om de beleidsrente verder te verlagen. Wel werd een groot 

pakket aan liquiditeitsverruimende maatregelen aangekondigd, dat in december werd 

opgehoogd. In tegenstelling tot de VS werden lange rentes op veel staatsobligaties in de 

eurozone al onder 0% verhandeld en was de neerwaartse ruimte beperkter. De ECB lijkt 

terughoudend om de beleidsrentes nog veel verder te verlagen (al is de “ondergrens” 

volgens sommige leden nog niet bereikt). De 10-jaars Bund daalde tussentijds tot een 

niveau van -0,71%, maar herstelde vervolgens iets. De 30-jaars swap handelde 

regelmatig onder de 0% en sloot het jaar net onder dat niveau af, een daling van circa 

65 basispunten. Over het hele jaar bezien zijn de lange rentes per saldo gedaald in de 

eurozone, waardoor vastrentende waarden een positief rendement behaalden. Door de 

daling van de rente zijn de verplichtingen gestegen. 

1.1.c Private markten 
PGGM Vermogensbeheer heeft sinds 2008 een sterk en breed private markten platform 

opgebouwd. Dit platform is onderscheidend ten opzichte van peers, zowel in omvang en 

kwaliteit, in de speciale beleggingscategorieen die daarin zijn opgenomen als in de 

relatief lage kostenvoet door doorgevoerde internaliseringen.  

Vanuit het Private Real Estate Fund beleggen we wereldwijd in institutioneel vastgoed, 

waarbij we kijken naar beleggingskansen voor de lange termijn. We spelen in op 

‘structurele trends’ waarvan we zien dat ze drijfveren zijn voor rendement. Met een 

oppervlakte van 388.570 m2 en een vastgoedwaarde van € 830 miljoen is het Japanse 

Amagasaki een van de grootste distributiecentra wereldwijd. We hebben in 2020 

geïnvesteerd met een belang van 30%. 

Namens klanten heeft PGGM in 2020 bijvoorbeeld € 125 miljoen extra geïnvesteerd in 

BAM PPP, een onderneming waarin bouwbedrijf BAM en PGGM samen 

infrastructuurprojecten aangaan. Een voorbeeld is de Afsluitdijk waar BAM PPP een 

ontwikkel- en onderhoudscontract heeft gesloten met een looptijd van 30 jaar. De lange 

adem en financiële kracht die PGGM inbrengt zorgt dat BAM PPP zich voor de hele 

levenscyclus aan projecten kan verbinden wat nieuwe en unieke oplossingen mogelijk 
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maakt. Dit werkt tot voordeel van beide partijen, en versterkt de economische structuur 

van Nederland. 

Een andere in het oog springende belegging in 2020 is ons minderheidsbelang in 

Eurofiber, een aanbieder van digitale ‘open access’ infrastructuur. Eurofiber is een 

Nederlands bedrijf dat een voor zakelijke klanten toegankelijk glasvezel- en 

datacenternetwerk exploiteert. Met deze investering nemen wij voor onze klanten een 

belang in een door de Nederlandse overheid aangewezen ‘vitale infrastructuur’. Eurofiber 

voorziet ongeveer driekwart van de Nederlandse gezondheidszorginstellingen en 

universiteiten van hoogwaardige glasvezelverbindingen. Daarnaast is ongeveer 80% van 

de energienetwerkbeheerders in ons land aangesloten op het netwerk van Eurofiber én 

loopt meer dan de helft van het mobiele telefoonverkeer in Nederland via haar netwerk. 

Ook voorziet Eurofiber diverse Nederlandse gemeenten van hoogwaardige 

glasvezelverbindingen, waarmee zij de infrastructurele basis legt voor ‘smart city’ 

oplossingen.  

 

Erik van de Brake, hoofd van het PGGM Vermogensbeheer Infrastructure Fund:  

 

,,Dit belang in Eurofiber brengt onze klanten wat ze zoeken: met hun pensioenkapitaal 

bijdragen aan het versterken van de Nederlandse economie door middel van verdere 

digitalisering, via een belegging met goede en stabiele rendementsverwachtingen op de 

lange termijn. De COVID-19 pandemie die ons dit jaar heeft getroffen, heeft het grote 

belang van een sterke digitale infrastructuur onderstreept, zoals in de zorgsector waar 

Eurofiber een vooraanstaande marktpositie inneemt.’’ 

 

 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



PGGM Vermogensbeheer B.V. jaarverslag 2020 

 

26 

 

Beleggingen in duurzaam vastgoed in Zuid Korea  

        

Ping Ip en Ronald Bausch, Investment Managers Private Real Estate: Ondanks dat 

voor velen van ons thuiswerken het nieuwe normaal werd in 2020 heeft Private 

Real Estate opnieuw een prachtig resultaat gehaald met haar kantoren 

beleggingsmandaat in Seoul, Zuid Korea. Het mandaat heeft tot doel om op goede 

locaties in de stad zeer duurzame kantoorgebouwen te (her)ontwikkelen.  

Dit type gebouw is voornamelijk in trek bij bedrijven die het als hoofdkantoor en 

daarmee als uithangbord van hun organisatie gebruiken. In Seoul is een tekort aan 

dergelijke gebouwen en de vraag blijft onverminderd groot. Door zeer nauwe 

samenwerking vanuit Nederland met een lokaal team zijn we al jaren in staat om 

mooie resultaten te boeken, in 2019 werd er al een netto rendement behaald van € 

45 miljoen op een mandaat van € 300 miljoen, in 2020 liep het netto rendement over 

het jaar op tot € 60 miljoen. Dat het ook echt om duurzaam vastgoed gaat, blijkt uit 

het gegeven dat deze belegging ook al jaren een van de best presterende deelnemers 

is aan de wereldwijde duurzaamheidsbenchmark voor vastgoed, GRESB.  

1.1.d Publieke markten 
PGGM Vermogensbeheer heeft een lang en succesvol trackrecord met benchmark 

bewuste implementatie. Onze kracht ligt niet in het klakkeloos implementeren van 

ingekochte indices. Wij bouwen aan betere portefeuilles die weliswaar dicht bij de index 

blijven, maar het risico van ongewenste blootstelling mitigeren en ESG-factoren 

integreren.  

Eén van de belangrijke ontwikkelingen binnen publieke markten betreft de ontmanteling 

van PGGM Treasury. De afgelopen 10 jaar werden geld- en valutamarkt transacties van 

onze klanten eerst samengevoegd voordat ze uitgevoerd werden op de financiële 

markten. Dit was een zeer efficiënte oplossing daar niet voor elke klant een transactie 

behoefde te worden uitgevoerd maar slechts 1 samengevoegde transactie. Deze 

oplossing voldeed echter niet meer aan de huidige eisen van toezichthouders en klanten. 

In de nieuwe situatie is deze Treasury-dienstverlening ingericht op klantniveau, waardoor 

we bij PGGM Vermoegnsbeheer veel beter in staat zijn flexibel, wendbaar en schaalbaar 
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invulling te geven aan de individuele klantwensen. In een eendrachtige samenwerking 

tussen verschillende afdelingen hebben we de afgelopen twaalf maanden hard en 

succesvol gewerkt aan het realiseren van Treasury 2.0. Daarbij hadden we ook nog 

COVID-19, waardoor de projectgroep op afstand van elkaar moest werken. Echt een 

prestatie waar we trots op mogen zijn. 

Door het gewijzigde risicoprofiel van het PGGM Commodity Fund in combinatie met de te 

maken (transactie)kosten voor het aanhouden van de portefeuille kwam PGGM, 

overeenkomstig de voorwaarden van het Fonds, na een belangenafweging tot de 

conclusie dat een zorgvuldig beheer van het Fonds overeenkomstig de toepasselijke 

voorwaarden en in het belang van de participanten niet langer mogelijk kon worden 

geacht. PGGM heeft als beheerder van het Fonds vervolgens maatregelen genomen om 

het Fonds te beëindigen en  een participantenvergadering uitgeschreven om dit besluit 

nader toe te lichten en vragen hieromtrent van participanten te beantwoorden. Die 

vergadering heeft op 1 mei 2020 plaatsgevonden. 

Op 9 november 2020 heeft de directie het besluit genomen dat PGGM Listed Real Estate 

Index Fund en PGGM Listed Real Estate II Fund zo snel als mogelijk zullen worden 

gediscontinueerd omdat er geen participanten in zaten.  

De directie van de Beheerder heeft op 21 december 2020 het voorgenomen besluit 

genomen om PGGM Government Bond Fund te ontbinden. De Beheerder ziet op 

voorzienbare termijn geen andere participanten toetreden tot het fonds. Het 

voorgenomen besluit is aan de enige participant in het fonds, die al voornemens was uit 

te treden uit het fonds, medegedeeld. 
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Sustainability-linked bonds: een ethisch dilemma 
In september 2019 zette het Italiaanse nutsbedrijf Enel een innovatieve stap en gaf 

een zogenaamde Sustainability-Linked Bond (SLB) uit. SLB's verschillen wezenlijk van 

de gebruikelijke Green bonds. De opbrengsten van een meer reguliere Green bond 

kunnen alleen worden gebruikt voor specifieke groene projecten, die doorgaans door 

een derde partij worden gecertificeerd, waardoor de emittent beperkt wordt in zijn 

mogelijkheden om zijn algehele groene strategie te financieren. De opbrengsten van 

een SLB kunnen worden gebruikt voor algemene bedrijfsdoeleinden, maar zijn 

gekoppeld aan specifieke milieu- of sociale KPI's, die halverwege de looptijd van de 

obligatie worden herzien. Als de emittent zijn doelstelling niet haalt, wordt de coupon 

van de obligatie verhoogd.  

De structuur van SLB's plaatst beleggers voor een ethisch dilemma. Hoewel sommige 

beleggers aanvoeren dat het niet halen van de gespecificeerde KPI's van de SLB kan 

worden gezien als een teken van verslechtering van de kredietkwaliteit en dus als een 

rechtvaardiging voor een hogere vergoeding, denken anderen dat de belangen niet 

volledig op één lijn liggen. Beleggers die een hoger financieel rendement nastreven, 

moeten hopen dat de onderneming er niet in slaagt de duurzame doelstellingen te 

halen en dus de couponverhoging ontvangt.  

PGGM Vermogensbeheer heeft deelgenomen aan verschillende SLB-deals en wij zijn 

voorstander van een dergelijke structuur, omdat dit de ambitie van de onderneming 

ondersteunt om over te stappen op een duurzamer bedrijfsmodel. Hoewel wij als 

belegger een lager financieel rendement verwachten als de onderneming de 

duurzame doelstelling haalt, wordt dit ruimschoots gecompenseerd door het hebben 

van een duurzamer bedrijfsmodel en dus een lager kredietrisico in de toekomst. 

Bovendien zijn wij van mening dat dit nieuwe instrument een noodzakelijke innovatie 

is om de doelstelling van netto-nul-uitstoot tegen 2050 te halen, aangezien het kan 

worden uitgegeven door moeilijk te bereiken sectoren die hun bedrijfsactiviteiten 

koolstofvrij willen maken en moeilijkheden ondervinden bij de uitgifte van traditionele 

groene obligaties. 
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Duitse groene staatslening 
Het PGGM Vermogensbeheer Rates team investeert in staatsobligaties om hiermee 

renterisico’s af te dekken en voor de liquiditeit die deze obligaties bieden. Sinds 2017 

zijn overheden green bonds gaan uitgeven, waardoor we deze, naast bovenstaande 

redenen, ook voor niet-financiële doelen kunnen kopen. Hoewel er terecht een 

discussie gevoerd kan worden of groene staatsobligaties tot extra groene 

overheidsuitgaven leiden, hebben ze wel degelijk een signaal- en risicowerking en een 

functie als benchmark en versneller voor groene financiering in de private sector. Een 

aanzienlijk aantal overheden hebben in 2020 voor het eerst green bonds uitgegeven. 

Het gaat om ruim €31 miljard groene staatsobligaties, een groei van ruim 60% ten 

opzichte van 2019. Lees ook de blog ‘Post-coronaherstel catalysator voor green 

bondmarkt’. 

Duitsland gaf haar eerste green bond uit in twin-formaat, dat wil zeggen als exacte 

tweeling van een reeds bestaande niet-groene staatsobligatie (zelfde coupon en 

looptijd). De ‘tweelingen’ zijn inwisselbaar waardoor er een liquide benchmarkcurve 

kan ontstaan voor green bonds, zoals de Duitse Bund-curve dat ook al is voor 

conventionele obligaties in Europa. Daarnaast biedt het expliciet helderheid over de 

premie die beleggers bereid zijn te betalen voor green bonds. In dit geval heeft PGGM 

Vermogensbeheer geparticipeerd op een effectief rendement dat 1 basispunt (0,01%) 

lager lag ten opzichte van de conventionele obligatie. Naast de niet-financiële 

doelstellingen, hebben green bonds ook in deze COVID-19 pandemie laten zien dat ze 

minder volatiel zijn. In het verleden hebben we gezien dat deze premie voor 

bijvoorbeeld green bonds van de Europese Investeringsbank, KfW of Frankrijk kan 

oplopen tot circa 5 basispunten voordat dit verschil weer normaliseert. Een premie 

van 1 basispunt zien wij daarom als een uitstekende propositie voor zowel de 

belegger als de uitgever, vanuit financieel en duurzaam oogpunt. 

 

Insurance linked investments 
Het mandaat van PFZW in Insurance Linked Investments heeft geen relatie met de 

financiële markten: het mandaat belegt in natuurrampen zoals orkanen en 

aardbevingen door van verzekeraars een deel van het risico over te nemen, tegen 

een vaste vergoeding. Het mandaat heeft een stabiel rendement dat hooguit geraakt 

wordt wanneer natuurrampen tot schade leiden waar PGGM-blootstelling aan heeft en 

levert hierdoor een hoge mate van diversificatie. Het mandaat kende dan ook geen 

verliezen tijdens de beurskrach in maart als gevolg van de corona-crisis. Het mandaat 

heeft, gehedged voor het US-dollarrisico dat het loopt, over het afgelopen jaar een 

rendement behaald van 3,7% en brengt sinds inceptie in 2006 een stabiel rendement 

van 5,5% op jaarbasis op. 
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Outperformance impactbeleggingen 
De interne Beleggen in Oplossingen aandelenportefeuille (BOA) had een zeer sterk 

jaar ten opzichte van de brede FTSE-index (+18%) en de interne BOA Benchmark 

(+2,75%). In het eerste kwartaal van 2020 vond er een forse correctie op de 

aandelenmarkten plaats door het uitbreken va COVID-19. In deze periode toonde de 

BOA-portefeuille zich zeer defensief en behaalde een sterke outperformance ten 

opzichte van de brede FTSE en de interne BOA benchmark. Het PGGM Long Term 

Equity Strategy (LTES) team greep deze periode aan om een aantal aandelen die 

sterk gedaald waren op te nemen in de portefeuille en winst te nemen in andere 

aandelen. Hierdoor kon de portefeuille de aandelenmarkten goed bijhouden toen er 

en fors herstel optrad als gevolg van ongekend krachtige maatregelen van de centrale 

banken. In dit herstel deden vooral bedrijven het goed die een oplossing bieden voor 

klimaatverandering. Deze bedrijven zijn zwaar vertegenwoordigd in de BOA 

portefeuille en de BOA benchmark wat voor een groot gedeelte de positieve 

performance verklaart ten opzichte van beide indices. 

 

1.2 Risicobeheer 
Bij elke beslissing neemt PGGM Vermogensbeheer bewust en onbewust risico’s om haar 

doelstellingen te bereiken. Risicomanagement is dan ook een hoog materieel onderwerp 

voor ons. We maken onderscheid tussen risico’s die onze institutionele klanten 

rechtstreeks lopen op hun beleggingen en risico’s voor onze organisatie. Om te bepalen 

of en in welke mate een specifiek risico wordt gelopen, wordt jaarlijks de risicobereidheid 

vastgesteld. Deze risicobereidheid vormt het kader voor besluitvorming en draagt bij aan 

een actieve en bewuste risicocultuur. Toepassing van dit kader bij de bewaking en 

beheersing van risico’s maakt duidelijk wanneer risicogrenzen worden bereikt en extra 

maatregelen nodig zijn om het risico binnen de grenzen van de risicobereidheid te 

brengen.  

1.2.a De risico’s voor onze organisatie 
Een gezonde risicocultuur is essentieel in effectief risicomanagement. Daarom is onze 

risicocultuur gericht op risicobewust handelen in een open en eerlijke omgeving. We 

spreken elkaar aan op verantwoordelijkheden en resultaten, maar ook op gedrag in 

relatie tot onze waarden, normen en doelstellingen.  

Ieder kwartaal wordt een risicobeeld opgesteld. Dit risicobeeld wordt afgezet tegen de 

risicobereidheid. Hierbij wordt ook stil gestaan bij operationele incidenten en andere 

verstoringen met als voornaamste doel ervan te leren, trends te ontdekken en 

onderliggende grondoorzaken te bespreken. Ook wordt aandacht besteed aan 

toekomstige risico’s. Het lijnmanagement (onze beleggingsteams) geven op basis hiervan 

ieder kwartaal een In Control Statement (ICS) af. Conform onze jaardoelstelling is in 
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2020 ieder kwartaal een ICS afgegeven. Na het opmaken van de balans per 31 december 

2020, bevinden zich nog enkele risico’s boven de risicobereidheid. Voor deze risico’s zijn 

aanvullende beheersmaatregelen vastgesteld en opgenomen in een risicoplanning. De 

genomen maatregelen in 2020 hebben bijgedragen aan het meer in lijn brengen van het 

risicobeeld met de risicobereidheid en een dalende lijn is daarmee ingezet. De 

verwachting is dat deze trend zich in 2021 doorzet. 

In aanvulling op de geschetste ontwikkeling van het overall risicobeeld, wordt hieronder 

een aantal specifieke risico’s en onzekerheden toegelicht die in 2020 een belangrijke 

stempel drukten op het risicobeeld. 

Hieronder geven we een update over de ontwikkelingen gedurende 2020.  

 

 Voornaamste risico’s en onzekerheden in 2020 
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Eén van de grootste risico’s waar we als bedrijf in 2020 mee te 
maken kregen was de COVID-19 pandemie. Op de gevolgen van de 
pandemie is geanticipeerd door het crisismanagement team (CMT) 
in een vroeg stadium te activeren. Het CMT was verantwoordelijk 
voor het monitoren van de pandemie en het bepalen van acties 
gericht op de gezondheid van medewerkers en de continuïteit van 
de dienstverlening. PGGM heeft de risico’s en onzekerheden ten 
gevolge van de COVID-19 pandemie adequaat beheerst. De 
dienstverlening is gedurende de crisis gewaarborgd. De ‘change-
‘kalender heeft wel vertraging opgelopen door de impact van 
thuiswerken op projecten. Wij verwachten ook voor de toekomst 
goed voorbereid te zijn op de aanhoudende operationele effecten 
van COVID-19 en de daaraan gerelateerde risico’s. We letten 
daarbij scherp op de ontwikkeling van risico’s als gevolg van 
langdurig thuiswerken.  
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In 2020 zijn de belangrijkste uitgangspunten voor het nieuwe 
pensioenstelsel vastgesteld. Het is duidelijk dat het nieuwe 
pensioenstelsel impact gaat hebben op onze propositie en 
bedrijfsvoering. Inmiddels zijn initiatieven gestart om de 
organisatie voor te bereiden op verschillende toekomstscenario’s. 
Deze initiatieven zijn onder andere gericht op het verbeteren van 
de wendbaarheid en stuurbaarheid van onze organisatie. 
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We hebben onze bedrijfsvoering voorbereid op de gevolgen van de 
(no-deal-)Brexit. Risicoanalyses en beheersmaatregelen zijn in 
2019 in kaart gebracht en in 2020 zo ver als mogelijk toegepast. 
Voorbeelden hiervan zijn het contractueel verhuizen van 
derivatenposities - die we aanhouden bij financiële partijen 
gevestigd in het Verenigd Koninkrijk - naar door deze financiële 
partijen daarvoor ingerichte EU27 hubs, maar ook het opnieuw 
beoordelen van brokerrelaties. De actuele ontwikkelingen rond een 
gesloten Brexit-deal verlagen het risicobeeld. De effecten van de 
Brexit-afspraken in de praktijk voor PGGM volgen we actief. 
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Ten aanzien van informatiebeveiliging en (cyber)security blijft het 
dreigingsniveau wereldwijd toenemen. De effectiviteit van 
maatregelen voor onszelf en onze stakeholders heeft voortdurend 
prioriteit. In 2020 zijn diverse maatregelen geïmplementeerd om 
de beveiliging structureel te versterken, zoals verschillende 
upgrades in hard- en software, het uitvoeren van penetratietests 
en het scherp houden van personeel op cyberdreigingen, zoals 
phishing. We bewaken actief de volwassenheid en aantoonbaarheid 
van onze securityprocessen. 

W
et

- 
en

 r
eg

el
g

ev
in

g
 Om te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving is in 2020 onder 

andere veel aandacht besteed aan MiFID II (Markets in Financial 
Instruments Directive), Wwft/Sw (Wet ter voorkoming van 
witwassen en financieren van terrorisme en Sanctiewet) en SFDR 
(Sustainable Finance Disclosure Regulation). PGGM wil beter in 
staat zijn om, vanuit een geïntensiveerd toezicht, aantoonbaar 
invulling te geven aan wet- en regelgeving. Er is een programma 
gestart om onze bedrijfsvoering en de achterliggende 
ontwerpprincipes hierop aan te passen. 
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De ontwikkelingen in de beleggingswereld gericht op duurzaamheid 
worden nauwlettend gevolgd. Traditioneel zijn wij een trendsetter 
met betrekking tot duurzaamheid. In grotere mate wordt 
duurzaamheid echter ook door andere beleggingsinstellingen 
opgepakt én worden wij in sommige gevallen zelfs 
voorbijgestreefd. Vereisten vanuit toezichthouders en wetgevers 
vragen hierin ook steeds meer van ons, o.a. op het gebied van 
transparantie, een van onze materiële onderwerpen. In 2021 
worden stappen gezet om aan de nieuwe verplichte 
informatievoorziening te kunnen voldoen. 
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Bij het uitvoeren van de opdrachten van onze klanten wordt 
operationeel risico gelopen. Om dit risico te mitigeren hebben wij 
onze processen zodanig ingericht dat wij aantoonbaar ‘in control’ 
zijn. PGGM Vermogensbeheer geeft hierover Standaard 3402 en 
3000 rapportages af over de vermogensbeheerdienstverlening. De 
Standaard rapportages over 2020 bevatten geen beperkingen. Er 
zijn in 2020 geen incidenten geweest met een materiële impact.  
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Om te blijven voldoen aan de wensen van klanten én de nog steeds 
toenemende wet- en regelgeving, lopen er meerdere projecten 
tegelijkertijd. Gezien de omvang van de projecten en de impact op 
de organisatie, staat de verandercapaciteit onder druk. Verder is er 
een taskforce opgericht die gerichte acties uitvoert om de IT-
inrichting stabieler te maken en daarmee meer passend voor onze 
best-in-class ambitie. 
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Het HR-risico is in 2020 verhoogd geweest, voornamelijk door de 
impact van COVID-19 en de impact die de maatregelen op onze 
collega’s hebben. Het omschakelen naar thuiswerken is goed 
verlopen en is extra aandacht geweest voor het welzijn van onze 
medewerkers. Extra metingen zijn verricht onder de collega’s, 
managers zijn getraind op het herkennen van signalen en er is 
extra aandacht uitgegaan naar communicatie. 
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Een goede reputatie is voor ons essentieel. We willen vanuit onze 
maatschappelijke rol en in opdracht van klanten verantwoord en 
dienstbaar opereren. De klantrelatie en de klanttevredenheid 
worden gemonitord als onderdeel van ons hoog materiële 
onderwerp klantgerichtheid. We accepteren dat er partijen zijn, die 
op onderwerpen een afwijkende visie kunnen hebben en dat dit tot 
reputatieschade kan leiden. Er is een lage risicobereidheid op 
reputatieschade als gevolg van onjuiste en/of onvolledige 
uitvoering van dienstverlening. 
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Onze opbrengsten zijn afhankelijk van de afspraken met de 
klanten. Het risico op dalende opbrengsten als gevolg van dalend 
vermogen is beperkt doordat de opbrengsten grotendeels uit vaste 
vergoedingen bestaan.  
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Het kredietrisico wordt gedefinieerd als het risico dat tegenpartijen 
niet aan de contractuele verplichtingen kunnen voldoen. Het betreft 
voornamelijk om de te ontvangen beheervergoedingen die 
contractueel zijn overeengekomen met de klanten. Aangezien 
Vermogensbeheer vermogensbeheer-activiteiten aan 
pensioenfondsen levert is het risico als gevolg van een faillissement 
laag. Het maximale kredietrisico bedraagt de boekwaarde van de 
financiële vaste activa, vorderingen en liquide middelen. De 
boekwaarde van in de balans opgenomen financiële activa benadert 
de reële waarde. 
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 Om zorg te dragen voor de continuïteit van onze organisatie is het 

van belang dat wij voldoende kapitaal aanhouden om de mogelijke 
financiële gevolgen van de risico’s te kunnen dragen. Hiervoor 
hebben wij een specifiek beleid ‘Eigen Vermogen’ opgesteld. De 
vereisten die toezichthouders stellen zijn hierin verwerkt. De 
afdeling Finance & Control heeft in 2020 bewaakt dat er voldoende 
kapitaal beschikbaar bleef.  

1.2.b Optimaal risicobeheer van de beleggingen 
Als vermogensbeheerder stellen wij voor onze klanten beleggingsportefeuilles samen en 

onderhouden deze om zo het gewenste risico-rendementsprofiel te realiseren. Onze Front 

Office beleggingsteams selecteren de beleggingen en zijn verantwoordelijk voor het 

managen van de beleggingsrisico’s. Het Risk en Compliancy team ziet er onafhankelijk 

van de beleggingsteams op toe dat 1) de risico’s in de beleggingsportefeuilles passen 
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binnen het gewenste risico-rendementsprofiel en 2) voldoen aan de randvoorwaarden die 

onze klanten gesteld hebben.  

De financiële risico’s van de beleggingsportefeuilles worden voortdurend gemeten, 

geanalyseerd, besproken met de beleggingsteams, afgezet tegen gestelde risico limieten 

en risico toleranties. De financiële risico’s die PGGM Risk & Compliance monitort zijn 

onder te verdelen in 1) marktrisico’s, 2) liquiditeitsrisico’s en 3) tegenpartijrisico’s. 

Hierbij wordt marktrisico bewust genomen om rendement mee te maken. Aan deze drie 

risico’s wordt zowel op het niveau van afzonderlijke beleggingsportefeuilles (PGGM 

Vermogensbeheer fondsen en gesegregeerde mandaten) als de gehele klantportefeuille 

aandacht gegeven en over gerapporteerd. 

In 2020 is aan drie risico’s extra aandacht besteed. Veel aandacht ging uiteraard uit naar 

de COVID-19-gerelateerde risico’s, die zich uitten in financiële verliezen als gevolg van 

afwaarderingen, het beoordelen in hoeverre de kredietwaardigheid van onze 

tegenpartijen onder druk kwam en de continuïteit van het kunnen uitvoeren van orders 

in de markt die nodig zijn voor de uitvoering van de mandaten van onze klanten. De 

volatiliteit leidde in de markt tot grote schommelingen in onderpand verplichtingen 

waardoor de liquiditeitspositie van de klanten geraakt werd. Naast COVID-19 vroeg 

Brexit veel aandacht, wat gevolgen had voor de tegenpartijen waar normaal gesproken 

mee gehandeld werd en de uitvoering van transacties kon raken. Tenslotte is het 

liquiditeitsstressmodel herijkt als gevolg van omgevingsontwikkelingen op het gebied 

liquiditeit zoals de beweeglijkheid van de markten en wetgeving met betrekking tot 

central clearing en de potentiële impact hiervan op de liquiditeitspositie van de klanten. 
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1.3 ESG-integratie  
In onze processen worden ESG-factoren meegenomen om tot een beter risico gewogen 

rendement te komen. ESG-factoren kunnen namelijk (in)direct een impact op financiële 

resultaten hebben. Denk bijvoorbeeld aan klimaat gerelateerde financiële risico’s zoals 

extremere weersomstandigheden die leiden tot hogere claims bij verzekeraars.  

De verantwoordelijkheid voor ESG-integratie is ingebed bij de beleggingsteams zelf, 

gechallenged door Riskafdelingen. Het Responsible Investment team zorgt voor 

begeleiding, advies, opleiding en coördinatie om ervoor te zorgen dat alles optelt tot een 

consistent geheel. Hierin is het essentieel dat de gehele beleggingsportefeuille voldoet 

aan de doelstellingen van PGGM Vermogensbeheer en van klanten. Daarnaast geldt 

uiteraard dat we voldoen aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van ESG-

integratie en implementatie.  

1.3.a ESG-integratie in de praktijk 
We beoordelen op basis van de data die we hebben welke ESG-factoren in financiële zin 

zwaar wegen. Hier vindt een brede screening plaats, waarbij er hulp wordt gekregen van 

externe dienstverleners. In 2021 zal eveneens op OESO-richtlijnen gescreend gaan 

worden. Bedrijven die deze structureel schenden zullen in de aandelenportefeuilles 

worden uitgesloten. 

Binnen private markten is het verzamelen van ESG-data moeilijker. Dit omdat het 

toezicht anders geregeld is en de data via de managers wordt verzameld. Voor deze 

beleggingen geldt een zogenaamde ‘deal team’ procedure, waarbij de beleggingsteams, 

gechallenged door onze Riskafdelingen, beleggingen screenen op ESG-risico’s. Hierbij 

wordt gebruik gemaakt van het Sustainable Accounting Standards Board (SASB) 

raamwerk. Het raamwerk biedt de mogelijkheid een eerste beoordeling ten aanzien van 

ESG-risico’s te maken. Dit geeft inzicht in de focusgebieden waarop gelet moet worden 

bij de beoordeling van een belegging. Er zijn drie niveaus waarop de ESG-risicoscore 

wordt beoordeeld: land, sector en manager. De score wordt meegenomen in de overall 

score van de belegging door het Risk team. Hieronder volgen een aantal voorbeelden van 

hoe de beleggingsteams in hun dagelijkse werkzaamheden ESG-factoren integreren. Ook 

gaan we in op een aantal dilemma’s en uitdagingen. 
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In gesprek met onze externe managers over ESG-integratie 
Guggenheim Partners beheert sinds 2012 voor PGGM Vermogensbeheer een 

portefeuille van Amerikaanse hoogrentende obligaties. Wij vinden het belangrijk dat 

onze externe managers duurzaamheidsfactoren expliciet integreren in hun 

beleggingsproces. Guggenheim stond hier eerst terughoudend tegenover, wat zich 

onder meer uitte in het niet ondertekenen van de UN Principles for Responsible 

Investments (PRI), het leidende raamwerk voor verantwoord beleggen. Sinds 2017 

voeren wij de dialoog met Guggenheim over het belang van duurzaamheid bij het 

beleggingsproces. Mede dankzij deze gesprekken heeft Guggenheim zich in het nut 

van ESG-integratie verdiept, onderzoek uitgevoerd, geïnvesteerd in data en 

infrastructuur, ESG-rapportages opgezet en in januari 2020 de UN PRI ondertekend. 

Guggenheim integreert ESG-factoren nu in ieder beleggingsvoorstel op basis van een 

eigen scoringsmethodiek, waarbij externe ESG-scores aangevuld worden met een 

kwalitatieve analyse van hun analistenteam. Dat Guggenheim zeker geen achterloper 

meer is op duurzaamheidsgebied blijkt ook uit de publicatie van hun Impact Report 

2019. Op basis van hun kernwaarden en strategie legt de vermogensbeheerder uit 

hoe zij een positieve maatschappelijke bijdrage willen leveren voor al hun 

stakeholders.  

 

ESG-integratie in private equity 
Ons Private Equity team wil een 'best-in-class' maatschappelijk verantwoorde 

belegger zijn en hierin een voorbeeld zijn voor andere partijen in de sector. Wij doen 

dit door onze ESG-integratie processen voor beleggingen, monitoring en rapportage 

voortdurend te verbeteren en te verfijnen. Ook zetten wij ons in voor de 

voortdurende verbetering van de ESG-integratie bij de General Partners (GP's) 

waarmee wij beleggen.  

In 2020 lag onze focus op klimaatverandering, diversiteit en inclusiviteit. Deze 

onderwerpen zijn bijzonder relevant voor private equity vanwege het grote aantal 

ondernemingen in de portefeuilles van onze GP's waarop wij invloed kunnen 

uitoefenen. In 2020 hebben we onze GP's aangemoedigd om hun CO2-voetafdruk en 

hun initiatieven op het gebied van diversiteit en inclusie te meten en daarover te 

rapporteren. We hebben onze vragenlijst voor General Partners herzien en uitgebreid 

om ook onze managers op deze gebieden te beoordelen.  

Daarnaast hebben we onze ESG-processen verder verbeterd en zijn we met onze GP's 

in gesprek gegaan om hen aan te zetten tot verbetering. In 2020 zijn we met 53 van 

de 58 GP's in onze portefeuille die een doorstart maken, in gesprek gegaan. Bij 33 

van hen hebben we verbeteringen in de ESG-integratiescores gezien. 
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ESG-kwesties in een evenwichtige balans met positieve impact 
Namens PFZW belegt het PGGM Long-term Equity Strategy team in publieke aandelen 

uit een universum van Sustainable Development Investments (SDI) en wordt de 

beleggingsportefeuille beheerd voor een maximaal risico-gecorrigeerd financieel 

rendement.  

Ondernemingen in onze portefeuille worden zorgvuldig geselecteerd. Bij het nemen 

van beleggingsbeslissingen houden wij rekening met factoren die verder gaan dan de 

financiële waarde of prestaties van een bedrijf, namelijk de ESG-prestaties en de 

bredere positieve impact van het bedrijf. Sterke financiële prestaties, goede ESG-

prestaties en positieve impact gaan echter niet noodzakelijkerwijs hand in hand. Dit 

jaar hebben wij besloten om niet te beleggen in Sociedad Quimica Minera de Chile, 

een onderneming die een sterke business case presenteerde en als leverancier van 

een belangrijke component van accu's voor elektrische voertuigen een positieve 

bijdrage leverde aan de klimaatverandering. Waarom? Het bedrijf had een track 

record van wanbeheer op milieugebied en een twijfelachtige bestuurs- en 

eigendomsstructuur. Voor ons vormden deze twee ESG-kwesties een reputatierisico 

en brachten ze aan het licht dat het bedrijf niet strookte met onze waarden.  
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Standaardisatie in de markt: ESG questionnaire van eVestment 
Om te beoordelen of vermogensbeheerders in staat zijn om een mandaatopdracht uit 

te voeren beoordeelt PGGM External Management hen op een 7-tal criteria. Een 

scoring op duurzaamheid geeft aan hoe waarschijnlijk het is of een 

vermogensbeheerder de maatschappelijke doelstellingen waarmaakt. 

Duurzaamheid(sintegratie) is een vast onderdeel van alle due diligence activiteiten en 

review-gesprekken. PGGM External Management gebruikte hiervoor onder meer een 

zelf opgestelde ESG-questionnaire, waarin allerlei duurzaamheidsaspecten op 

manager niveau en op strategie niveau getoetst worden.  

Om de standaardisatie op het gebied van ESG-beoordeling van vermogensbeheerders 

te verbeteren heeft PGGM External Management samenwerking gezocht met 

eVestments, een platform met vermogensbeheerdata en –analyses dat PGGM 

Vermogensbeheer actief gebruikt voor screening van het universum en peer group 

analyses. eVestments heeft dit jaar een uitgebreide ESG-questionnaire gelanceerd. 

De eigen vragen van PGGM External Management zijn nu in deze vragenlijst 

opgenomen. Hierdoor hoeven vermogensbeheerders niet langer specifiek voor ons 

een vragenlijst te beantwoorden, zijn de antwoorden voor een bredere groep 

investeerders toegankelijk en kan PGGM External Management gemakkelijker de 

duurzaamheidsaspecten van verschillende vermogensbeheerders met elkaar 

vergelijken. We hopen dat dit tevens bijdraagt aan het vergroten van de 

transparantie in de markt en efficiëntere engagement met externe managers op 

duurzaamheidsgebied. 

1.3.b ESG-integratie in cijfers 
Naast de kwalitatieve aspecten van het monitoren van de prestaties op het gebied van 

ESG-integratie is het ook zaak om een kwantitatief oordeel te vormen over de impact van 

het integreren van ESG in de portefeuilles.  

De resultaten worden gemeten door te kijken naar de inzet van ESG-instrumenten en de 

performance hierop te meten. Daartoe voert PGGM-performance attributie uit, waarbij 

zowel op korte als op langere termijn de financiële gevolgen van het ESG-

instrumentarium zichtbaar worden. De meting vindt vooralsnog plaats voor de 

beursgenoteerde aandelenportefeuille, omdat voor andere beleggingen het afzetten 

tegen een eenduidige benchmark een uitdaging is. Lees meer over ons onderzoek naar 

performance attributie in H2. Naarmate we meer (historische)data hebben, kunnen we 

beter inschatten wat de relatie is tussen ESG-factoren en de rendementskarakteristieken 

in de portefeuille.  

De onderstaande figuur toont dat onze instrumenten voor ESG-integratie tot op heden 

geen significante impact hebben op de rendementen van de beleggingen. 
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CO2 2,85 0,22 0,346 

Weapons 0,97 0,00 0,350 

Weapons AFM prohibited 0,19 0,00 0,039 

Tobacco 0,73 0,00 0,123 

Engagement-related 0,40 0,00 -0,012 

Others 94,86 99,78 -0,362 

        

Total     Total effect 

Total     0,484 

1.3.c De risico's van een veranderend klimaat 
Klimaatverandering is een urgente zaak. Welke impact heeft de overgang naar een 

duurzame wereld op de samenleving? Wat zijn de gevolgen voor de economie? Als 

langetermijnbeleggers zijn dit belangrijke vragen voor ons.  

Klimaatverandering is al jaren een aandachtsgebied voor PGGM en onze klanten. De 

relatie tussen klimaatverandering en beleggen is tweeledig. Aan de ene kant hebben 

onze beleggingskeuzes impact op het klimaat. Wij voelen een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid om onze negatieve impact op het klimaat te verlagen en de 

positieve impact te vergroten. Aan de andere kant hebben klimaatverandering, en 

maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan, een impact op de waarde van onze 

beleggingen. Het is onze fiduciaire verantwoordelijkheid deze effecten te begrijpen en 

hierop in te spelen. We zien dit dan ook als een van onze materiële onderwerpen. 

PGGM Vermogensbeheer onderscheidt twee soorten risico’s: 

 
Hieronder lichten we toe hoe we omgaan met deze risico’s. 

 
2 Totaal effect in basispunten op de categorie aandelen. 
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Transitierisico’s: Klimaat-stresstest CO2-belasting 
Bij transitierisico’s moet gedacht worden aan alle aanpassingen van de huidige 

maatschappij om klimaatverandering te beperken. Overheden kunnen komen met 

maatregelen om CO2-reductie te realiseren. Technologische innovaties kunnen leiden tot 

disrupties. Beide kunnen versneld worden doordat maatregelen juridisch worden 

afgedwongen bij bedrijven of overheden. 

In 2020 is klimaatstresstesting uitgevoerd binnen aandelen en bedrijfsobligaties. Hierbij 

bouwden we voort op de ervaringen die zijn opgedaan in 2018-2019, toen we samen met 

Mercer de effecten van verhoogde CO2 beprijzing op de aandelen beleggingsportefeuilles 

inzichtelijk gemaakt hebben. Voor aandelen zagen we dat de invoering van een hoge 

belasting op uitstoot een materieel risico is en zijn we hierover met onze klanten in 

gesprek. Voor bedrijfsobligaties hebben wij kunnen vaststellen dat het risico van vele 

geringer omvang is. 

Omdat klimaatrisico’s een groot en complex probleem zijn en zich ook moeilijk laten 

modelleren, hebben wij ervoor gekozen te starten met het in kaart brengen van het 

transitierisico wanneer CO2-belasting zou worden ingevoerd. In voorbereiding hierop is 

binnen de werkgroep klimaat-stress testing in 2020 een samenwerking gestart met de 

Pensioenfederatie en andere uitvoerders. Ook hebben we onder het DNB Platform voor 

duurzame financiering samengewerkt aan de ontwikkeling van een CO2-

beprijzingsmodel. Daarbij hebben we gebruik gemaakt van een model die de 

milieueffecten in kaart brengt van het Global Trade Analysis Project (GTAP), het 

zogeheten GTAP-E-model. Het model schat de impact van hogere CO2-belastingen, onder 

een aantal varianten, op landen en sectoren. Dit is een belangrijke aanvulling op andere 

modellen die wij al gebruiken, waarmee het mogelijk wordt een betere risico-

inschattingen te maken van de gevolgen van strenger klimaatbeleid op onze beleggingen. 

De impact van een mogelijke CO2-belasting blijft erg moeilijk te voorspellen. Er zijn veel 

indirecte effecten die lastig mee te nemen zijn in de analyse. Denk hierbij aan vragen 

als: hoe snel kunnen bedrijven zich aanpassen? Hoeveel van een potentiële CO2 belasting 

is er nu al ingeprijsd? Wordt de CO2-belasting op mondiaal of op lokaal niveau ingevoerd? 

We blijven hier onderzoek naar doen in samenwerking met anderen.  

 

Fysieke klimaatrisico’s 
Naast transitierisico’s zijn er ook fysieke risico’s van klimaatverandering. Ondanks dat 

fysieke risico’s, zoals een stijging zeespiegel en extreem weer, het eerste is waar mensen 

aan denken bij klimaatverandering, worden fysieke risico’s nog vaak onderbelicht in de 

hoedanigheid van financieel klimaatrisico.  

Om te beoordelen of fysieke klimaatrisico’s financieel materieel zijn voor een 

beleggingscategorie gebruiken we Materiality Map van SASB. Hieruit blijkt dat fysieke 

klimaatrisico een materieel risico zijn voor Insurance, Krediet en bepaalde sectoren 

binnen Infrastructuur. Momenteel werken we aan een verder analyse in hoeverre dit van 

toepassing is op de portefeuilles van onze klanten. 
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Het PGGM privaat vastgoedteam koppelt de fysieke locaties van zijn beleggingen aan 

klimaatmodellen. Hiermee moet inzichtelijk worden welk vastgoed kwetsbaar is voor een 

stijgende zeespiegel en extreem weer. Daarbij zijn objecten op risicolocaties 

geïdentificeerd en is het totale portefeuillerisico in kaart gebracht.  
 

Klimaatrisico in privaat vastgoed 
Private Real Estate (PRE) beschouwt klimaatverandering als een financieel risico, 

waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen fysiek risico's en transitierisico's. 

Fysieke risico's identificeren we in onze portefeuille via onze samenwerking met 

Munich Re. Lees hier meer over op onze website. Vastgoed is ook blootgesteld aan 

aanzienlijke klimaatgerelateerde transitierisico's, omdat overheden steeds strengere 

regels opleggen voor het energiegebruik en de emissies van gebouwen om 

klimaatdoelstellingen te halen.  

Met het Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) project, dat wij ondersteunden, is 

dit jaar een belangrijke stap voorwaarts gezet in de ontwikkeling van een wereldwijde 

methode die meet of een gebouw voldoet aan de doelstellingen van het 

Klimaatakkoord van Parijs. Met de zogeheten 'pathways', of stappenplannen voor 

koolstofreductie, die in het kader van het CRREM-project zijn ontwikkeld, is voor zo'n 

beetje elk type gebouw in een groot aantal landen duidelijk hoeveel koolstof per 

vierkante meter ze tot 2050 jaarlijks mogen uitstoten om aan de doelstellingen te 

voldoen. De trajecten zijn consistent met het streven om de opwarming van de aarde 

onder de 2 graden Celsius te houden. Dit is een beleidsdoelstelling die door de 

meeste gemeentelijke en nationale overheden wordt onderschreven en vormt 

daarmee een plausibel scenario waaraan toekomstige klimaatgerelateerde 

overgangsrisico's kunnen worden getoetst. 

Oorspronkelijk was het onderzoek alleen gericht op commercieel vastgoed in Europa, 

maar met financiering van PGGM Vermogensbeheer, APG en Norges Bank Investment 

Management (NBIM) werd de reikwijdte uitgebreid tot woningen en relevante 

vastgoedmarkten in Europa. Het initiatief kreeg verder steun van het Japanse 

Government Pension Investment Fund en Ivanhoé Cambridge. CRREM biedt ons 

duidelijke richtlijnen om de vastgoedbeleggingen die wij voor onze klanten beheren in 

lijn te brengen met het klimaatakkoord van Parijs. De CREM-stappenplannen zijn 

gratis ter beschikking gesteld, zodat ze door alle marktpartijen kunnen worden 

gebruikt. 
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Nederlandse klimaatakkoord  
In 2019 hebben klanten van PGGM Vermogensbeheer zich gecommitteerd aan het 

Nederlandse Klimaatakkoord van de financiële sector.3 Hiermee hebben zij toegezegd om 

vanaf boekjaar 2020 te rapporteren over het CO2-gehalte (voetafdruk) van alle relevante 

beleggingen in portefeuille.  

 

PGGM Vermogensbeheer rapporteert zelf ook, in lijn met het klimaatakkoord 

diens absolute voetafdruk (in CO2-equivalenten4) van de totale beleggingen onder ons 

beheer.5 Hiermee hopen we de markt te stimuleren het zelfde te doen, en dan vooral de 

ondernemingen waarin we namens onze klanten beleggen. Dergelijke metingen zijn een 

belangrijk instrument bij portefeuillemonitoring en -constructie. Het helpt bij het sturen 

van financiering naar groenere bedrijven en sectoren en bij het beperken van de 

blootstelling aan transitierisico's op het gebied van klimaatverandering. Deze data is ook 

van belang voor onze engagementactiviteiten met ondernemingen waarin zijn 

geinvesteerd. De klimaatdoelstellingen van ondernemingen hebben meestal betrekking 

op de uitstoot van broeikasgassen. Door als grote belegger CO2-voetafdrukken te 

gebruiken om onze portefeuille te monitoren blijven energie-efficiëntie en 

klimaatvriendelijkheid boven aan de agenda van bedrijven staan. 

 

PGGM heeft al enige jaren ervaring met het meten en reduceren van de voetafdruk voor 

PFZW. Tot nu toe rapporteerden wij alleen de voetafdruk van de beursgenoteerde 

aandelenportefeuille, uitgedrukt in CO2-intensiteit (uitstoot gedeeld door omzet). 

Hierover rapporteren wij elders in dit verslag. De nieuwe rapportage omvat aanzienlijk 

meer, maar niet alle, beleggingscategorieën en laat zich, vanwege de focus op de 

absolute voetafdruk, niet direct vergelijken met de oude methode. Voor de absolute 

afdruk in deze paragraaf sluiten wij zo veel mogelijk aan bij het raamwerk van het 

Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF).6 Dit betekent onder meer dat iedere 

euro belegd in een onderneming – in het eigen- dan wel vreemde vermogen – even 

zwaar telt. De voetafdruk van PGGM Vermogensbeheer is gelijk aan de uitstoot van een 

onderneming, vermenigvuldigd met ons aandeel in het totale vermogen van de 

onderneming.  

 

De resultaten zijn samengevat in tabel 1. Merk op dat, vanwege de aanzienlijke 

vertraging in de rapportage van uitstoot-data door bedrijven, de voetafdruk is berekend 

met behulp van uitstoot-data over 2019. Deze zijn gekoppeld aan de portefeuille per 

 
3 https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/07/10/commitment-
van-de-financiele-sector/Commitment+Financiele+sector.pdf. 
4 Meerdere broeikasgassen dragen bij aan klimaatverandering. Het is gebruikelijk om andere broeikasgassen 
dan CO2 om te rekenen in CO2-equivalenten op basis van hun relatieve bijdrage aan klimaatverandering op een 
horizon van 100 jaar, zoals voorgesteld door het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), en deze 
vervolgens op te tellen. In onze databronnen wordt deze conventie gehanteerd. 
5 Staatsobligaties met een zeer lage directe voetafdruk en enkele kleine portefeuilles zijn niet meegenomen in 
deze rapportage. 
6 https://carbonaccountingfinancials.com/files/downloads/PCAF-Global-GHG-Standard.pdf 
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ultimo 2019. Alleen van scope 1 (directe uitstoot door ondernemingen zelf) is een 

totaaltelling opgenomen. Scope 2 (uitstoot van energieleveranciers) is de scope 1 van 

andere bedrijven in onze portefeuille. Aggregeren over scope 1 en 2 zou tot 

dubbeltellingen leiden.  

 

Zakelijke  
waarden 

A
llocatie 

S
cop

e 1
 

S
cop

e 2
 

B
ron

 

EUR 
in 

mln 
 Dekking 

(%) 

Voetafdruk in 
miljoen ton 

CO2e 
 Dekking 

(%) 

Voetafdruk in 
miljoen ton 

CO2e 
 

Aandelen klassiek 
ontwikkelde markten 32144  

96 1,4  96 0,5 Trucost 

Aandelen klassiek 
opkomende markten 10542  

92 1,5  92 0,7 Trucost 

Aandelen Beleggen in 
Oplossingen 3800  

91 0,2  91 0,1 Trucost 

Alternatieve 
aandelenstrategieën 26739  

98 1,3  98 0,4 Trucost 

Beursgenoteerd 
vastgoed 14786  

57 0  57 0,1 Trucost 
& GRESB 

Privaat vastgoed 14604  57 0  57 0,1 GRESB 

   
      

Krediet   
      

Bedrijfsobligaties 
ontwikkelde markten 6501  

93 0,7  93 0,1 Trucost 

High yield ontwikkelde 
markten 2859  

52 0,9  52 0,1 Trucost 

   
      

Totaal   
 6,2     

 

 

Benadrukt zij tot slot dat zowel de dekking als de kwaliteit van de data in enkele 

categorieën nog te wensen overlaat. Dit geldt met name voor niet-beursgenoteerde 

bedrijven en bedrijven in opkomende markten. De data in de high yield ontwikkelde 

markten en bedrijfsobligaties en high yield opkomende markten laten enkele uitschieters 

zien, die wij nog niet goed kunnen verklaren. Ook de rapportages van externe managers 

(private equity en GRESB-rapportages voor vastgoed en infrastructuur) zijn nog verre 

van volledig. In de komende jaren zullen wij ons inzetten om de kwantiteit en de 

kwaliteit van deze data te verbeteren, niet in het minst omdat wij er ook op willen 

kunnen sturen.  
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Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
In 2020 heeft de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) diverse 

rapporten uitgebracht, waaronder het jaarlijkse statusrapport. Het statusrapport laat 

verdere voortgang zien in de adoptie van het TCFD-raamwerk, onder invloed van 

beleggers (zoals via samenwerkingsverbanden als Climate Action 100+) en inbedding in 

regelgeving. Inmiddels heeft de TCFD ruim 1500 supporters, waaronder financiële 

instellingen met een gezamenlijk beheerd vermogen van USD 150 biljoen. 

Desalniettemin laat de kwaliteit van klimaatrapportages nog veel ruimte voor 

verbetering. Daartoe heeft de TCFD aanvullende richtlijnen opgesteld over scenario-

analyse en integratie van klimaatrisico’s in bestaande risicomanagement-raamwerken. 

Ook heeft de TCFD ter consultatie een rapport met voorstellen voor nieuwe 

toekomstgerichte statistieken voor de financiële sector uitgebracht. De voorstellen van de 

TCFD gaan duidelijk een stap verder dan bestaande raamwerken, die nog sterk leunen op 

statistieken die vooral terugkijken. Lees ons eigen 2020 TCFD-rapport hier. 

 

Adaptatie klimaatverandering 
De uitbraak van COVID-19 en de daaropvolgende lockdowns in grote delen van de 

wereld leidden tot een abrupte, maar helaas tijdelijke, daling in de uitstoot van 

broeikasgassen. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de pandemie zonder aanvullende 

maatregelen een blijvend effect heeft op de uitstoot in de wereld. Alleen al de 

aankondiging van een vaccin leidde tot extra economische activiteit en tot groeiend 

optimisme over een terugkeer naar het ‘oude normaal’.  

De crisis van het afgelopen jaar biedt kansen om de maatschappij anders en 

duurzamer in te richten. Meer en meer overheden en bedrijven lijken belangrijke 

lessen uit de crisis te trekken en zetten stappen in de juiste richting. De snelle 

ontwikkeling van een vaccin biedt hoop voor snellere doorbraken van duurzame, CO2-

arme technologieën, als maar genoeg bedrijven hier een prioriteit van willen maken. 

In ons engagement met bedrijven zullen wij hen nog nadrukkelijker wijzen op deze 

gedeelde verantwoordelijkheid. 

De pandemie heeft ook de noodzaak van het inbouwen van buffers laten zien. Net 

zoals veel landen onvoldoende waren voorbereid op een pandemie, zo zijn veel 

landen (en bedrijven) onvoldoende voorbereid op de gevolgen van 

klimaatverandering. Naast klimaatmitigatie en energietransitie vraagt ook adaptatie 

om een hoge prioriteit: verstevigde infrastructuur en gebouwde omgeving om burgers 

en bedrijven te beschermen tegen een stijgende zeespiegel, grotere droogtes en 

extremere weersomstandigheden.  
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Hoofdstuk 2: Onze impact - Waarde genereren 
voor stakeholders en de samenleving  
Verantwoord beleggen is essentieel voor het lange termijn succes van een 
institutionele belegger. Alleen als er rekening wordt gehouden met de impact 
van de acties die voortvloeien uit het beleggingsgedrag van onze klanten, 
kunnen onze klanten duurzame rendementen behalen. Wij werken voor 
pensioenfondsen en beleggen met een lange beleggingshorizon. Wij denken 
daarom na over hoe onze wereld er uit zou moeten zien in de toekomst en welk 
effect onze beleggingen hebben op die wereld. Want in die wereld ontvangen de 
deelnemers van onze klanten immers hun pensioen. Wij dragen daarom bij aan 
een leefbare en duurzamere wereld en voegen zo waarde toe voor onze klanten 
en hun deelnemer.  

2.1 De waarde die wij hebben toegevoegd 
We geloven in de sturende kracht van geld. Het geld van onze klanten zetten we in voor 

een duurzame en leefbare wereld. Onze grootste klant, PFZW, heeft in 2014 de opdracht 

gegeven om in 2020 20 miljard euro belegd te hebben in oplossingen voor vier 

maatschappelijke vraagstukken, namelijk klimaatverandering, waterschaarste, 

voedselzekerheid en gezondheidszorg. Deze gerichte beleggingen - die we Beleggingen in 

Oplossingen (BiO) noemen - dragen niet alleen financieel bij aan het rendement voor 

onze klanten, maar creëren ook maatschappelijk toegevoegde waarde.  

We beleggen in oplossingen via een gericht beursgenoteerd aandelen mandaat dat wij 

Beleggingen in Oplossingen via liquide Aandelen (BOA) noemen. Daarnaast beleggen we 

in oplossingen via andere beleggingscategorieën, zoals vastgoed en infrastructuur. 

Eind 2020 was € 20.8 miljard belegd in oplossingen voor deze thema’s. Lees hier 

meer over dit resultaat. 

2.1.a Hoe de beleggingen van onze klanten bijdragen aan de SDG’s 
De thema’s waarin wij sinds 2014 voor klanten beleggen in oplossingen komen terug in 

de duurzame ontwikkelingsdoelen die in 2018 door de Verenigde Naties (VN) in het leven 

zijn geroepen: de Sustainable Development Goals (SDG’s). De VN heeft 17 doelen 

geïdentificeerd die overheden, bedrijven en burgers adviseren over een meer duurzame 

en leefbare wereld. Op basis van onze ervaring met beleggingsthema's hebben wij samen 

met APG een raamwerk ontwikkeld voor het identificeren van producten en diensten die 

bijdragen aan de SDG's van de VN. Deze noemen we Sustainable Development 

Investments (SDI's).  
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Beleggen in 

Oplossingen 

Opdracht: minimaal €20 miljard belegd in oplossingen in 2020 7 
Progressiebalk: € 20,8 miljard van €20 miljard 8 
Nieuw in 2020: € 2,6 miljard 

Aandachtsgebied 
€ belegd 

(mrd) 
€ Nieuw in 

2020 (mrd) 

Klimaat en milieu € 10,2 € 1,3 

Water € 1,9 € 0 

Voedsel € 3,6 € 0,5 

Gezondheid  € 5,0 € 0,8 

Overig € 0,1  
 

 

Onze grootste klant, PFZW heeft in haar nieuwe Beleggingsbeleid, dat loopt van 2020 tot 

2025, de SDG’s als leidraad genomen. Vanaf 2020 zullen wij in opdracht van PFZW meer 

gaan beleggen in de SDG’s en hier ook over rapporten. Om deze reden meten we sinds 

2018 ons aandeel beleggingen in de SDG’s. Eind 2020 was ruim € 44 miljard, ofwel 16 % 

van het totaal beheerde vermogen. Dat is ruim € 6 miljard meer dan eind 2018.9 

 

Marktwaarde van belegd vermogen in Sustainable Development Goals door 
PGGM per 31/12/2010 

Beleggingstype 
Totale marktwaarde 
beleggingscategorie  

(in mln) 

SDI 
waarde 

(mln) 

% SDI per 
beleggingscategori

e 

Corporate credits € 15.351 € 1.527 10% 

Credit risk sharing 

transactions 
€ 5.114 € 180 4% 

Equities € 84.292 € 16.842 20% 

Infrastructure € 10.637 € 3.115 29% 

Insurance linked 

investments 
€ 6.144 € 6.073 99% 

Listed real estate € 14.859 € 4.849 33% 

Microfinance € 2 € 2 100% 

 
7 In opdracht van PFZW. 
8 Voor alle klanten zowel in de fondsen als in aparte mandaten. De bedragen betreffen het belegde vermogen 
en uitstaande commitments 
9 Doordat de totale beleggingen van PGGM Vermogensbeheer met ruim 27% is gegroeid, is het SDI volume 
procentueel gedaald ten opzicht van 2018 (van 18% naar 16%). 
10 Door gebruik te maken van nieuwe databronnen zijn de interne processen verkort. Hierdoor loopt onze data 
niet langer een jaar achter en konden we de meest recente data publiceren, per ultimo 2020.  
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Other € 5.625 € 27 0% 

Private Equity € 15.188 € 1.138 7% 

Private real estate € 15.062 € 7.541 50% 

Real assets € 546 € 457 84% 

Sovereign bonds & 

SSA 
€ 93.827 € 2.173 2% 

Treasury (and 

overlays) 
€ 1.647 € 113 7% 

Totaal € 268.293 € 44.036 16% 

 

Belegd vermogen in Sustainable Development Goals door PGGM 

SDG 
Waarde belegd (in mln) 

per 31-12-2020 

SDG1 € 2 

SDG2 € 2.478 

SDG3 € 11.208 

SDG4 € 505 

SDG5 € 0 

SDG6 € 1.529 

SDG7 € 6.220 

SDG8 € 0 

SDG9 € 2.013 

SDG10 € 0 

SDG11 € 12.273 

SDG12 € 153 

SDG13 € 7.544 

SDG14 € 0 

SDG15 € 112 

SDG16 € 0 

SDG17 € 0 

Totaal € 44.036 
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Investering met impact binnen private equity 
PGGM Vermogensbeheer wil, in opdracht van onze klanten, meer beleggen in 

oplossingen die bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG's). In 2020 

hebben wij USD 35 miljoen gecommitteerd aan Blackstone Life Sciences ("BXLS") 

Fund V. De BXLS V commitment was de derde fondsinvestering vanuit de Sustainable 

Investments allocatie binnen het Private Equity mandaat. Deze investering 

ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, wat leidt tot een positieve 

impact op het leven van patiënten over de hele wereld. BXLS financiert de klinische 

ontwikkeling van veelbelovende nieuwe geneesmiddelen in een laat stadium, samen 

met grote farmaceutische en opkomende biotechbedrijven. BXLS is actief op 

verschillende therapeutische gebieden, waaronder oncologie, cardiovasculaire 

aandoeningen en aandoeningen van het centrale zenuwstelsel.  

 

Investering met impact: EU SURE-obligaties 
PGGM Vermogensbeheer heeft voor PFZW 212 miljoen euro belegd in nieuwe 

obligaties uitgegeven door de Europese Unie (EU). 

Het gaat om de eerste emissie in het zogeheten SURE-programma waarmee de EU 

zijn lidstaten in staat stelt maatregelen te financieren die nodig zijn voor economisch 

herstel in verband met de COVID-19 pandemie.  

Het SURE-programma van de EU bestaat uit leningen voor verschillende doeleinden, 

waaronder het financieren van arbeidstijdverkorting voor ondernemingen die als 

gevolg van COVID-19 een groot deel van hun omzet zien wegvallen. Ook komen 

specifieke maatregelen ter verbetering van de gezondheidszorg in EU-landen in 

aanmerking voor deze financiering. De centrale financiering hiervan kan bijdragen 

aan lagere rentelasten voor lidstaten en minder druk op de nationale 

staatsobligatiemarkten.  

De EU SURE-obligaties worden uitgegeven als Social Bonds die bijdragen aan SDG 3 

(gezondheid en welzijn) en 8 (fatsoenlijk werk en economische groei). In lijn hiermee 

draagt deze belegging bij aan het impact-thema gezondheidszorg waar PFZW zich op 

richt. 

Voor PFZW passen deze obligaties goed in de portefeuille voor renteafdekking. De 

vergoeding van 3 basispunten (0.03%) voor de 10-jaars looptijd en 14 basispunten 

(0.14%) voor de 20-jaars looptijd boven de swaprente geeft een aantrekkelijk 

rendement voor een obligatie die van de meeste kredietbureaus een AAA-status heeft 

gekregen. 
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2.1.b Standaardisatie: het Sustainable Development Investments 
Asset Owner Platform 
Wereldwijd vinden beleggers de SDG's steeds relevanter voor hun beleggingsstrategie, -

beleid, assetallocatie, investeringsbeslissingen en actief aandeelhouderschap, zo blijkt uit 

onderzoek van de Principles for Responsible Investment (PRI). Een gebrek aan kwalitatief 

hoogwaardige data om bijdragen aan de SDG's te identificeren is echter een 

belemmering voor beleggers, en bedrijven hebben moeite om hun informatievoorziening 

aan te passen aan de behoeften van beleggers. 

Daartoe hebben APG en PGGM Vermogensbeheer, samen met AustralianSuper, British 

Columbia Investment Management Corporation (BCI) Sustainable Development 

Investments Asset Owner Platform (SDI AOP) opgericht. 

Het SDI Asset Owner Platform biedt een gemeenschappelijke definitie, taxonomie en 

gegevensbron voor investeringen in de SDG's. De EU taxonomy dient hierbij als 

belangrijke input. Aangedreven door AI-technologie genereert data science-bedrijf Entis 

tot nu toe SDI-classificaties voor 8.000 bedrijven. Dit stelt investeerders in staat om hun 

portefeuilles op de wereldwijde kapitaalmarkten te beoordelen op hun bijdrage aan de 

SDG's en om op transparante en consistente wijze verslag uit te brengen aan hun 

klanten en externe belanghebbenden, met behulp van een gemeenschappelijke en 

controleerbare standaard. Door een wereldwijd consistent SDG-meetkader te bieden, 

helpt het SDI Asset Owner Platform beleggers om de SDG's in hun beleggingsprocessen 

te verankeren. 

2.1.c Onze impact berekenen  
In de wereld van verantwoord beleggen verschuift de focus steeds meer van financiële 

prestaties naar resultaten die inzicht geven in de maatschappelijke impact van de 

beleggingen.  

Onderdeel van de classificatie van een Belegging in Oplossingen (BiO) is het jaarlijks 

meten van de maatschappelijke impact en hierover rapporteren. Het betreft data als 

megawatt geproduceerde duurzame energie, aantal mensen met toegang tot betaalbare 

zorg, aantal liters gezuiverd water, etc. Als gevolg hiervan hebben we al vijf jaar ervaring 

met het meten van de maatschappelijke impact van onze BiO. Naast het financiële 

rendement berekenen we de impact van deze beleggingen en geven we aan hoe de BiO’s 

hebben bijgedragen aan de geselecteerde thema’s. 11  

 
 

 
11 De gerapporteerde impact data is een combinatie van gepubliceerde data van bedrijven, alsmede impact data 
gebaseerd op impact modellen welk een schatting zijn op basis van deze modellen. Van de BiO beleggingen 

eind 2019 is van 75% van het aantal beleggingen de impact berekend. Voor het berekening van de 
maatschappelijke impact van beleggingen zijn we afhankelijk van de door bedrijven gerapporteerde 
impactgegevens. Hierdoor loopt onze impactberekening een jaar achter op de portefeuille peildatum. 
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Beleggen in klimaatoplossingen 

Totaal 

belegd in 

mrd € 

In o.a. Resultaten o.a. Impact over 2019 staat gelijk aan  

Totaal  

€ 10,2 

mrd 

22 

 miljoen MWH aan 

duurzame energie 

geproduceerd  

Gemiddelde elektriciteitsverbruik 

van 6,6 miljoen huishoudens per 

jaar 

Nieuw  

€ 1,3 

mrd 

10.5 
 miljoen ton CO2 

vermeden 

De vermeden CO2 -uitstoot staat  

gelijk aan de gemiddelde CO2 -

uitstoot van meer dan 450.000 

huishoudens  

per jaar. 

 

Beleggen in wateroplossingen 

Totaal 

belegd in 

mrd € 

In o.a. Resultaten o.a. Impact over 2019 staat gelijk aan  

Totaal  

€ 1,9 

mrd 

14,5 
miljoen m3 water 

bespaard 

Gemiddelde watergebruik van 

278.000 Nederlanders 

Nieuw  

€ 0 
350 

miljoen m3 water 

behandeld 

Het aantal liter gezuiverd water 

staat gelijk aan gemiddeld 5,3 

miljard keer douchen 

 

Beleggen in voedseloplossingen 

Totaal 

belegd 

in mrd € 

In o.a. Resultaten o.a. Impact over 2019 staat gelijk aan  

Totaal  

€ 3,6 

mrd 

 

 

 

26 ton rendementsverbetering 
1080 vrachtwagens gevuld met 

voedsel/ 
Nieuw  

€ 0,5 

mrd 
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Beleggen in gezondheidsoplossingen 

Totaal 

belegd in 

mrd € 

In o.a. Resultaten o.a. 

Totaal  

€ 5,0 

mrd 

10,5 miljoen patiënten voorzien van behandeling 

Nieuw  

€ 0,8 

mrd 

11,2 miljoen minder ziekte dagen 

 

Een impact-gedreven portefeuille 
De SDG's blijken een duidelijke wereldwijde blauwdruk die zakelijke 

langetermijnkansen in duurzame ontwikkeling bieden. Voor veel van de SDG's en hun 

doelstellingen hebben investeerders echter moeite om over te schakelen van 

rapportage over inputs naar daadwerkelijke impacts - wat bereikt de investering 

daadwerkelijk met betrekking tot de SDG's? Wij willen graag vastleggen hoe onze 

investeringen en betrokkenheid zich vertalen in tastbare effecten. We willen de impact 

meten aan de hand van indicatoren die recht doen aan de individuele inspanningen 

van ondernemingen, maar die ook kunnen worden samengevoegd op portefeuille- en 

uiteindelijk fondsniveau. Wij weten dat een gezamenlijke inspanning nodig is om dit 

te bereiken. Daarom is het onze ambitie om onze engagement met onze 

portefeuilleondernemingen en andere beleggers te verdiepen om gezamenlijk een 

gemeenschappelijke taal te creëren en impact te definiëren en meten. 

Daarom streeft het PGGM Long Term Equity Strategy (LTES) team ernaar te beleggen 

in ondernemingen die niet alleen een gezond financieel rendement opleveren, maar 

ook een bredere positieve maatschappelijke en milieu-impact hebben door hun 

productaanbod. De bedrijven in de LTES-portefeuille bieden oplossingen voor een van 

de vier thematische gebieden: waterschaarste, klimaatverandering, gezondheid en 

voedselzekerheid[1]. De causale paden waarlangs deze bedrijven positieve 

verandering teweegbrengen, lopen sterk uiteen. Om er een paar te noemen: 

Kingspan produceert isolatiematerialen voor de bouw, Fresenius Medical Care voorziet 

zorgverleners van dialyseapparatuur, en DSM en Evonik produceren samen omega-3 

op basis van algen.  
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2.1.d Vooruitblik: van Belegging in Oplossingen naar Sustainable 
Development Investments  
In het Beleggingsbeleid 2025 heeft het bestuur van PFZW twee doelstellingen 

geformuleerd voor het beleggen met impact. De eerste doelstelling is dat 20% van het 

belegd vermogen in 2025 bestaat uit SDI’s. De tweede doelstelling is het verdubbelen 

van de gemeten impact op zeven focus SDGs. De kern daarvan zijn nog steeds de BiO 

thema’s: voedsel (SDG2), gezondheid (SDG3), water (SDG6), klimaat en vervuiling 

(SDG7 en 12). Daar zijn in het Beleggingsbeleid 2025 twee SDG’s aan toegevoegd: 

SDG11 (duurzaam vastgoed) en SDG 13 (klimaatactie). 

Alleen door de impact van de beleggingen te meten kan overtuigend gesteld worden of 

de belegging positief bijdraagt aan de wereld en komt bij de beleggingen de nadruk meer 

te liggen op daadwerkelijke verbeteringen voor mens en milieu. Om green washing te 

voorkomen wordt hier gestreefd naar standaardisatie. Het SDI-Asset Owner Platform zal 

zich verbreden met asset owners. Inhoudelijk zijn de belangrijkste richtingen: potentiële 

impact, outcome (impact) metrics en verdere harmonisatie met de EU-taxonomie. 

Met BiO en nu SDI hebben wij ons uitsluitend gericht op positieve impact. In 2021 zullen 

er meer (transparantie) eisen gesteld gaan worden rondom negatieve impact en ESG-

risico’s. Dit zal selectieve bewijsvoering (greenwashing) tegengaan. We verwachten dat 

er specifieke voorwaarden aan positieve impact (“do no significant harm”) worden 

opgesteld. 

2.2 Hoe wij onze negatieve impact beperken 
De maatschappelijke en milieu impact van het kapitaal dat door klanten aan PGGM wordt 

toevertrouwd is aanzienlijk. PGGM kan een positieve bijdrage aan een duurzame wereld 

stimuleren en heeft de verantwoordelijkheid om negatieve impact te minimaliseren. Met 

negatieve impact bedoelen wij negatieve gevolgen (schade) voor individuen, 

werknemers, gemeenschappen en het milieu. PGGM Vermogensbeheer probeert de 

negatieve impact van beleggingen tot een minimum te beperken en ziet dit ook als een 

hoog materieel onderwerp. 

2.2.a OESO-screen 
In lijn met het beleid van onze klanten en hun commitment aan het IMVB-convenant 

voor Pensioenfondsen, heeft PGGM in 2020 een methode ontwikkeld om beleggingen te 

screenen op (mogelijke) negatieve impact op de samenleving en/of milieu conform de 

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen (OESO-richtlijnen) en de UN 

Guiding Principles for Human Rights (UNGP's). Met behulp van gegevens van externe 

leveranciers prioriteert PGGM 'Principial adverse impact' op basis van waarschijnlijkheid 

en ernst, waarbij de laatste wordt gedefinieerd als de omvang en reikwijdte van de 

impact en in hoeverre deze kan worden verholpen.  

2021 staat in het teken van de implementatie van de screening binnen de 

beursgenoteerde aandelenportefeuille. Ook gaan wij een methode ontwikkelen om de 
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overige beleggingsportefeuilles (krediet en private markten) te screenen op basis van de 

genoemde standaarden.  

Beleggingen in Myanmar 
In het licht van de recente berichtgeving over Myanmar heeft de situatie in Myanmar 

onze speciale aandacht (april 2021). PGGM is geen directe financier van de 

Myanmarese overheid. Wij volgen sancties van de Europese Unie (EU) tegen dit land 

en sluiten daarom beleggingen in Myanmarese staatsobligaties uit. Door ons beheerde 

beleggingen in beursgenoteerde ondernemingen met belangen in Myanmar zijn 

onderdeel van een wereldwijd gespreide, passief beheerde beleggingsportefeuille. 

PGGM bestudeert nu zeer zorgvuldig wat de rol van de genoemde ondernemingen in 

Myanmar is. Daarbij betrekken we ook eventuele nieuwe informatie van onze 

dataleverancier. Deze analyse, in combinatie met het beleggingsbeleid van onze 

klanten, bepaalt eventuele vervolgacties. 

 

2.2.b De CO2-voetafdruk van onze beleggingen halveren 
PFZW heeft ons ten doel gesteld de CO2-uitstoot van de aandelen beleggingsportefeuille 

gehalveerd te hebben in 2020. Door aandelen te verkopen van de meest vervuilende 

ondernemingen, in de meest vervuilende sectoren (energie, materialen en 

nutsbedrijven), verlagen we de CO2-uitstoot van de beleggingsportefeuille. We gaan in 

gesprek met de ondernemingen waarvan we aandelen verkopen en vragen ze minder 

CO2 te gaan uitstoten.12 

Gedurende 2020 is de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille van PGGM verder 

gedaald.13 De voetafdruk op 31-12-2020 kwam uit op gemiddeld 159 CO2 ton per miljoen 

dollar.14 

 

 

Onze ervaringen met CO2-reductie over de afgelopen jaren geven aan dat het verloop 

onvoorspelbaar kan zijn. In 2018 werd de CO2-intensiteit steeds hoger, terwijl deze in 

 
12 Begin 2015 hebben we de CO2-uitstoot van alle ondernemingen in de aandelen portefeuille in kaart gebracht 
en een nulmeting bepaald ten opzichte waarvan we de uitstoot halveren (peildatum portefeuille 31-12-2014). 
We gebruiken hiervoor gegevens over CO2- uitstoot van ondernemingen in portefeuille die we kopen van de 
gespecialiseerde dataleverancier Trucost. Emissiedata is met vertraging beschikbaar waardoor deze data 
minimaal een jaar achter loopt op de portefeuille peildatum.  
13 De aandelenportefeuilles betrefften 52% van het totaal belegd vermogen. 
14 Dit betreft naast de eigen CO2- uitstoot van de onderneming (scope 1) ook het elektriciteitsverbruik (scope 2) 
en een gedeelte van de CO2- uitstoot van de toeleveranciers (scope 3). De aandelenbeleggingen die PGGM 
onder beheer had ten behoeve van haar klanten waarop dit van toepassing is bedroegen eind 2020 € miljard. 
15 In opdracht van PFZW. 

 
Opdracht: CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille gehalveerd in 202015 

Nulmeting op 31-12-2014 in de aandelenportefeuille: relatieve CO2-voetafdruk = 

339 ton CO2 per miljoen dollar bedrijfsomzet.  

Op 31-12-2020 is de relatieve CO2 voetafdruk = 159 ton CO2. 53% minder 
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2020 door onvoorziene omstandigheden meer daalde dan verwacht. Dit onderstreept dat 

we terughoudend moeten zijn met harde conclusies op basis van één getal. 

Daarnaast meten we ook de rendementsbijdrage van CO2-reductie op de 

aandelenportefeuille. Deze is over de afgelopen jaren licht positief en constant geweest, 

met 0.06% per jaar. Dit is in lijn met het beoogde ontwerp: halvering van de CO2-

voetafdruk van de aandelenportefeuille, zonder dat dit ten koste gaat van het 

rendement. Deze doelstelling is dus over beide dimensies behaald. 

In 2020 is het beleggingsbeleid van onze grootste klant, PFZW, vervangen door een 

nieuw beleid dat loopt tot 2025. Klimaatverandering als aanjager van negatieve impact 

krijgt prioriteit op basis van de hoge waarschijnlijkheid en ernst ervan. Klanten van 

PGGM hebben zich gecommitteerd aan het Nederlandse Klimaatakkoord en aan het 

Klimaatakkoord van Parijs om beleid af te stemmen op de doelstelling om de wereldwijde 

temperatuurstijging te beperken tot maximaal 1,5 °C. De ambitie is om in 2050 een 

klimaatneutrale beleggingsportefeuille te hebben - in lijn met de ambitie van de Europese 

Unie en de doelstellingen van Parijs. 

Op dit moment werken wij dan ook aan een doorontwikkeling van onze huidige CO2 

reductiestrategie in de aandelenportefeuille. Hierbij zoeken we aansluiting bij 

standaarden en regelgeving die de afgelopen jaren zijn ontwikkeld in binnen- en 

buitenland. Zo verkennen we de opties om een groter gedeelte van de uitstoot van 

bedrijven mee te nemen in de reductiestrategie. En kijken we of meer ‘forward looking’ 

maatstaven meegewogen kunnen worden in de reductiestrategie. Daarnaast onderzoeken 

we ook hoe we dit voor andere beleggingscategorieën kunnen implementeren.  

Door de CO2-voetafdruk van de verschillende portefeuilles verder te verlagen willen we 

een duidelijk signaal naar de markt zenden: ondernemingen moeten hun CO2 uitstoot 

omlaag brengen. Dit doen we door ons belang in bedrijven met een hoge CO2 intensiteit 

af te bouwen en dit te vergroten in bedrijven met een relatief laag emissieprofiel. We 

letten daarbij goed op de risico-rendementsverhouding van de portefeuilles. 

2.2.c Waar wij niet in beleggen 
Wetgeving gebiedt dat er niet mag worden belegd bepaalde ondernemingen, zoals 

ondernemingen die betrokken zijn bij clustermunitie. Daarnaast zijn er bepaalde 

beleggingen die simpelweg niet bij onze klanten passen. Deze beleggingen willen we dan 

ook voorkomen. Dit is ook één van de onderwerpen die door onze stakeholders als hoog 

materieel wordt gezien. Daarom sluiten we ondernemingen uit die betrokken zijn bij 

controversiële wapens en tabak. We beleggen ook niet in staatsobligaties van landen die 

zijn onderworpen aan sancties van de VN Veiligheidsraad en/of de Europese Unie (EU). 

Ook kunnen we ondernemingen in geval van verhoogde ESG-risico’s uitsluiten. In deze 

gevallen proberen wij eerst via dialoog met de onderneming verbetering te bereiken.  

Daarnaast bieden wij klanten ook de mogelijkheid striktere uitsluitingscriteria te 

handhaven. Wanneer de participanten in de PGGM-fondsen overeenstemming bereiken, 

dan zullen wij deze gaan toepassen. Als participanten geen overeenstemming bereiken 
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over aanvullende uitsluitingscriteria, dan probeert PGGM op verzoek van individuele 

klanten segregated mandaten in te richten waarop de aanvullende criteria worden 

toegepast. Klanten kunnen ervoor kiezen om deze uitsluitingscriteria ook toe te passen in 

externe mandaten of fondsen waarin rechtstreeks wordt belegd. 

Uitsluitingen 
2020 

 

 

98 ondernemingen en staatsobligaties van 12 landen 

 

PFZW heeft besloten niet meer te willlen beleggen in ondernemingen die zijn betrokken 

bij de energieproductie uit kolen of bij de extractie van teerzand. De bestaande 

beleggingen in deze ondernemingen zijn in het eerste kwartaal van 2021 verkocht.  

2.3 Waarde toevoegen als betrokken aandeelhouder 
Onze klanten zijn aandeelhouder van ongeveer 3700 beursgenoteerde ondernemingen. 

We zetten de invloed als aandeelhouder actief in om (ESG) verbeteringen te realiseren, 

om op deze manier bij te dragen aan de kwaliteit, duurzaamheid en continuïteit van 

ondernemingen en markten. Dit doen we vanuit de visie dat dit uiteindelijk bijdraagt aan 

een beter financieel en maatschappelijk rendement van de beleggingen voor onze 

klanten. Dit wordt ook wel Stewardship genoemd en maakt een belangrijk onderdeel uit 

van de wijze waarop wij invulling geven aan de Nederlandse Stewardship Code en de 

implementatie van de Europese aandeelhoudersrechtlijn (SRD II).16 

2.3.a In gesprek met ondernemingen en marktpartijen 
Namens onze klanten spreken wij bedrijven en marktpartijen aan op hun beleid en 

activiteiten om verbeteringen op ESG-gebied realiseren. Betrokken aandeelhouderschap 

vereist uithoudingsvermogen en vraagt de inzet van hoogwaardige kennis om een 

vruchtbare dialoog met een ondernemingsbestuur te kunnen voeren en maximale invloed 

uit te oefenen. Wij hebben daar jarenlang in geïnvesteerd met als resultaat dat wij 

inmiddels voor veel ondernemingen een vertrouwde gesprekspartner zijn geworden, ook 

voor strategische duurzaamheidsvraagstukken zoals het creëren van positieve impact. 

Ondernemingen zijn gebaat bij kritische, betrokken aandeelhouders die prikkelen tot 

meer sturing op duurzaamheid. We streven hierbij naar coalities om met andere 

institutionele beleggers de dialoog aan te gaan. Dit vergroot onze impact doordat het 

totale aandeel groter is. 

Wij streven naar focus in de engagementactiviteiten. Hiertoe hebben wij, in samenspraak 

met onze klanten, engagementprogramma’s opgesteld die zich richten op onderdelen 

binnen de thema’s: Klimaatverandering, Vervuiling en uitstoot, Waterschaarste, 

Gezondheidszorg, Waarborgen van mensenrechten, Goed ondernemingsbestuur en 

Stabiel financieel stelsel.  

 
16 Voor onze Uitvoeringsrichtlijn Actief Aandeelhouderschap, waarin ons stewardship beleid uiteen is gezet, 
verwijzen wij naar onze website. 
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Deze gesprekken kunnen gericht zijn op het: 

• Beperken van risico’s: de status van het beleid en controlemechanismen om ESG 

risico’s voldoende te beheersen, zoals: 
o Buitensporig beloningsbeleid 

o Onvoldoende naleven van arbeidsrechten in de toeleveringsketen 

• Oplossen van problemen: Als er toch iets mis is gegaan (of het daarop lijkt), wordt 

overgegaan tot het voeren van gesprekken met individuele ondernemingen 
• Benutten van kansen: Adresseren van mogelijkheden die wij voor klanten zien, 

bijvoorbeeld de dialoog die wij met veel farmaceutische ondernemingen voeren over 

het verbeteren van toegang tot gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. 
De aangegane engagements worden bijgehouden in een speciaal hiervoor gebouwde 

database. In deze database schrijven wij onze projecten en gesprekken, leggen wij op 

voorhand vast wat we willen bereiken en monitoren onze voortgang. Als de voortgang 

van ons engagement onvoldoende is kunnen we besluiten om onze belegging af te 

bouwen. Omdat dit echter wel betekent dat we onze invloed op desbetreffende 

ondernemingen opgeven zullen we hier prudent mee omgaan. 

Engagement met ondernemingen in 2020 was wezenlijk anders dan voorgaande jaren. 

Zo hebben er sinds begin maart 2020, geen fysieke meetings met ondernemingen meer 

plaatsgevonden. Dit vereist het nodige aanpassingsvermogen. Engagement is een proces 

waarbij vertrouwen van groot belang is. Zeker bij het eerste contact was het lastig dit op 

afstand te doen. Hoewel we verwachten dat virtueel engagement een prominente rol zal 

gaan innemen denken we toch dat ook engagement in persoon een belangrijk, en 

effectief, instrument zal blijven. 

Zie hieronder enkele voorbeelden van ondernemingen waarmee in 2020 engagement is 

gevoerd en/of resultaat is geboekt.  
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COVID-19 engagement  
2020 stond ook voor PGGM voor een groot deel in het teken van de COVID-19 

pandemie. In zo’n gezondheidscrisis, zijn het ondernemingen in deze sector die het 

verschil kunnen maken. Zodoende kwamen ondernemingen die zich bezighouden met 

gezondheidszorg veelvuldig in het nieuws; of het nu bijvoorbeeld testmaterialen 

betrof van Roche of beademingsapparatuur van Philips. Wij hebben in 2020 veel 

gesprekken gevoerd met ondernemingen wat zij kunnen doen om de pandemie te 

helpen bestrijden. Het onderwerp van gesprek varieerde van onderlinge 

samenwerking en het beschikbaar houden van reguliere zorg tot het betaalbaar 

maken van een eventueel vaccin. Vanaf het begin van de vaccinontwikkeling hebben 

wij farmaceuten gewezen op de prijsstelling, de benodigde productiecapaciteit (en het 

delen hiervan) en de distributie-infrastructuur. Ook hebben wij ons in breder verband 

aangesloten bij een coalitie van beleggers die het belang van het beschermen en 

ondersteunen van de eigen werknemers en de productieketen benadrukte. 

De COVID-19 pandemie heeft niet alleen gevolgen voor de gezondheidszorg, maar 

heeft ook een grote sociale impact. Dat raakt ook de ondernemingen waarin PGGM 

Vermogensbeheer belegt. Denk daarbij aan de gezondheid en de veiligheid van 

werknemers. In de vleesverwerkende industrie bleken bijvoorbeeld grote aantallen 

werknemers besmet met het Coronavirus.17 Ook zijn er ondernemingen die in 

economisch zwaar weer zijn geraakt door het wegvallen van de vraag naar hun 

producten, zoals de horeca of de toeristische sector. Daar dreigen veel werknemers 

hun baan te verliezen of zijn die al kwijtgeraakt.18 

In 2020 zijn wij samen met een aantal andere beleggers een engagementprogramma 

begonnen, ‘Pandemic Resilient 50’, om de sociale impact van de COVID-19 pandemie 

te adresseren. De coalitie heeft drie doelstellingen: 

1. Human capital: het goed omgaan met personeel, bijvoorbeeld door het 

aanbieden van ziekteverlof, een eerlijk loon, het voorkomen van ontslagen; 

2. Board accountability: het bestuur van ondernemingen verantwoordelijk houden, 

bijvoorbeeld voor het maken van noodplannen en het adresseren van risico’s 

tijdens de pandemie;’ 

3. Financial alignment: door beslissingen over kapitaalallocatie, waaronder 

beloning van bestuurders, investeringen, dividenden, terugkoop van eigen 

aandelen, fusies en overnames, aflossing van schulden en of een bedrijf 

financiële steun heeft aanvaard. 

 

 

 
17 Zie bijvoorbeeld: https://www.ad.nl/binnenland/zeker-18-coronabesmettingen-bij-grootste-slachthuis-van-
nederland~a80c3607/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F 
18 Zie bijvoorbeeld: https://www.rtlnieuws.nl/economie/bdrijven/artikel/5175277/bookingcom-schrapt-
wereldwijd-ruim-4000-banen 
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Engagement voor een leefbaar loon en betere arbeidsomstandigheden 
In 2019 heeft PGGM Vermogensbeheer zich aangesloten bij het Platform Living Wage 

Financials (PLWF). PLWF is een coalitie van vijftien financiële instellingen die hun 

invloed gebruiken om de lonen bij de bedrijven waarin ze beleggen te verhogen, dus 

‘leefbaarder’ te maken. De nadruk ligt op de wereldwijde toeleveringsketens van de 

kleding-, schoenen-, landbouw-, voedsel- en retailsector. Wij zijn een actief lid van 

PLWF en leiden de engagementtrajecten met een aantal bedrijven in de 

toeleveringsketen van koffie: Starbucks Corporation, The Coca-Cola Company en 

Kraft Heinz Company. 

In 2020 zijn we de dialoog gestart met deze ondernemingen en waren we betrokken 

bij dialogen met andere ondernemingen in de landbouw-, voedsel- en retailsector. 

Ondernemingen in deze sectoren ondernemen actie om leefbare lonen in hun 

toeleveringsketens en voor hun eigen werknemers aan te pakken. Er is echter nog 

veel ruimte voor verbetering van het beleid, de betrokkenheid van belanghebbenden, 

de transparantie van de toeleveringsketen, inkooppraktijken en het opschalen van 

initiatieven met betrekking tot leefbare lonen. 

Om de voortgang te monitoren, beoordelen de PLWF-leden jaarlijks de bedrijven 

waarin wordt geïnvesteerd op basis van de beoordelingsmethodologie voor leefbare 

lonen van PLWF. Deze beoordelingsmethodologie is afgestemd op het 

rapportagekader van de United Nations Guiding Principles on Business and Human 

Rights (UNGP's). De leden hebben in 2020 in totaal negentien bedrijven beoordeeld.  

Daaruit blijkt dat enkele voedingsbedrijven reeds de gevorderde status hebben 

bereikt, terwijl verschillende detailhandelsmerken zich nog in de embryonale fase 

bevinden. In het verslag over de beoordelingsresultaten voor 2020 staat dat 

"bedrijven in de embryonale fase over het algemeen het belang van de betaling van 

leefbare lonen niet erkennen, noch actie ondernemen om dit mogelijk te maken". 

Terwijl bedrijven in de rijpere categorie "over het algemeen een sterkere 

betrokkenheid tonen bij het beschermen van de rechten van werknemers om een 

leefbaar loon te verdienen". In de gevorderde fase hebben ondernemingen vaak 

duidelijke doelen gesteld en controleren zij actief of leefbare lonen worden betaald.  

De resultaten van de 2020-evaluaties van leefbare lonen zullen worden geïntegreerd 

in de lopende gesprekken van PLWF met ondernemingen in de landbouw-, voedsel- 

en detailhandelssector. 
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Engagement met Novartis beëindigd: onderneming voert verbeteringen door 
PGGM heeft dit jaar een intensieve dialoog met het Zwitserse Novartis afgerond 

inzake vermeende corruptie. Na vele jaren met Novartis hierover te hebben 

gesproken, en nadat Novartis op meerdere niveaus verbeteringen had doorgevoerd 

om dit probleem op te lossen en toekomstige problemen te voorkomen, hebben zij dit 

jaar eindelijk een streep onder een aantal juridische procedures kunnen zetten. 

Omdat juist Novartis erg veel goede initiatieven heeft ontplooid om de toegang tot 

gezondheidszorg, in met name ontwikkelingslanden, te verbeteren, zijn we hier erg 

verheugd over. 

 

Eumedion en de Nederlandse Stewardship Code  
Als Nederlandse vermogensbeheerder met Nederlandse klanten vinden we het 

belangrijk om ook de dialoog aan te gaan met Nederlandse beursgenoteerde 

ondernemingen. Binnen Nederland is het Corporate Governance Platform Eumedion 

belangrijk voor onze stewardshipactiviteiten. PGGM Vermogensbeheer is deelnemer 

van Eumedion en neemt deel aan het bestuur, commissies en werkgroepen en is een 

van de oprichters van Eumedion. Eumedion behartigt onze belangen en die van 

andere institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en 

duurzaamheid. Door overleg te voeren met relevante beleidsmakers en invloed uit te 

oefenen op Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, zet zij zich in voor het 

bevorderen van goed ondernemingsbestuur en duurzaamheidsbeleid. Voor ons maken 

dergelijke samenwerkingsverbanden onze inspanningen op het gebied van 

engagement in de thuismarkt zeer effectief en efficiënt. Wij stellen het op prijs dat 

een constructieve dialoog tussen ons, gelijkgestemden en de Nederlandse 

beursgenoteerde ondernemingen wordt gefaciliteerd. Wij streven naar soortgelijke 

samenwerkingsverbanden in alle andere grote kapitaalmarkten, om de impact die wij 

met onze investeringen en Stewardship-activiteiten willen bereiken, te vergroten. 

Om betrokken en verantwoord aandeelhouderschap te bevorderen en te 

accommoderen, heeft Eumedion de Nederlandse Stewardship Code opgesteld. PGGM 

Vermogensbeheer onderschrijft de basisprincipes zoals vastgelegd in de 

Stewardshipcode. Wij doen ons best om de principes en best practices na te leven. 

Waar wij (gedeeltelijk) afwijken van de principes van de Stewardship Code, legt 

PGGM Vermogensbeheer op haar website uit in welke mate en waarom zij afwijkt.19 

 

 

 
19 Zie op onze website een overzicht de toepassing van en afwijkingen op  
de Nederlandse Corporate Governance Code door PGGM N.V. 
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2.3.b Engagement in cijfers 

 
 

Dialoog gevoerd met 119 ondernemingen en 2 marktpartijen 

• 18 resultaten bij ondernemingen  

• 0 resultaten bij marktpartijen 

 

 

Verdeling engagementactiviteiten bij 
ondernemingen naar regio in 2020 Aantal 

Europa (excl. Nederland ) 30 

Noord-Amerika 42 

Azië 21 

Rest van de Wereld 18 

Nederland 8 

Totaal 119 

  

 

Verdeling engagementactiviteiten bij 
ondernemingen naar aandachtsgebied in 2020 

Aantal 

Klimaatverandering, vervuiling en uitstoot 16 

Mensenrechten 52 

Gezondheidszorg 7 

Waterschaarste 8 

Goed Ondernemingsbestuur 46 

Totaal 129 

  

 

Verdeling marktengagementactiviteiten  
naar regio in 2020 

Aantal 

Europa (excl. Nederland ) 0 

Noord-Amerika 0 

Azië 1 

Rest van de Wereld 0 
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Nederland 1 

Totaal 2 

  

  
Verdeling marktengagementactiviteiten bij naar 
aandachtsgebied in 2020 

Aantal 

Klimaatverandering, vervuiling en uitstoot 1 

Mensenrechten 0 

Gezondheidszorg 0 

Waterschaarste 0 

Goed Ondernemingsbestuur 1 

Totaal 2 

2.3.c De kracht van stemmen 
Door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen oefenen wij onze invloed uit als 

aandeelhouder op de ondernemingen waarin wij namens onze klanten beleggen. 

Stemmen stelt ons in staat om richtinggevende invloed uit te oefenen op tal van 

thema’s: strategisch, financieel en maatschappelijk. Als basis voor het stemgedrag stelt 

PGGM Vermogensbeheer jaarlijks, samen met klanten, een Stemrichtlijn op, waarin is 

vastgelegd wat onze visie is. Onze stemuitvoering is grotendeels geautomatiseerd. 

Uitgangspunt is dat wij stemmen zoals geadviseerd door onze stemdienstverlener, 

gebaseerd op onze stemrichtlijn. We monitoren de stemactiviteiten actief op basis van 

meerdere stemdienstverleners en bronnen. Wij stemmen zelf op de meest relevante 

resoluties. Per onderneming leggen we een stemverantwoording af via deze website. In 

voorkomende gevallen voert PGGM ook het woord op aandeelhoudersvergaderingen 

(AvA’s) om zo onze stem kracht bij te zetten en publiekelijk het debat te voeren met 

bedrijven waarin wij geïnvesteerd hebben. Dit geldt in het bijzonder voor Nederlandse 

ondernemingen. Ook dienen wij zelf, of in samenwerking met andere beleggers, 

aandeelhoudersvoorstellen in als we een bedrijf tot actie aan willen zetten.  

De COVID-19 pandemie is ook zeer bepalend geweest voor de 

aandeelhoudersvergaderingen in 2020. Niet alleen in Nederland waren aangepaste 

vormen van de aandeelhoudersvergaderingen noodzakelijk. Veel AvA’s zijn virtueel 

gehouden door de Corona-maatregelen, toegestaan door een aangenomen tijdelijke 

noodwet. We hebben geen Nederlandse AVA’s kunnen bezoeken en de dialoog die 

doorgaans op AvA’s ontstaat wel gemist. Hoewel het stemmen op afstand over het 

algemeen technisch gezien goed verloopt zien we de virtuele aandeelhoudersvergadering 

in deze vorm als een noodzakelijke, tijdelijke oplossing en niet als volwaardig alternatief. 

Onder deze bijzondere omstandigheden is het lastig om aan te geven wat voor ons de 
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belangrijkste stemmingen waren dit AVA-seizoen. Bijzonder was wel dat voor het eerst 

het aantal voorgedragen en benoemde vrouwelijke commissarissen bij Nederlandse 

beursgenoteerde vennootschappen hoger was dan het aantal mannelijke commissarissen. 

Daarmee kwam het gemiddelde uit boven het wettelijke vrouwenquotum van 30% 

vrouwen in de Raad van Commissarissen dat vanaf 1 januari 2021 geldt. 

 

In gesprek met BlackRock  
BlackRock is een vermogensbeheerder met meer dan US$ 7.800 miljard onder 

beheer. BlackRock beheert sinds de jaren ’80 voor PGGM aandelenindex portefeuilles. 

Het External Management team van PGGM zoekt managers wiens 

duurzaamheidsfilosofie aansluit bij die van PGGM en van onze klanten. Hoewel de 

managers geen stem- en engagementactiviteiten uit onze naam verzorgen, zijn wij 

kritisch op hun gedrag op dat vlak. We vergelijken het stem- en engagementgedrag 

met name met het eigen beleid van de manager en met ons eigen stem- en 

engagementgedrag. In 2015 namen we discrepantie waar tussen de 

duurzaamheidsambities van BlackRock, vormgegeven middels de brieven van Larry 

Fink, en de dagelijkse praktijk. Zo stemde BlackRock vrijwel altijd in lijn met het 

management van ondernemingen (ook bij vrij standaard klimaatvoorstellen van 

aandeelhouders) en waren zij vrijwel niet transparant over het engagement- en 

stemgedrag (er werd geanonimiseerd en op hoog abstractieniveau gerapporteerd). 

Eén van de argumenten die BlackRock hiervoor had was dat zij een sterke voorkeur 

hadden voor een dialoog voordat zij tegen zouden stemmen. PGGM External 

Management heeft vervolgens samen met de afdeling Responsible Investment een 

intensieve dialoog met BlackRock gevoerd, met als doel hen kritischer en 

transparanter te maken aangaande hun activiteiten als aandeelhouder. Mede dankzij 

deze engagement is BlackRock uitgebreider en meer in detail gaan rapporteren over 

hun stem- en engagementactiviteiten. Bovendien heeft BlackRock aangegeven 

strenger te worden in haar stemgedrag. 

 

2.3.d Stemmen in cijfers 
In 2020 stemden we op 5.397 vergaderingen van beursgenoteerde bedrijven waarin het 

vermogen van onze klanten is belegd. Op basis van het stembeleid van onze klanten 

werd gestemd over ruim 58.080 voorstellen. In de onderstaande figuur is te zien in welke 

regio’s en op welke onderwerpen we in 2020 hebben gestemd. Op onze website is een 

overzicht gegeven van al onze stemactiviteiten.  
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  Stemcijfers in 2020  

Aantal vergaderingen 5.512 

Aantal gestemde vergaderingen 5.397 

Aantal niet-gestemde vergaderingen 115 

Aantal gestemde vergaderpunten 58.084 

Percentage gestemd 97,9% 

Percentage niet-gestemd 2,1% 

 

Beloningsvoorstellen totaal   

Aantal steminstructies beloningsvoorstellen voor 1388 33,41% 

Aantal steminstructies beloningsvoorstellen tegen 2698 64,93% 

Aantal steminstructies beloningsvoorstellen onthouden 69 1,66% 
 

Beloningsvoorstellen VS20   

Aantal steminstructies beloningsvoorstellen in de VS voor 69 9,16% 

Aantal steminstructies beloningsvoorstellen in de VS tegen 684 90,84% 

Aantal steminstructies beloningsvoorstellen in de VS onthouden 0 0 
 

 
20 Data van januari tot en met november 2020. Per december 2020 is PGGM Vermogensbeheer overgestapt van 
stemadviesdienstverlener. Dit heeft tot gevolg gehad dat voor de maand december de data betreffende 
beloningsvoorstellen in de VS niet goed aansluit bij dat van eerdere maanden. Deze data hebben we niet 
beschikbaar en worden daarom niet gerapporteerd. 
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Figuur 1 Aantal Aandeelhoudersvergaderingen waarop is gestemd 

   
Figuur 2 Aantal stemmen uitgebracht voor de regio's: Nederland, Europa (exclusief Nederland), Noord-Amerika, 

Azië, rest van de wereld 
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Figuur 3 Verdeling aandeelhoudersvoorstellen per categorie 

Figuur 4 Verdeling mgtvoorstellen per categorie 
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Figuur 5 Verdel. steminstr. in 2020 

 
Figuur 6 Verderling stemgedrag comform managementaanbeveling 
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2.3.e Wettelijke procedures 
Om beleggingsverliezen te verhalen en om goed ondernemingsgedrag af te dwingen 

voert PGGM Vermogensbeheer juridische procedures voor klanten als dat nodig is. Wij 

doen dit als aandeelhouder in beursgenoteerde ondernemingen, zowel in Nederland als 

daarbuiten, hierin maken wij maken onderscheid tussen ‘actieve’ en ‘passieve’ 

procedures.  

Soms wordt gekozen voor een actieve rol in een juridische procedure wanneer een 

onderneming onbehoorlijk heeft gehandeld én onze klanten als gevolg daarvan een 

substantieel financieel verlies hebben geleden. In die gevallen is de belangrijkste 

doelstelling het voor onze klanten zoveel mogelijk terughalen van een geleden verlies op 

de belegging. Daarnaast proberen we door het voeren van een actieve procedure ook een 

signaal naar de markt uit te zenden dat het gedrag van de onderneming onacceptabel is. 

Deze actieve procedures kunnen lang lopen en zeer kostbaar zijn. Omdat onze adviseurs 

op een ‘no cure no pay’ basis worden uitbetaald lopen wij echter geen proceskostenrisico. 

In sommige procedures volstaan wij met het passief aanmelden van onze vordering. Dit 

is een hoofdzakelijk administratief proces waarbij wij tegen minimale inzet en kosten een 

deel van de door onze klanten geleden schade kunnen terughalen. In 2020 voerden we 9 

actieve juridische procedures namens onze klanten.  

We nemen onder meer deel aan een collectieve procedure tegen mijnbouwonderneming 

BHP Billiton. In 2015 is de Fundao dam in Brazilië, waar BHP Billiton mede-eigenaar van 

is, ingestort. Ten gevolge hiervan is een giftige modderstroom ontstaan en is een dorp 

weggevaagd. Er zijn sterke aanwijzingen dat BHP Billiton al op de hoogte was van de 

risico’s met betrekking tot de dam. Door deze informatie niet bekend te maken, heeft 

BHP Billiton de op haar rustende disclosure verplichtingen geschonden. Naast de 

bovenstaande catastrofale gevolgen, hebben investeerders verlies geleden. Ook nemen 

we deel aan een collectieve procedure tegen Danske Bank, een internationaal opererende 

grootbank in Denemarken. Danske bank is verwikkeld geraakt in een schandaal 

aangaande zeer omvangrijke witwaspraktijken via de vestiging in Estland. Danske Bank 

is in verband met deze witwaspraktijken sinds 2016 onderwerp van bestuurs- en 

strafrechtelijke onderzoeken. Nadat de informatie over deze onderzoeken bij de 

aandeelhouders bekend is geraakt, is de beurswaarde van Danske Bank met tientallen 

miljarden euro’s afgenomen en hebben investeerders ten gevolge daarvan schade 

geleden.  

In 2020 verhaalden wij ruim Eur 6.9 miljoen door class actions. 
 

 

  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



PGGM Vermogensbeheer B.V. jaarverslag 2020 

 

68 

 

 

Deel 2  
Excellente uitvoering 
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Hoofdstuk 3: Excellente uitvoering – Streven naar 
maximale waardecreatie  
Als PGGM Vermogensbeheer stellen we alles in staat om voor de 
deelnemers van onze klanten een goed, betaalbaar en duurzaam 
pensioen veilig te stellen. Dit is hoe wij maatschappelijke waarde 
kunnen toevoegen. Daarom is het voor ons en onze klanten van 
essentieel belang dat onze uitvoering altijd van de hoogste kwaliteit is. 
Dat we op een integere manier omgaan met de beleggingen van onze 
klanten ook.  

3.1 Compliance & integriteit  
Klanten, toezichthouders, de maatschappij en andere stakeholders verwachten dat PGGM 

in overeenstemming handelt met de toepasselijke wet- en regelgeving en interne 

gedragsnormen. Compliance is de license to operate van PGGM Vermogensbeheer en 

tevens een materieel onderwerp voor ons. Om hieraan gestalte te geven heeft PGGM 

Vermogensbeheer in 2020 opnieuw een (pro)actief compliance- en integriteitsbeleid 

gevoerd. 

3.1.a Maatschappelijke context 
PGGM Vermogensbeheer opereert in een sterk gereguleerde branche. Dit vraagt de 

continue aandacht van het management en toezicht op de naleving van wet- en 

regelgeving. Zeker nu deze regulering naar verwachting de komende jaren alleen maar 

sterker en strenger zal worden. Als globale marktspeler oefent PGGM Vermogensbeheer 

werkzaamheden uit die vergunningplichtig zijn en onder het (inter)nationale (financiële) 

markttoezicht vallen. Het markttoezicht wordt uitgeoefend door toezichthouders zoals De 

Nederlandsche Bank (DNB), de Autoriteit Financiële Markten (AFM), de Autoriteit 

Consument & Markt (ACM) en de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Aangezien een groot 

gedeelte van de wet- en regelgeving op Europees niveau wordt uitgevaardigd, heeft 

PGGM ook te maken met beleidsbepalers en toezichthouders op Europees niveau, zoals 

de European Securities Markets Authority (ESMA).  

Om te (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving is in 2020 veel aandacht besteed aan de 

MiFID II, de Wwft/Sw en SFDR. Wij willen goed in staat zijn om, vanuit het perspectief 

van markttoezicht, aantoonbaar invulling te geven aan wet- en regelgeving. Er is een 

programma gaande om onze bedrijfsvoering en de achterliggende ontwerpprincipes 

hierop aan te passen. Door dit project is er beter inzicht in en duidelijke monitoring van 

de voortgang van de verschillende werkstromen.  

3.1.b Belangrijke ontwikkelingen in wet- en regelgeving  
Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste (komende) ontwikkelingen en hoe we 

hierop hebben geanticipeerd.  
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Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
De belangrijkste ambitie van de Green Deal is om Europa in 2050 tot het eerste 

koolstofneutrale continent te maken. In het kader hiervan heeft de EC een breed pakket 

aan Europese wetgeving voorbereid en aangenomen met voorschriften voor de gehele 

financiële sector (waaronder pensioenfondsen en vermogensbeheerders) op het gebied 

van duurzaam beleggen. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die het 

verplicht maakt voor de financiële dienstensector informatie over duurzaamheid te 

rapporteren, en de bijbehorende Regulatory Technical Standards (RTS) zijn hier 

onderdeel van. De RTS bevat een aantal normen die aangeven aan welke vereisten moet 

worden voldaan ten aanzien van de inhoud van rapportages in het kader van 

duurzaamheid, zoals bijvoorbeeld omtrent CO2-uitstoot. 

Daarnaast is ook de EU Taxonomie geïntroduceerd, welke een raamwerk biedt om 

duurzame beleggingen te bevorderen. De Taxonomie definieert welke economische 

activiteiten de EU als ‘ecologisch duurzaam’ aanmerkt. Het idee erachter is om 

‘greenwashing’21 van financiële producten tegen te gaan. Pensioenfondsen en -

uitvoerders moeten rapporteren welk percentage van de beleggingsportefeuille onder de 

Taxonomie als duurzaam kan worden bestempeld. De taxonomie helpt beleggers en 

bedrijven om economische activiteiten te identificeren die substantieel bijdragen aan 

duurzaamheid. 

Op 10 maart 2021 traden de extra regels over informatieverschaffing over duurzaamheid 

van beleggingen in werking. Hierdoor moeten vermogensbeheerders zoals PGGM 

Vermogensbeheer aanpassingen doorvoeren in hun organisatie. Begin 2020 is het 

multidisciplinaire project ESG Disclosure Regulation gestart met als doel tijdige en 

adequate implementatie van de verordening. 

De overige verplichtingen op grond van SFDR, de RTS en de Taxonomie volgen eind 2021 

en daarna. Het zal nog grote inspanningen gaan vergen en uitdagingen opleveren voor 

de pensioensector om te voldoen aan alle rapportageverplichtingen.  

 

Investment Firm Directive (IFD) 
In december 2019 is het nieuwe Europese prudentiële raamwerk voor 

beleggingsondernemingen gepubliceerd. De IFD en de Investment Firm Regulation (IFR) 

vervangen voor de meeste beleggingsondernemingen de prudentiële eisen uit de Captital 

Requirements Directive IV. De IFR en IFD worden per 26 juni 2021 van toepassing. Voor 

wat betreft de solvabiliteitseisen is er een overgangsregime van vijf jaar.  

 

MIFID II  
De AFM heeft in 2018-2019 een sectoronderzoek uitgevoerd naar de naleving van MiFID 

II bij beleggingsondernemingen In dit onderzoek is specifiek gekeken naar de naleving 

 
21  Greenwashing is het groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen van een bedrijf of organisatie 

dan dat deze daadwerkelijk is. 
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van de MIFID II verplichtingen op het gebied van kostentransparantie, product 

governance en provisies. Mede naar aanleiding van dit sectorbrede onderzoek heeft 

PGGM Vermogensbeheer een self-assessment uitgevoerd gericht op alle verplichtingen 

van MiFID II. Dit heeft geresulteerd in een verbetertraject dat in de loop van 2020 

grotendeels is afgerond. 

 

Action Plan on Financing Sustainable Growth 
Op 8 maart 2018 heeft de EC haar Action Plan on Financing Sustainable Growth 

gepubliceerd. In aanvulling hierop zijn maatregelen aangekondigd die de uitvoering 

hiervan vergemakkelijken. Onder andere stelt zij voor om ESG-criteria onderdeel te laten 

uitmaken van het product governance regime uit hoofde van Mifid II. De verwachting is 

dat (aangepaste) regelgeving niet eerder dan in 2022 in werking zal treden. Deze 

wijzigingen zijn van toepassing op PGGM Vermogensbeheer als beheerder van 

beleggingsinstellingen die MiFID II-beleggingsdiensten verleent.  

 

Herziening Alternative Investment Fund Management Directive (AIFMD) 
De EC is – naar aanleiding van een review – voornemens om de AIFMD (in werking 

getreden in 2013) aan te aanpassen. Hoewel de doelen van de AIFMD worden behaald, is 

er ruimte voor verbetering volgens de EC. Op 22 oktober 2020 heeft de EC een 

consultatie opengezet voor aanpassing van de AIFMD welke inmiddels is afgerond. De 

verwachting is dat de zij in de tweede helft van 2021 een definitief voorstel voor 

herziening van de AIFMD zal voorleggen aan het Europees Parlement en de Europese 

Raad. De aangepaste AIFMD zal naar verwachting niet voor 2023 in werking treden. 

 

Wwft-Sw 
Door de invoering van nieuwe anti-witwasregelgeving heeft PGGM in 2020 kritisch naar 

de eigen processen gekeken ter naleving van de Wwft en Sw met behulp van een externe 

consultant. De uitkomsten van deze analyse heeft ertoe geleid dat een traject is gestart 

om bestaande processen te verbeteren. Naar verwachting zal het verbetertraject eind Q2 

2021 zijn afgerond. 

3.2 Ons kunnen meten met de besten 
Het is onze ambitie om “best-in-class” vermogensbeheer te leveren aan onze klanten, 

zowel op prijs als kwaliteit. Wij willen onszelf meten met de beste teams ter wereld. Door 

een integrale benadering en beheer van de totale portefeuille borgen wij dat 

vermogensbeheer meer is dan de som van de losse delen. De verschillende factoren die 

impact hebben op de beleggingen van onze klanten worden over de gehele portefeuille 

bekeken en niet apart per beleggingscategorie. De integrale benadering stelt ons in staat 

om op portefeuilleniveau in te spelen op de ontwikkelingen op het gebied van economie, 

duurzaamheid en klimaat en technologie. Deze brede kennis gebruiken wij om uitvoering 

van mandaten en individuele transacties op het juiste niveau uit te oefenen.  
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3.2.a Onze best-in-class status 
Onze beleggingsteams hebben in 2019 een strategisch meerjarenplan opgesteld. Hierin is 

beschreven wat ze tot 2022 nodig denken te hebben om “best-in-class” te zijn. Het is in 

eerste instantie aan PGGM Vermogensbeheer om te beoordelen wanneer een 

beleggingsteam best-in-class is of kan worden. Al onze beleggingsteams worden 

bovendien eens in de drie tot vijf jaar door een externe consultant getoetst op de 

gewenste “best-in-class” status. 

Eind vorig jaar had ongeveer de helft van onze beleggingsteams een “best-in-class” 

status. Door verder te investeren in de omvang van onze beleggingsteams, de systemen 

die zij tot hun beschikking hebben en het door ontwikkelen van onze belegginsprocessen 

heeft per eind 2020 zo’n 2/3 van onze beleggingsteams een “best-in-class” status 

bereikt. Voor drie afdelingen is een concreet actieplan opgesteld. De voortgang van de 

“best-in-class”-verbeterplannen wordt jaarlijks geëvalueerd door de directie van PGGM 

Vermogensbeheer. 

3.2.b Excellente uitvoering in de praktijk 
Binnen publieke markten is “Verantwoord passief” het kernproduct. We hebben een lang 

en succesvol trackrecord met “benchmark aware” implementatie. Onze kracht ligt niet in 

het klakkeloos implementeren van ingekochte indices. We bouwen betere portefeuilles 

die weliswaar dicht bij de index blijven, maar het risico van ongewenste exposures 

mitigeren en ESG factoren integreren. Zo is Public Markets sterk gepositioneerd om voor 

klanten klimaatrisico’s te mitigeren in de portefeuilles met een laag actief risicobudget.  

 

Deze propositie is uitgebouwd met systematisch beleggen. De kracht van PGGM ligt 

vooral op het begrijpelijk en beheersbaar toegang bieden aan klanten tot die factor 

exposures welke door hen zijn besteld. 

Daarnaast is het lange termijn en impact beleggen binnen een aantal jaren tot een kern 

product van Public Markets ontwikkeld. PGGM heeft een voorsprong op peers op het 

gebied van impact beleggen in aandelen en maakt PFZW daarmee ook erkend koploper 

onder de grote asset owners.  

In verantwoord beleggen hebben we de laatste jaren, ook internationaal, een standaard 

gezet. We bieden onze klanten een platform om de gewenste omvang in SDG-

beleggingen te behalen en om verdere ontwikkeling van impact beleggen en –meting te 

realiseren.  

Daarnaast hechten we belang aan het intern beleggen binnen publieke allocaties. 

Hiermee wordt in-house kennis over financiële markten geborgd, waardoor PGGM 

Vermogensbeheer altijd een volwaardige kennispartner is voor haar klanten.  

 

Kredietmarkten hebben nu al een marktkapitalisatie die ruwweg het dubbele is van die 

van beursgenoteerde aandelen. Naar verwachting zal de kredietmarkt de komende jaren 

verder groeien en een nóg groter deel worden van de mondiale kapitaalmarkten. Wij zijn 
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goed gepositioneerd om die verwachte verdere groei van kredietmarkten voor onze 

klanten te kunnen begeleiden. Wij vinden het belangrijk om dit gedeeltelijk via een 

interne propositie te doen. Interne kredietkennis is namelijk noodzakelijk om de grote 

blootstelling van klanten in de financiële sector verantwoord te beheren. PGGM 

Vermogensbeheer heeft daarnaast al jaren succesvol trackrecord op Investment Grade 

Credit en Emerging Market Credit die we de komende periode willen verstevigen. 

 

Waar we de afgelopen jaren ook het verschil hebben gemaakt, zijn onze beleggingen in 

private markten. Het gaat daarbij o.a. om ‘risk sharing’ transacties met banken en 

verzekeraars en directe beleggingen in bedrijven, vastgoed en infrastructuur buiten de 

publieke markten om. We hebben waar mogelijk tussenpersonen eruit gesneden om 

kosten te verlagen, betere keuzes op portefeuilleniveau te kunnen maken en onze 

klanten in staat te stellen bij zeer grote investeringen zélf mee te beslissen.  

 

‘Best in class’ zijn betekent ook dat je moet weten waar je níet de beste in bent. En op 

de punten waarvan we weten dat we niet de beste en goedkoopste kunnen zijn, speuren 

we de wereld af naar de beste partijen om dienstverlening in te kopen. Denk bijvoorbeeld 

aan passief beleggen, waarbij je simpelweg een bepaalde marktindex volgt. Andere 

partijen kunnen de marktindex efficiënter repliceren dan wij. Wij werken wereldwijd met 

externe managers waar dat toegevoegde waarde biedt, zoals bij privaat vastgoed, 

private equity en in de ‘insurance linked’ markt. De mate van internaliseren is afhankelijk 

van het mandaat van onze klanten en hoe PGGM Vermogensbeheer de optimale 

implementatie op een efficiënte manier kan realiseren.  

 

Onze score op de Principles for Responsible Investment  
PGGM Vermogensbheer scoort opnieuw boven het gemiddelde in de jaarlijkse 

benchmark ‘UN Principles for Responsible Investment’ met een A+ voor strategie en 

governance. Op 13 van de 16 gemeten onderdelen is het resultaat beter dan wat 

vermogensbeheerders wereldwijd presteren (mediaan).  
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Een uniek co-investeringspartnerschap in Credit Risk Sharing 
In april 2020 is PGGM Vermogensbeheer een unieke lange termijn co-

investeringsovereenkomst aangegaan met Alecta, het grootste pensioenfonds van 

Zweden, om te beleggen in Credit Risk Sharing transacties ("CRS"). CRS-transacties 

hebben wederzijdse voordelen: zij bieden beleggers exposure naar unieke 

kredietrisico's die niet beschikbaar zijn op publieke markten, en zij stellen banken in 

staat kapitaal vrij te maken voor herallocatie, zodat banken kunnen blijven lenen aan 

de reële economie en tegelijkertijd hun kapitaalbasis kunnen ondersteunen. Dit is met 

name relevant in de huidige omgeving waarin economieën over de hele wereld 

worstelen met de gevolgen van de COVID-19 pandemie en overheden alles doen wat 

in hun vermogen ligt om hun economieën te ondersteunen, waaronder het stimuleren 

van kredietverlening.  

PGGM Vermogensbeheer is van mening dat het belangrijk is om de CRS-markt op een 

gezonde en solide basis verder te helpen ontwikkelen op lange termijn, om de 

levensvatbaarheid op lange termijn te waarborgen en de schadelijke praktijken die 

voorafgingen aan de wereldwijde financiële crisis van 2008 te vermijden. Daarom 

omarmt PGGM Vermogensbeheer het feit dat een groot gelijkgestemd pensioenfonds 

volgens dezelfde principes en waarden en normen in de beleggingscategorie wil 

beleggen. Bovendien maakt het diversificatie van de portefeuille in een sneller tempo 

mogelijk.  

PGGM Vermogensbeheer heeft sinds eind 2006 een portefeuille voor het delen van 

kredietrisico's voor PFZW opgebouwd, die per 30 september 2020 5,3 miljard euro 

bedraagt met 24 verschillende transacties. PGGM Vermogensbeheer is een van de 

meest ervaren en grootste beleggers op dit gebied.  

Mascha Canio, hoofd Credit & Insurance Linked Investment bij PGGM 

Vermogensbeheer, voegt hieraan toe: "We zijn erg trots dat we samen onze eerste 

risicodelende transactie hebben gerealiseerd, en dat Alecta hier ook bij betrokken is. 

Het feit dat J.P. Morgan dit kredietrisicobeheersinstrument gebruikt, bewijst eens te 

meer de waarde ervan voor banken over de hele wereld. Wij blijven geloven in het 

enorme groeipotentieel voor credit risk sharing transacties." 

Het PGGM Vermogensbeheer Credit and Isurance linked Investments team won in 

2020 het SCI Investor of the Year award en de IPE Invovation award met Alecta, als 

erkenning voor ons co-investeringspartnerschap. 
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Pensioen Pro Award Impactbeleggen 
Namens onze grootste klant hebben we een Pensioen Pro Award voor onze 

impactbeleggingen mogen ontvangen. Een tweede award was voor onze 

klimaatrisicoanalyse van de vastgoedbeleggingen. PensioenPro is een 

pensioenplatform en -vakblad voor de Nederlandse pensioen- en beleggingssector. 

 

3.2.c Grip op kosten 
Een voorwaarde om onze strategie te kunnen realiseren is dat we een financieel gezonde 

organisatie zijn. Als gevolg van het ruime monetaire beleid van centrale banken, zijn 

rentes extreem laag en zal het rendement op beleggingen de komende periode naar 

verwachting historisch laag zijn. Dit heeft invloed op de betaalbaarheid van pensioen 

maar legt ook druk op het verlagen van (verborgen) kosten in de uitvoering. Daarom 

werken wij aan klantrendementen, kijken kritisch naar de opbrengst van onze huidige 

strategische investeringen en zetten in op het steeds efficiënter maken van ons eigen 

werk. De mate van realisatie van de rendementsdoelstelling na kosten, is leidend in de 

beoordeling of de beheerder best-in-class is. In elke stap van het Product Approval 

Process is er aandacht voor de beheersing van de totale kosten. In de Investment Case 

van een beleggingscategorie wordt een bandbreedte voor kosten meegegeven. Fiduciair 

Advies maakt in de reviews per beleggingscategorie een vergelijking met de kosten van 

andere marktpartijen. In de uitvoering per beleggingscategorie wordt gewerkt met een 

fee protocol waarin exact is vastgelegd wat de kosten maximaal mogen zijn.  
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Hoofdstuk 4: Organisatie - Onze mensen  
Onze mensen zijn onze belangrijkste asset. Daarom zien we het bij 
PGGM Vermogensbeheer als onze taak om te zorgen dat zij plezier 
hebben in hun werk, zich kunnen ontwikkelen en zich betrokken en 
gewaardeerd voelen. Om talent aan te trekken, te behouden en te 
ontwikkelen werken we aan het creëren van een inspirerende, 
innovatieve en inclusieve werkomgeving.  

4.1 Onze organisatie in cijfers  
PGGM Vermogensbeheer heeft, als vennootschap, geen eigen personeel in dienst. Het 

aantal gedetacheerde fte’s vanuit PGGM N.V. per 31 december 2020 bedraagt 443 fte 

(per 31 december 2019: 412 fte). Daarnaast maakt Vermogensbeheer gebruik van de 

aanwezige stafdiensten binnen PGGM N.V. zoals Compliance, Enterprise Risk 

Management, Finance, IT en HR. 

 

Verdeling medewerkers per 
afdeling 

2020 
Aantallen 

2020 
FTE's 

2019 
Aantallen FTE's 

Vermogensbeheer  427   443   399   412  

         

Verdeling fulltime/parttime 2020 
Aantallen   2019 

Aantallen   

Fulltime  386  90%  358  90% 

Parttime  41  10%  41  10% 

Totaal  427  100%  399  100% 

     

Verdeling man/vrouw 2020 
Aantallen   2019 

Aantallen   

Man  322  75%  309  77% 

Vrouw  105  25%  90  23% 

Totaal  427  100%  399  100% 

     

Leeftijdsopbouw 2020 
Aantallen   2019 

Aantallen   

Jonger dan 25  11  3%  10  3% 

25-34  114  27%  115  29% 

35-44  130  30%  122  31% 
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45-54  121  28%  105  26% 

55 jaar en ouder  51  12%  47  12% 

Totaal  427  100%  399  100% 

     

Verdeling man/vrouw  
VB management niveau 

2020 
Aantallen   2019 

Aantallen   

Man 22 73% 22 71% 

Vrouw 8 27% 9 29% 

Totaal 30 100% 31 100% 
 

 

4.2 Hoe wij onze mensen belonen 
De medewerkers die werkzaam zijn voor PGGM Vermogensbeheer zijn in dienst bij PGGM 

N.V. en vallen daarmee onder het beloningsbeleid van PGGM N.V. Ons beloningsbeleid is 

onderdeel van het materiële onderwerp goed werkgeverschap. Het is zorgvuldig, 

beheerst en duurzaam én past bij onze strategie, risicobereidheid, coöperatieve 

doelstellingen en kernwaarden. Het klantbelang staat centraal, waarbij rekening wordt 

gehouden met de langetermijnbelangen van PGGM en met wet- en regelgeving. Als 

beheerder van beleggingsinstellingen hebben wij een AIFM-vergunning, wat inhoudt dat 

wij moeten voldoen aan Europese regelgeving (AIFMD/AIFMR). Dit geldt naast de 

bepalingen rondom beloningsbeleid zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht 

(Wft). 

4.2.a Bewust belonen  
Wij streven naar een gezonde financiële bedrijfsvoering, waarin wij ons bewust zijn van 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit wordt gereflecteerd in ons 

beloningsbeleid, dat transparant en verantwoord is. Het is onze beleidsdoelstelling om op 

de mediaan te belonen van de passende referentiemarkten. Dit wordt periodiek extern 

getoetst. De wijze waarop prestaties van individuele medewerkers tot stand komen 

(competenties) weegt mee in de beoordeling en daarmee in de beloning.  

Eenjarige Variabele beloning  
Wij hanteren eenjarige variabele beloningen enkel voor senior medewerkers die direct 

werkzaam zijn in de beleggingsketen. Overige medewerkers komen hiervoor niet in 

aanmerking. De Wft heeft de maximale variabele beloning beperkt tot 20% van het vaste 

salaris. Deze maximering is niet van toepassing op beheerders van beleggingsinstellingen 

maar PGGM Vermogensbeheer hanteert wel dit maximum. 
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Deferred Variable Income  
Naast de eenjarige variabele beloning van maximaal 20 procent, bestaat de mogelijkheid 

om aan een beperkte groep van medewerkers binnen de beleggingsketen een deferred 

variable income (DVI) toe te kennen. De DVI is een vorm van uitgestelde beloning. Deze 

wordt uitgekeerd na een meerjarige uitstelperiode, na het jaar waarin de kritieke 

prestatie-indicatoren (KPI’s) zijn behaald die van toepassing zijn op het behalen van de 

DVI. Daarnaast mogen er zich sinds de toekenning van de DVI geen bijzonderheden 

hebben voorgedaan, die de toekenning ter discussie kunnen stellen. Het totaal van de 

eenjarige variabele beloning en de DVI is op jaarbasis niet meer dan 100 procent van het 

vaste salaris. De KPI’s voor de eenjarige variabele beloning en de DVI moeten een 

afgeleide zijn van de doelstellingen van de klanten, PGGM, het bedrijfsonderdeel en de 

afdeling. Ook moeten de KPI's voor ten minste 50 procent gebaseerd zijn op niet-

financiële criteria.  

CAO 
Op 1 juni 2020 heeft een cao-verhoging plaatsgevonden van 2%. In de cao voor 2021 is 

met de vakbonden overeengekomen dat de salarissen in 2021 eveneens in juli collectief 

zullen worden verhoogd. Voor 2021 zal dit ook 2 procent zijn. 

Gratificatie 
Medewerkers die geen vorm van individuele variabele beloning ontvangen, kunnen een 

gratificatie toegekend krijgen wegens buitengewone toewijding en/of taakvervulling. 

4.2.b Remuneratie in cijfers 
In de tabel worden de beloningen weergegeven die in 2019 en 2020 zijn uitbetaald aan 

onze medewerkers. Op de website van PGGM Vermogensbeheer is het beloningsbeleid 

terug te vinden.22 

Uitgekeerde variabele beloning (x €1000)     

Verdeling variabele beloning per soort 2020 2019 

Uitgekeerde eenjarige variabele 

beloningbeleggingsketen * 
€ 3.723   € 3.449  

Uitgekeerde DVI ** € 1.142   € 1.048  

Uitgekeerde gratificatie € 165   € 136  

Totaal uitgekeerde variabele beloning ***  € 5.029   € 4.632  

   

 
22 De Wft en het Bgfo Wft (Art 1:120, lid 2, sub a) stelt dat het bestuursverslag melding moet maken van de 
medewerkers die meer dan € 1.000.000,- als beloning hebben ontvangen. In 2020 heeft geen enkele 
medewerker meer dan € 1.000.000,- aan beloning ontvangen.  
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Aantal gerechtigden     

Verdeling aantal medewerkers per 
uitgekeerde variabele beloning 

2020 2019 

Eenjarige variabele beloning beleggingsketen  194   183  

DVI  35   31  

Gratificatie  53   49  

Totaal aantal gerechtigden  282   263  

* Betreft uitgekeerde eenjarige variabele beloning die betrekking heeft op voorgaand 

boekjaar. Uitgekeerde eenjarige variabele beloning in 2020 heeft derhalve betrekking 

op prestatiejaar 2019 en uitgekeerde eenjarige variabele beloning 2019 heeft 

betrekking op prestatiejaar 2018. 

** Uitgekeerde DVI in 2020 heeft betrekking op toegekende DVI in 2016 

*** Bedragen zijn exclusief pensioen- en sociale lasten. 

   

Gemiddelde per gerechtigden     

Verdeling per variabele beloning 2020 2019 

Variabele beloning Asset Management  19   19  

DVI  33   34  

Gratificatie  3   3  

Totaal  55   55  

 

2020 

Uitgekeerde 
bedragen 2020  
(x €1000,-) 
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Senior management € 1.397  € 143  € 357  € 1.897   6  
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Medewerkers met een 

belangrijke invloed op 

het risicoprofiel 

€ 30.057  € 5.209  € 4.054  € 39.320   203  

Overige medewerkers  € 15.383  € 3.870  € 618  € 19.871   219  

Totaal uitgekeerde 
beloning 

€ 46.837  € 9.222   € 5.029  € 61.088   428  

      

2019 

Uitgekeerde 
bedragen 2019 (x 
€1000,-) 
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Senior management € 1.719  € 171  € 464  € 2.354   6  

Medewerkers met een 

belangrijke invloed op 

het risicoprofiel 

€ 28.920  € 4.882  € 3.600  € 37.402   186  

Overige medewerkers € 14.506  € 3.565  € 568  € 18.639   210  

Totaal uitgekeerde 
beloning 

€ 45.145  € 8.618  € 4.632  € 58.395   402  

Delta 
     

2020 vs 2019 

Uitgekeerde 
bedragen 
(x €1000,-) 
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Senior management € -322  € -28  € -107  € -457  -  

Medewerkers met een 

belangrijke invloed op 

het risicoprofiel 

€ 1.137  € 327  € 454  € 1.918  17  
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Overige medewerkers € 877  € 305  € 50  € 1.232  9  

Totaal uitgekeerde 
beloning 

€ 1.692  € 604  € 397  € 2.693  26  

4.2.c Nieuwe performance- en beloningsfilosofie 
PGGM heeft in 2020 het beleid op belonen en beoordelen herzien. Marktconform belonen 

en het loskoppelen van belonen en beoordelen staat daarin centraal. In plaats van 

achteraf te beoordelen en te belonen stelt PGGM in het nieuw beleid persoonlijke 

ontwikkeling en groei nadrukkelijker centraal, met aandacht voor prestaties passend bij 

de context van het werk. Hierbij is ook gekeken naar de beloningen in relatie tot de 

markt. PGGM kiest naar de toekomst toe voor drie referentiemarkten: de markt voor 

Financiële dienstverlening, de Asset Management Markt en de Back- en Mid-Office Markt.  

In alle markten wil PGGM Vermogensbeheer gemiddeld op mediaan niveau belonen. Voor 

vermogensbeheer is het nieuw beloningsbeleid en beoordelingsbeleid per 2021 

ingevoerd.  

Vanaf 2021 is ook het beleid rond de eenjarige variabele beloning binnen PGGM 

aangepast. Vanaf 2021 komen niet langer alle senior-medewerkers uit de 

vermogensbeheerketen in aanmerking voor deze vorm van variabele beloning, maar 

alleen medewerkers die werkzaam zijn in een front-office functie binnen de 

vermogensbeheerketen. Deze eenjarige variabele beloning is gemaximeerd op 20% van 

het vaste jaarsalaris. Bij deze groep medewerkers blijft de koppeling tussen belonen en 

beoordelen voorlopig ook bestaan.  

4.3 Diversiteit en inclusiviteit 
We vinden diversiteit en inclusiviteit (D&I) binnen onze organisatie belangrijk en het is 

daarmee ook onderdeel van het voor ons materiële onderwerp: goed werkgeverschap. 

Onze overtuiging is dat divers samengestelde teams betere resultaten opleveren en meer 

bijdragen aan het waarmaken van onze visie en strategie. Hoe meer divers de 

medewerkers van een organisatie zijn, hoe meer talenten en competenties er aanwezig 

zijn. Dat maakt een organisatie sterker, flexibeler en slagvaardiger.  

 

Vermogensbeheer heeft een plan van aanpak opgesteld waarin het Diversiteitsbeleid van 

PGGM N.V. (Diversity of Thinking) is opgenomen maar verder toegespitst is op de 

uitdagingen waar Vermogensbeheer voor staat. Een Diversity Board met de CIM als 

voorzitter en een vertegenwoordiger vanuit de OR monitort de voortgang om diversiteit 

te vergroten binnen PGGM Vermogensbeheer. 

 

Een onderdeel van onze aanpak is gericht op het vergroten van het aantal vrouwen op 

invloedrijke posities. Zo hebben we ons vanuit Vermogensbeheer ten doel gesteld om 

voor 2023 het percentage vrouwen in schaal 12 of hoger naar 30 procent te verhogen. 
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PGGM voert een bewust wervings- en selectieproces, waarbij het streven is dat tenminste 

de helft van de kandidaten voor managementposities een vrouw is. Door de 

managementprogramma’s te verrijken met D&I trainingen wordt bewustzijn gecreëerd bij 

de managers.  

Eind 2020 was het percentage vrouwen in managementfuncties 27%. In professional 

functies vanaf schaal 11 was dit percentage slechts 19%.  

De huidige samenstelling van de directie voldoet aan de vereisten voor evenwichtige 

verdeling van zetels vanuit de Governance Code, zoals deze tot 1 januari 2020 gold 

(minimaal 30 procent wordt bezet door vrouwen en minimaal 30 procent door mannen). 

In de huidige samenstelling van de directie worden 2 van de zetels 5 vervuld door een 

vrouw (40%). In de raad van commissarissen zijn geen vrouwen benoemd. Bij 

toekomstige wijzigingen zal waar mogelijk rekening gehouden worden met een 

evenwichtige verdeling van zetels. 

Om bewustwording te creëren en te stimuleren tot inclusief gedachtegoed organiseert 

PGGM de workshop Stratego voor vrouwen. Verder biedt PGGM Academy verschillende 

workshops over omgaan met culturele verschillen en bias-trainingen. 

Maar diversiteit gaat verder dan alleen gender. We trekken medewerkers aan vanuit de 

hele wereld waardoor culturele diversiteit goed vertegenwoordigd is binnen PGGM 

Vermogensbeheer. Binnen een groot aantal front office teams is de voertaal dan ook 

Engels geworden. 

Tevens is dit thema van belang bij de beleggingen van onze klanten. Aan de 

vragenlijsten voor de selectie van externe managers zijn D&I vragen toegevoegd en 

wordt er nu expliciet aandacht voor gevraagd. Bij de Private markten gebeurt dit onder 

andere bij Private Equity. Ook spreken we organisaties waarin we namens klanten 

beleggen hier op aan.  
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Diversiteit als onderwerp in engagement 
Met de ondernemingen waarin we beleggen gaan we in gesprek over diversiteit. Dit 

doen we vaak samen met andere beleggers. Ons doel is om de samenstelling van de 

board, op basis van gender, leeftijd, ervaring en achtergrond te verbeteren. Wij 

werken hierin vaak samen met de diversiteitscoalitie een coalitie van Nederlandse, 

Britse, Canadese en Amerikaanse beleggers (2,5 biljoen USD). Zij richten zich op de 

samenstelling en het functioneren van bestuur en senior management. 

In 2020 voerden we, in samenwerking met de diversiteitscoalitie, gesprekken met 

Westinghouse Air Brake Technologies Corporation (Westinghouse) die zijn vruchten 

hebben afgeworpen. De diversiteit in het bestuur is toegenomen, door de toetreding 

van een vrouw. Ze hebben besloten de samenstelling van het bestuur onafhankelijker 

te maken en er is toegezegd dat ze de transparantie van haar diversiteits en 

recruitment beleid wil verbeteren. Echter, is er nog steeds werk aan de winkel. De 

voorzitter van het bestuur is niet onafhankelijk (14 jaar in bestuur) én de Lead 

Director is hiervoor CEO van Wabtec geweest en dus ook niet onafhankelijk. 

Daarnaast blijven we om meer diversiteit vragen op bestuurlijk niveau.  

4.4 Werken tijdens een pandemie  
De coronacrisis kwam onverwacht en ontwikkelde zich sneller dan gedacht. Juist in zo’n 

crisis wil je het liefst állemaal op kantoor zijn. Maar dat kon niet. Een beperkt aantal 

mensen werkte vanuit ons kantoor in Zeist en alleen als dit strikt noodzakelijk was. Voor 

de andere medewerkers gold dat zij vanuit huis moesten gaan werken. Transacties die 

normaal gesproken op kantoor plaatsvinden, moesten nu op afstand geregeld kunnen 

worden. Door goede samenwerking tussen de teams bij PGGM Vermogensbeheer en de 

IT-mensen hebben wij dit razendsnel voor elkaar gekregen. Thuiswerken is sindsdien de 

norm.  

 

PGGM Vermogensbeheer had een standaard pandemiebeleid opgesteld. Daardoor kon de 

continuïteit van onze bedrijfsvoering worden gewaardborgd. Ondanks dit pandemiebeleid, 

kwamen er alsnog veel onbekende en onverwachte factoren op ons pad, maar de vroege 

voorbereidingen hielpen ons bij het managen van de crisis. 
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Impact COVID-19 op Operationele Due Dilligence team 
De COVID-19 pandemie heeft een grote invloed gehad op de werkzaamheden van het 

Operationele Due Diligence (ODD) team. De te beoordelen externe partijen konden 

niet meer worden bezocht. Als reactie hierop heeft ODD de mogelijkheden van 

virtuele beoordelingen onderzocht en een nieuwe werkwijze ingevoerd. Concluderend 

zijn er minder nieuwe relaties aangegaan met externe vermogensbeheerders dan in 

voorafgaande jaren. Echter is ODD in staat gebleken voldoende comfort te krijgen bij 

een aantal nieuwe partijen door een virtuele beoordeling. Daarnaast heeft het ODD 

team, ondanks COVID-19, zich beziggehouden met de uitrol van beoordelingen van 

operationele risico’s van directe investeringen.  

 

Thuiswerken met de juiste digitale middelen 
Rick Hagen, Product Owner & Teamlead bij IT Operations: ‘In de strijd tegen het 

coronavirus besloten we half maart 2020 het kantoor voor een belangrijk deel te 

sluiten. Vanaf dat moment zijn collega’s massaal thuis gaan werken. Thuiswerken 

heeft natuurlijk een aanzienlijke impact op de wijze waarop we met elkaar 

samenwerken. Zo waren er geen fysieke vergaderingen meer, hadden we geen 

informele gesprekjes op de gang en konden we niet meer fysiek bij elkaar zitten en 

samenwerken aan projecten. De inzet van Microsoft 365 en in het bijzonder Microsoft 

Teams heeft onze medewerkers in staat gesteld om ook vanuit de thuiswerkplek te 

blijven samenwerken met collega’s. Door middel van digitaal video-vergaderen, 

chatten en het delen van bestanden. Het Team Digitaal Samenwerken heeft een 

belangrijke rol gespeeld bij het faciliteren, ondersteunen en optimaal gebruiken van 

Microsoft 365. Daardoor kon PGGM Vermogensbeheer up-and-running blijven.’ 

 

Werken na COVID-19  
COVID-19 raakt iedereen. Onze klanten, hun deelnemers, onze medewerkers. Ondanks 

dat we er nog niet zijn, kijken we al voorzichtig vooruit. Hoe ziet de wereld eruit eruit na 

de pandemie? En wat betekent dit voor onze organisatie? Er lijkt een einde in zicht, nu 

we ook in Nederland zijn begonnen met vaccineren. Dit betekent niet dat we bij PGGM 

teruggaan naar het oude. Thuiswerken is inmiddels niet meer weg te denken bij PGGM 

Vermogensbeheer. We zullen dan ook streven naar een optimale mix van thuiswerken en 

elkaar op kantoor ontmoeten. 
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Deel 3  
Lerende organisatie  
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Hoofdstuk 5: Future proof - Klaar zijn voor de 
toekomst 
PGGM Vermogensbeheer staat voor grote uitdagingen. Het pensioenstelsel is 
onderwerp van gesprek. Scenario’s waarin de concurrentie toeneemt, zijn niet 
onwaarschijnlijk. In een markt waarin de digitale ontwikkelingen zich in rap 
tempo opvolgen, veranderen ook de wensen en verwachtingen van de 
consument. Alleen de allerbeste service is goed genoeg. Om mee te kunnen 
bewegen met die veranderende markt en klantbehoeftes en ook op de lange 
termijn waarde te kunnen toevoegen voor onze stakeholders, moeten we onze 
organisatie optimaal inrichten. Dit doen we door de kansen en mogelijkheden 
van nieuwe technologieën optimaal te benutten. Door te investeren in de groei 
en ontwikkeling van onze mensen en het optimaliseren van onze processen en 
digitale systemen.  

5.1 De impact van het nieuwe pensioenakkoord 
In het eerste halfjaar van 2020 is door PGGM Vermogensbeheer in Pensioenfederatie 

verband input geleverd op de hoofdlijnennotitie van het nieuwe pensioencontract. We 

hebben ons hierbij gericht op mogelijke uitvoeringsconsequenties van het nieuwe 

pensioencontract en hebben input geleverd op de gewenste uitwerking van het 

pensioencontract voor onze klanten.  

Vlak voor de zomer van 2020 kwam het Pensioenakkoord tot stand. De verplichtstelling, 

waarbij werknemers verplicht zijn om zich aan te sluiten bij een pensioenfonds, blijft met 

het nieuwe pensioenakkoord bestaan. In het nieuwe pensioenstelsel wordt het werkelijk 

behaalde rendement belangrijker. Pensioenen gaan meer meebewegen met de economie. 

De jaarlijks behaalde rendementen hebben straks een veel directer effect op het 

pensioen van miljoenen mensen.  

We zien dat de hoofdlijnen van het nieuwe pensioenakkoord naar alle waarschijnlijkheid 

materiële impact gaan hebben op het beleggingsbeleid van onze klanten. We 

verwachten, door de nadruk op persoonlijke aanspraken, een verschuiving van het 

beheersen van risico naar het behalen van rendement. Normaliter werden bij 

strategische beleggingsbeslissingen risico en rendement afgewogen, risico’s werden 

geminimaliseerd bij een bepaalde rendementsverwachting. Met het nieuwe 

Pensioenakkoord wordt een omgeving gecreëerd waarin het doel is het rendement te 

optimaliseren bij een voorgeschreven risiconiveau. Dit resulteert voor risicobudgettering 

in een andere portefeuille aanpak. Ook verwachten we dat deelnemers kritischer zullen 

zijn ten aanzien van de behaalde resultaten, aangezien in het in het nieuwe stelsel 

duidelijk wordt hoe hun pensioenaanspraken zich ontwikkelen. 

We verwachten dat de overgang naar de nieuwe pensioenregeling een beperkte impact 

zal hebben op de bedrijfsvoering binnen Vermogensbeheer. Na de publicatie van de 

definitieve hoofdlijnennotitie zijn de mogelijke uitvoeringsconsequenties van het nieuwe 

pensioencontract en de Wet Verbeterde Premieregeling (WVP) uitvoerig geanalyseerd 
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waarbij rekening is gehouden met het feit dat het wettelijke traject en de 

beleidstrajecten bij onze klanten nog niet zijn afgerond. Deze analyse was gefocust op de 

mogelijke procesmatige en IT-impact van beide contractvarianten voor 

Vermogensbeheer. Hieruit bleek dat onze organisatie voor een belangrijk deel al is 

ingericht op beide varianten (zie ook onder 5.2.b).  

Inmiddels zijn initiatieven gestart om onze organisatie voor te bereiden op het nieuwe 

pensioenstelsel. Deze initiatieven zijn er op gericht op het verbeteren van de 

wendbaarheid en stuurbaarheid van onze organisatie, bedrijfsvoering en systemen. 

Tegelijkertijd moeten we voorzichtig zijn met op de zaken vooruitlopen. Ondanks het 

nieuwe Pensioenakkoord is er nog veel onzeker over de gevolgen voor het 

beleggingsbeleid van onze klanten. De contouren van het nieuwe stelsel zijn duidelijk, 

maar verdere uitwerking moet nog plaatsvinden. Pensioenfondsen gaan op hun beurt een 

aantal keuzes maken als het bijvoorbeeld gaat om de vorm van het nieuwe contract en 

de wijze waarop het beleggingsbeleid wordt vormgegeven. 

5.2 Toekomstvast Vermogensbeheer 
De komende tien jaar gaat er in pensioenland meer veranderen dan in de afgelopen 

veertig jaar. Sinds het najaar van 2017, loopt het programma Toekomstvast 

Vermogensbeheer (TVVB). Het programma heeft als doelstelling om een wendbare- en 

stuurbare bedrijfsvoering in te richten, waarmee wij ons klaarstomen voor de toekomst.  

5.2.a Future State Architecture 
FSA betekent voor PGGM Vermogensbeheer productgericht werken vanuit specifieke 

verantwoordelijkheden. Een eenduidige verderling van verantwoordelijkheden over 

functies en bewustzijn van elkaars verantwoordelijkheden zorgt voor een soepele 

samenwerking. Het product is de optelsom van de waarde die eraan is toegevoegd door 

mensen.  

In 2020 is de FSA zo goed als afgerond. De verantwoordelijkheden zijn expliciet gemaakt 

en beschreven. Deze vastlegging biedt houvast in discussies hierover. Zowel tussen 

verschillende eigenaren die gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de voortbrenging van 

één product als in discussies over verantwoordelijkheden over verschillende productlagen 

heen. In 2021 zal de verantwoordelijkheid om te werken conform de FSA daadwerkelijk 

belegd worden in de organisatie. 
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Toepassing FSA: Hypotheken allocatie voor Smurfit Kappa 
Een mooi voorbeeld van de toepassing van FSA hebben we gezien in de inrichting van 

de nieuwe hypotheken allocatie voor Smurfit Kappa. Deze allocatie is in het vierde 

kwartaal van 2020 ingevuld. Het geeft weer wat de invloed is van de productgerichte 

bedrijfsvoering op de verantwoordelijkheden en daarmee ook op de werkzaamheden 

die we doen voor bepaalde producten. 

Voor de nieuwe allocatie is een externe vermogensbeheerder geselecteerd. Deze 

vermogensbeheerder vervult alle verantwoordelijkheden die horen bij de onderste 

laag van onze FSA, waar de allocatie gevuld wordt met hypotheken. Wij hebben de 

verantwoordelijkheid om de vermogensbeheerde te selecteren en monitoren. Een van 

de consequenties is dat er geen administratie voor de hypothekenportefeuille door 

ons wordt gevoerd, dit doet de vermogensbeheerder. 

Het mooie hieraan? Deze inrichting heeft tot gevolg dat we dit product voor Smurfit 

Kappa marktconform hebben kunnen aanbieden, zonder dat hierbij op kwaliteit 

concessies zijn gedaan. 

 

5.2.b Back to the Future 
Met het traject Back to the Future (B2TF) hebben we ons de afgelopen jaren voorbereid 

op een grote aanpassing van ons administratiesysteem, Simcorp Dimension (SCD). Het 

strategische traject is in gang gezet om klaar te zijn voor de pensioenscenario’s en te 

kunnen werken volgens de vernieuwde bedrijfsvoering. Met B2TF wordt een stevig 

fundament voor de toekomst gelegd.  

Afgelopen jaren is door het projectteam hard gewerkt om de migratie mogelijk te maken. 

Tijdens de migratie moeten alle beleggingen (€ 268 miljard) overgeboekt worden van de 

oude naar de nieuwe portefeuillestructuur. Het juiste moment voor deze omvangrijke 

systeemaanpassing is een jaarovergang.  

Het migratieteam is op de avond van donderdag 31 december 2020 gestart. Dag en 

nacht is er gewerkt om dit goed en snel uit te voeren. In de maanden voorafgaand aan 

de migratie is een aantal dry-runs uitgevoerd. Deze dry-runs bleken van grote waarde te 

zijn, waardoor alles op tijd en zonder problemen klaar was voor de gebruikers. Op 

maandag 4 januari kon iedereen binnen PGGM Vermogensbeheer weer “gewoon” aan de 

slag. 

Na ruim 2 jaar voorbereiding, honderden testcases en vele migratie-oefeningen is dit 

traject in 2020 succesvol afgerond. Zorgvuldige voorbereiding, goede samenwerking en 

hard werken hebben geleid tot een prachtig eindresultaat. Onze IT-infrastructuur up to 

date gebracht en administratief zijn we nu klaar voor een nieuw pensioenstelsel. 
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5.3 Onze focus op innovatie en onderzoek 
Innovatie & Onderzoek heeft als doel om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen 

voor onze klanten en hun deelnemers. Dit doen wij volgens een gerichte 

innovatieaanpak, waarin de 3 C’s: Customer, Culture, Connection centraal staan en waar 

de strategische doelen het kader vormen.  

Customer 
De processen van PGGM Vermogensbeheer worden gedigitaliseerd van traditioneel naar 

slimme algoritmes en cloud oplossingen. Dit draagt niet alleen bij aan 

beleggingsresultaten maar maakt ook betere audit trails mogelijk én de processen 

accurater. Zo werken we aan voorspellende algoritmes en nieuwe algoritmes die door 

middel van alternatieve data nieuwe inzichten leveren aan portfolio managers. 

We hebben een mogelijkheid bedacht om een effectievere herbalancering van de 

portefeuille uit te voeren en is er een search en text mining platform opgezet met het 

doel gebruik van niet gestructureerde data naar een hoger niveau te tillen. Op dit 

platform kan elke afdeling van PGGM Vermogensbeheer zijn eigen AI gedreven 

zoekmachine opzetten waarmee vervolgens snel relevante documentatie kan worden 

gevonden. Dit kan handig zijn als bepaalde deals uit het verleden moeten worden 

vergeleken met potentiele deals. Tevens zijn er minimal viable products gebouwd voor 

het monitoren van de bijdragen van bedrijven waar PFZW in investeert in relatie tot de 

SDGs. Er wordt daarnaast uitgebreid onderzoek gedaan naar de inzet van AI bij het 

selecteren van externe managers en het eerder identificeren van infrastructuur deals. In 

lijn met ons strategische doel moeten deze innovaties resulteren in hogere rendementen 

tegen lagere risico’s.  

Culture 
Doorlopend worden bij PGGM-data science bootcamps, innovatie trainingen, Inspiration 

Monday’s en data clinics georganiseerd. Denk hierbij onder andere aan 

kennisontwikkeling op het gebied van programmeren, agile werken en het omdenken van 

businessmodellen. Met Inspiration Monday’s wil PGGM-collega’s inspireren met verhalen 

vanuit de organisatie, maar ook met verhalen van peers uit de financiële sector. Tijdens 

deze bijeenkomsten spreken trendwatchers en delen interne en externe 

ervaringsdeskundigen positieve en negatieve ervaringen.  

Connection 
Op het gebied van innovatie werkt PGGM Vermogensbeheer samen met specialisten, data 

leveranciers, academici, incubators, platforms en peers om interne ontwikkeling te 

versnellen. Specialisten helpen ons bij het bouwen van een robuuste cloud infrastructuur 

en bij de integratie van algoritmes en machinelearning-technieken. Ook externe 

databronnen spelen hierin een grote rol, bijvoorbeeld bij het inzetten van alternatieve 

data zoals momenteel ingezet door het Private Real Estate team, hier wordt op basis van 

geografische data nieuwe inzichten gegenereerd. Door samen te werken met startups 

willen we nieuwe ideeën en werkwijzen incorporeren in onze bedrijfsprocessen. 
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Artificial Intelligence-programma 
In 2020 hebben we stappen gezet in de richting van een datagedreven organisatie. Om 

dit op een gestructureerde manier aan te pakken, hebben we eind 2019 het Artificial 

Intelligence (AI)-programma opgezet. Dit programma is geënt op het realiseren van de 

strategische doelen van PGGM Vermogensbeheer en PFZW, namelijk: ultieme 

klantbeleving, massa-maatwerk, best-in-class vermogensbeheer en binding met 

werkgevers. Het Datalab-team, bestaande uit meerdere datascientists, is de spil in dit 

programma. Het team ontwikkelt een ecosysteem van specialisten waarmee we samen 

met PFZW stappen zetten in het ontwikkelen en implementeren van AI-gedreven 

functionaliteiten. De business, de gebruikers van de functionaliteiten, zijn nauw 

betrokken bij de ontwikkelingen en worden onder andere uitgenodigd voor training met 

als doel om AI-competenties op te doen. In 2020 zijn verschillende cases opgeleverd. 

 

AI in infrastructuur 
Ook werken we aan een identificatiemodel voor infrastructuur waarmee potentiele 

deals op basis van webscrapers en slimme algoritmes eerder geïdentificeerd worden. 

Dit project heet Project Mimir naar Mimir, de god van de wijsheid in de Noordse 

mythologie. De doelstellingen van Mimir zijn tweeledig: 

Ten eerste, het opsporen van alle secundaire transacties (transacties die al op de 

markt zijn gekomen) door de top 200 infraspelers, zodat we een beeld krijgen van de 

huidige wereldwijde mogelijkheden. Immers, als het eigendom is van een fonds moet 

de asset in de toekomst verkocht worden. Dit zal worden gedaan door het aggregeren 

van informatie die kan worden gevonden in specifieke Infrastructuur databases. Elk 

van deze kansen zal worden gepresenteerd met een aantal details, zoals eigendom, 

land van exploitatie, sector, subsectoren en transactiewaarde. Er zal een grafische 

interface worden gecreëerd zodat gebruikers snel onderzoek kunnen doen en de 

resultaten kunnen visualiseren. 

Ten tweede, willen wij primaire transacties volgen (d.w.z. bedrijven die nooit op de 

markt zijn gekomen omdat zij particulier eigendom of eigendom van de overheid 

zijn). Deze bedrijven zijn meestal minder bekend en opereren onder de radar van de 

gebruikelijke fondsen. Deze deals kunnen een grote toegevoegde waarde hebben 

omdat zij bilaterale besprekingen impliceren en dus concurrentie voorkomen door een 

proactieve aanpak. Aangezien er minder informatie over deze ondernemingen 

beschikbaar is, zal de uitvoering van deze tweede fase meer tijd vergen. Het te 

ontwikkelen algoritmen zal zeer gesofisticeerd moeten zijn.  
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AI in listed real estate 
Voor het Listed Real Estate (LRE) team is, met het oog op best in class 

vermogensbeheer, het hele beleggingsproces vertaald naar Python. Hierdoor is het 

proces niet alleen minder foutgevoelig maar biedt het een tevens goede basis om 

verder te innoveren. Ook de volledige front-end is naar een hoger niveau getild. 

Verder is LRE bezig geweest met het verder centraliseren van verschillende 

proprietary data in een SQL-database. Dit zorgt ervoor dat we eenvoudiger eigen en 

third-party data kunnen linken om additionele analyses te kunnen doen en betere 

rapportages en visualisaties te draaien. Het creëren van een goede infrastructuur is 

de belangrijkste stap geweest om in de toekomst te kunnen blijven innoveren. 

 

De technologische ontwikkelingen in de brede vermogensbeheer-sector staan niet stil. 

Ontwikkelingen rondom big data, machine learning en Artificial Intelligence zijn de laatste 

jaren in een stroomversnelling geraakt. Deze ontwikkelingen raken in toenemende matae 

de processen van PGGM Vermogensbeheer en het is de verwachting dat deze trend 

richting 2025 sterker zal worden. Voor het nemen van de juiste beleggingsbeslissingen is 

het van belang om alle relevante gegevens beschikbaar te hebben om eventuele 

informatieachterstanden te voorkomen.  

PGGM Vermogensbeheer wil de front-office teams daarom optimaal faciliteren in deze 

ontwikkeling. Enerzijds door te investeren in de ontwikkeling van de 

portefeuillemanagers zelf en anderzijds door hen te ondersteunen met het nieuw op te 

richten Investment Analytics team. Dit team zal binnen de front office vóór en mét de 

beleggingsteams werken aan het structureren, bouwen en onderhouden van de 

analytische tools. Zo verwachten wij een impuls te kunnen geven aan de operationele 

inzet van nieuwe technologieën.  
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Vooruitblik: hoe wij de toekomst voor ons zien 
Na een bijzonder jaar is het tijd om vooruit te blikken. De Covid-pandemie woedt nog om 

ons heen en de gevolgen hiervan blijven een belangrijke rol spelen in ons dagelijks leven 

en op de financiële markten. Verder herstel hangt af van hoe het virus wordt beheerst. 

Ondanks dat we de besmettingscijfers bij publicatie van dit jaarverslag (mei 2021) weer 

zien stijgen, verwachten we dat, nu de vaccinaties in de meeste landen in volle gang zijn, 

de wereldeconomie dit jaar een fors herstel zal laten zien. Waarschijnlijk kunnen hierdoor 

gaandeweg het jaar op veel plekken de mobiliteitsbeperkende maatregelen worden 

afgebouwd. Dit neemt echter niet weg dat er nog genoeg onzekerheden bestaan, zoals 

de mogelijke uitbraak van nieuwe mutaties van COVID-19. Ondanks de enorme sociale 

als ook economische impact van COVID-19 hebben we het jaar met een positief 

rendement afgesloten. Door de enorme hoeveelheid geld die al jaren door centrale 

banken in de economie wordt gebracht zijn de reële economie en de financiële wereld 

verder van elkaar los bewogen. De huidige gezondheidscrisis en de economische 

gevolgen hiervan versterken deze trend. Dit vraagt om een kritische analyse, want voor 

een belegger impliceert dit risico’s en kansen. 

Na een jaar lang thuis te hebben gewerkt onderzoeken we welke lange termijn trends 

hieruit zijn voortgekomen ten aanzien van werk. Naar verwachting kunnen we weer 

gedeeltelijk op kantoor gaan werken wanneer de vaccinaties nog meer van de grond 

komen. Echter, 40 uur op kantoor is waarschijnlijk niet meer de norm. 

Of het nu thuis is of op kantoor, er is werk aan de winkel om het nieuwe beleggingsbeleid 

van PFZW, onze grootste klant, te implementeren. Deze uitdaging gaan we graag aan 

want met Beleggingsbeleid 2025 zetten we weer een grote stap vooruit in het integreren 

van financiële, duurzame en maatschappelijke aspecten in onze activiteiten. 

Integratie van duurzaamheid in het beleggingsproces zal in 2021 alleen maar 

belangrijker worden, gestuwd vanuit toenemende wet- en regelgeving op dit gebied en 

de wensen en behoeftes van onze klanten. Als PGGM Vermogensbeheer moeten we 

blijvend aantoonbaar voldoen aan alle vereisten vanuit wet- en regelgeving. Voor 2021 is 

er een extra focus op klimaatrisico’s en een transparante verantwoording daarover. 

Transparantie blijft voor PGGM belangrijk niet alleen om verantwoording af te leggen 

maar ook om, samen met onze klanten, de bredere industrie te bewegen richting een 

duurzamere wereld.  

Het Klimaatprogramma dat eind 2020 is opgestart zal in 2021 de eerste resultaten 

kunnen laten zien op het gebied van verdere CO2-reductie, meer beleggen in 

klimaatoplossingen, klimaatrisico’s inzichtelijk maken en waar nodig mitigeren. We willen 

inzicht krijgen in de impact van klimaatscenario’s en hoe deze gekwantificeerd kunnen 

worden voor de beleggingsportefeuilles en compliant blijven aan alle nieuwe en 

veranderende wetgeving. 

We hebben de afgelopen jaren sterke competenties opgebouwd in het samen met 

anderen realiseren van ‘thought leadership’ op het gebied van impactbeleggen. Hiermee 
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gaan we door, in samenwerking met het SDI-AOP en anderen. Hiermee willen we 

bijdragen aan verdere standaardisatie. Uiteindelijk willen we met het SDI-AOP ook de 

resultaten van de beleggingen meten: het daadwerkelijke verschil dat onze beleggingen 

maken voor mens, maatschappij en milieu. 

Naast het implementeren van het beleggingsbeleid van onze klanten staat 2021 ook in 

het teken van het ontwikkelen van een lange termijn visie (Visie 2030). We zitten in een 

sterk veranderende omgeving en we staan voor grote uitdagingen. Hoe gaan we er voor 

zorgen dat we een hoog, stabiel en duurzaam rendement (blijven) behalen, op een 

kostenefficiënte manier? Wat voor een PGGM-organisatie hebben we hiervoor nodig? En 

hoe worden we die organisatie? Onze strategie is erop gericht om op een hoogwaardige 

manier invulling te kunnen geven aan deze vragen. Zo brengen wij constant 

verbeteringen aan in de dienstverlening naar onze klanten. 

 

Zeist, 19 april 2021 

De directie, 

 

 

Sylvia Butzke  

 

 

Geraldine Leegwater 

 

 

 

Arjen Pasma 

 

 

 

Bob Rädecker 

 

 

 

Frank Roeters van Lennep   
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Verslag van de Raad van Commissarisen  
In dit verslag licht de raad van commissarissen (RvC) toe hoe het afgelopen jaar vorm is 
gegeven aan de toezichthoudende rol en op welke wijze de RvC de directie met advies 
terzijde heeft gestaan. Ook worden de belangrijkste inhoudelijke zaken besproken 
waarbij de RvC dit jaar betrokken is geweest. 

 

De RvC kijkt terug op een jaar waarin de focus was gericht op een aantal centrale 

onderwerpen: 

• COVID-19 pandemie 

• Strategie en hercontractering PFZW 

• Businessplan 2020-2025 

• Herinrichting PGGM Treasury  

 

Highlights 2020 
 

COVID-19 pandemie 
De uitbraak van COVID-19 leidde tot maatregelen waarbij het maatschappelijk verkeer 

voor een groot deel van het jaar 2020 (deels) werd stilgelegd. De RvC heeft de situatie 

en ontwikkelingen rond de COVID-19 pandemie op de voet gevolgd. De leden lieten zich 

tijdens en zo nodig ook buiten vergaderingen informeren over de maatregelen die 

werden getroffen voor de bedrijfscontinuïteit van PGGM en over de ontwikkelingen en 

risico’s op de financiële markten. De meeste medewerkers van PGGM hebben het 

grootste deel van 2020 thuisgewerkt, met uitzondering van een kleine groep 

medewerkers die kantoorgebonden werkzaamheden verrichten voor kritieke processen.  

De RvC heeft de directie bevraagd op de haalbaarheid van het projecten portfolio 

gegeven het aantal grote projecten dat tegelijk is ingezet in combinatie met het 

onverwachte thuiswerken vanwege de COVID-19 pandemie. De RvC heeft daarbij aan de 

directie gevraagd tijdig een go/no go moment in te bouwen voor het samen laten vallen 

van deze projecten in de tweede helft van 2020.  

 
Strategie, hercontractering PFZW en Businessplan Vermogensbeheer 
De RvC bespreekt regelmatig de strategie van PGGM Vermogensbeheer en de wijze 

waarop de Directie de strategie voor lange termijn waardecreatie uitvoert en de daarmee 

samenhangende belangrijkste risico’s. Dit komt aan de orde in reguliere vergaderingen, 

maar ook daarbuiten, zoals tijdens verdiepingssessies. De RvC heeft in 2020 uitgebreid 

aandacht besteed aan de status van de besprekingen met PFZW over de hercontractering 

van de vermogensbeheeropdracht. Het Businessplan Vermogensbeheer 2020-2025 heeft 

een centrale plek in de hercontractering en is aan de RvC voorgelegd en uitvoerig 

besproken.  

Het Business Plan beschrijft de ambitie van PGGM op verschillende onderdelen, de 

concrete initiatieven en de financiële uitwerking daarvan en hoe Vermogensbeheer zich 
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verder kan ontwikkelen tot een best in class beleggingsorganisatie. De RvC heeft diverse 

aandachtspunten meegegeven op het gebied van financiële onderbouwing en de 

strategische richting van de vermogensbeheerorganisatie. Verder was de RvC kritisch 

over het Business Plan voor wat betreft de aansluiting tussen de adviesdienstverlening en 

de uitvoering hiervan. Dit heeft de directie aangezet tot nadere uitwerking op dit punt. 

 

Initiatief op het gebied van duurzame beleggingen 
Een belangrijke invulling van het PFZW Beleggingsbeleid 2025 tot het bereiken van 

duurzame ontwikkelingsdoelen is het SDI Asset Owner Platform (SDI AOP) dat door 

PGGM samen met APG is opgericht en in september 2020 live is gegaan. Dit platform 

heeft als doel om namens wereldwijze Asset Owners een gezamenlijk breed gedragen 

platform te creëren rondom het selecteren van beursgenoteerde bedrijven als een 

Sustainable Development Investment (SDI). Naast AGP en PGGM hebben in 2020 

AustralianSuper en British Columbia Investment Management zich aangesloten bij het 

platform. De RvC is gedurende het jaar over de verschillende ontwikkelingen 

geïnformeerd en heeft haar steun uitgesproken voor dit traject.  

 

Verkoop belang Sustainalytics Holding B.V. 

In april 2020 heeft PGGM Vermogensbeheer haar belang van ruim 10,2 procent in de 

ESG-beoordelaar Sustainalytics Holding B.V. verkocht. De daadwerkelijke overdracht 

heeft plaatsgevonden in juli 2020 voor een verkoopprijs van € 15,3mln. De RvC is op de 

hoogte gehouden van de ontwikkelingen met betrekking tot verkoop van de deelneming 

in Sustainalytics. 

 

Intrekking vergunning beleggingsonderneming PGGM Treasury B.V./fusie PGGM 
Treasury B.V. 
Als gevolg van onder meer de standpunten van de Autoriteit Financiële Markten (AFM), 

de ontwikkelingen op het vlak van de regelgeving omtrent derivaten en wensen van 

zowel de klanten van PGGM Vermogensbeheer als wederpartijen is in 2019 door de 

directie en de RvC het besluit genomen om over te gaan tot decentrale inrichting van het 

kasbeheer, het decentraal uitvoeren van derivatentransacties en het afscheid nemen van 

de centrale en efficiënte uitvoering door middel van PGGM Treasury B.V.  

Dit traject heeft ertoe geleid dat eind september 2020 alle entiteiten uit PGGM Treasury 

waren ontvlochten. Op 10 november 2020 heeft PGGM Treasury B.V. de Autoriteit 

Financiële Markten (AFM) verzocht om haar vergunning voor het in Nederland verlenen 

van beleggingsdiensten als bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht 

(Wft) in te trekken. De AFM heeft op 29 december 2020 bevestigd dat de AFM per 10 

november 2020 op grond van artikel 1:104 Wft de vergunning intrekt.  

Op 31 december 2020 zijn PGGM Vermogensbeheer B.V. en PGGM Treasury B.V. 

gefuseerd, waarbij PGGM Treasury B.V. na de fusie is opgehouden te bestaan. De 
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financiële gegevens van Treasury B.V. worden met ingang van 1 januari 2020 

verantwoord in de jaarrekening van PGGM Vermogensbeheer B.V. 

De RvC is steeds op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en de status van het 

traject om tot decentrale inrichting te komen en heeft haar goedkeuring verleend aan de 

fusie van PGGM Treasury B.V. en PGGM Vermogensbeheer B.V. en de daaropvolgende 

intrekking van de vergunning door PGGM Treasury B.V. 

Personele wijzigingen in directie en RvC PGGM Vermogensbeheer 
Eloy Lindeijer heeft per 1 oktober 2020 afscheid genomen van PGGM. Hij was negen jaar 

werkzaam bij PGGM als Chief Investment Management (CIM). Als CIM was hij lid van het 

Executive Committee en daarnaast was hij statutair bestuurder van PGGM 

Vermogensbeheer B.V. en PGGM Treasury B.V. De RvC is Eloy erkentelijk voor de 

bijdrage die hij de afgelopen jaren heeft geleverd aan de ontwikkeling van PGGM 

Vermogensbeheer B.V. 

De RvC heeft het voortouw genomen bij de aanstelling van de opvolger. Zo is in het 

voorjaar van 2020 de individuele profielschets van de CIM opgesteld, zijn diverse 

gesprekken met kandidaten gevoerd en is tenslotte per 1 november 2020 met het 

aantreden van Geraldine Leegwater als CIM adequaat in de opvolging voorzien. Zij is lid 

van het Executive Committee van PGGM N.V. en statutair bestuurder van PGGM 

Vermogensbeheer B.V.  

 

Willem Jan Brinkman is per 29 november 2019 benoemd tot Chief Financial Risk Officer 

en lid van de Raad van Bestuur van PGGM. Uit hoofde van deze functie is Willem Jan op 

27 januari 2020 benoemd als lid van de RvC van PGGM Vermogensbeheer. Hij neemt de 

plaats in van Paul Boomkamp, die per 1 september 2019 zijn verantwoordelijkheid als lid 

van de RvC van PGGM Vermogensbeheer B.V. heeft neergelegd.  

 

Naar het oordeel van de RvC is de raad van commissarissen zodanig samengesteld dat 

leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en 

kritisch kunnen opereren. Met de huidige samenstelling van de RvC wordt voldaan aan de 

eisen van onafhankelijkheid.  

 

Onderwerpen reguliere vergaderingen 2020 
Vaste agendapunten in elke reguliere vergadering zijn de business update en rapportages 

inzake klanten, bedrijfsvoering en de toezichthouders. Daarbij worden de financiële 

resultaten en de belangrijkste risico’s die aan de bedrijfsvoering zijn verbonden 

doorgenomen, aan de hand van de verschillende riskmanagement- en 

performancerapportages en de kwartaalrapportage verantwoord beleggen.  

 

De RvC laat zich met regelmaat informeren door de directie over de ontwikkelingen op de 

vermogensbeheermarkt. De RvC ontvangt daartoe ieder kwartaal de VB-Highlights met 

ontwikkelingen in de financiële markten en bij PGGM Vermogensbeheer. In dit kader 
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wordt stilgestaan bij bijzondere beleggingen die een (positief of negatief) effect kunnen 

hebben op de bedrijfsvoering of reputatie. De business update van Vermogensbeheer 

wordt door de directie gegeven aan de hand van de beleggingsresultaten, de financiële 

situatie, het risicobeeld en medewerkerstevredenheid aangevuld met wisselende 

onderwerpen zoals het jaarplan en de voortgang daarvan, nieuwe fondsen en 

bevindingen van Internal Audit. 

Verder vinden regelmatig zogenoemde verdiepingssessies plaats in aanwezigheid van 

zowel de directie als de RvC waarbij specifieke onderwerpen uitgebreid aan de orde 

komen, zoals de Wwft en Sanctiewet, ethiek en MiFID II. De onderwerpen kunnen zowel 

betrekking hebben op actuele juridische of toezichtrechtelijke onderwerpen ten behoeve 

van het bijhouden van de vakbekwaamheid als specifieke actuele ontwikkelingen die voor 

PGGM Vermogensbeheer relevant zijn.  

 

Met betrekking tot het risicobeeld heeft de RvC onder meer de jaarlijkse ICAAP 

rapportage ten behoeve van DNB besproken en de maatregelen om het risicobeeld voor 

enkele risico’s weer rond de risicobereidheid te krijgen. 

 

Verder wordt de wet- en regelgeving en mogelijke impact daarvan op de bedrijfsvoering 

van Vermogensbeheer in elke vergadering besproken. De RvC heeft in dit kader onder 

meer gesproken over het voorstel van de directie om een intern opleidingsprogramma te 

ontwikkelen om zodoende blijvend te voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid die aan 

de commissarissen worden gesteld. In het kader van de permanente opleiding van de 

commissarissen is een opleidingsplan opgesteld en gestart. De RvC heeft verder 

stilgestaan met de directie bij het voorstel voor aanpassing van de Insider-regeling.  

 

Het jaarlijkse medewerkers onderzoek heeft plaatsgevonden en in de reguliere RvC 

vergaderingen heeft de RvC uitgebreid stilgestaan bij de scores en de maatregelen die de 

directie naar aanleiding daarvan neemt. Gedrag en cultuur worden gezien als belangrijke 

onderdelen voor de realisatie van de strategische doelstellingen. 

 

De RvC heeft in het voorjaar 2020 het beloningsbeleid geëvalueerd en vastgesteld dat 

het beheerst is en voldoet aan wet- en regelgeving. Met de huidige mix van een in de 

basis gematigd beloningsbeleid (op mediaan niveau), met de gerichte inzet van 

aanvullende vaste en variabele instrumenten zoals Persoonlijke Markttoeslag en Deferred 

Variable Income, slaagt Vermogensbeheer er in een goede balans te vinden. Het 

variabele inkomensdeel wordt deels bepaald op basis van financiële prestatie indicatoren 

en deel op basis van bereikte service niveaus, klanttevredenheid, voortgang in projecten 

en de uitkomsten van het medewerkers onderzoek. 
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Aanwezigheid reguliere vergaderingen 
De RvC heeft in 2020 vier keer regulier vergaderd. Het merendeel van de vergaderingen 

vond plaats via videobellen, in lijn met de COVID-19 maatregelen van het RIVM. De 

reguliere vergaderingen van de RvC worden in aanwezigheid van de leden van de directie 

van Vermogensbeheer gehouden. De relatie met de directie is goed en transparant.  

Verder heeft twee keer een besloten vergadering plaatsgevonden. Daarin is onder meer 

gesproken over de beoordeling en beloning van de directie.  

 

De drie commissarissen zijn alle drie 100% van de RvC vergaderingen aanwezig geweest. 

Tijdens alle vier de reguliere vergaderingen heeft een RvC-lid van PGGM N.V. de 

vergadering bijgewoond als toehoorder. Op deze wijze borgt de RvC van PGGM N.V. 

betrokkenheid met en toezicht op de vermogensbeheeractiviteiten. 

 

De accountant verantwoordelijk voor de controle op de jaarrekening was aanwezig bij de 

bespreking van het jaarverslag, het accountantsverslag en de management letter in de 

vergadering van de RvC. De RvC heeft geen commissies ingesteld. 

 

De RvC bedankt de leden van de directie en de medewerkers van Vermogensbeheer van 

harte voor hun inzet in verslagjaar 2020. 

 

 

Zeist, 19 april 2021 

 

De raad van commissarissen, 

 

Edwin Velzel 

 

 

Willem Jan Brinkman 

 

 

Roderick Munsters 
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Bijlage 1 Informatie over PGGM 
Vermogensbeheer B.V. 
PGGM Vermogensbeheer B.V. (Vermogensbeheer), is opgericht op 20 juli 2007. 
Vermogensbeheer is statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend aan Noordweg Noord 
150 in Zeist.  

Doelstelling 

Conform artikel 2.1 van de statuten heeft Vermogensbeheer ten doel: 

Het optreden als beheerder van beleggingsinstellingen in de meest ruime zin, waaronder 

in ieder geval begrepen portefeuillebeheer, risicobeheer, administratie, het aanbieden 

van deelnemingsrechten en werkzaamheden met betrekking tot vermogensbestanddelen 

van beleggingsinstellingen; 

Het verlenen van beleggingsdiensten waaronder begrepen het beheren van individueel 

vermogen, het geven van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders 

met betrekking tot financiële instrumenten; 

Het (doen) bewaren en administreren van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen; 

Het (doen) aanbieden van levensloopregelingen aan werknemers die werkzaam zijn in de 

sector zorg en welzijn en aan hun partners, alsook aan gewezen werknemers die als 

zodanig werkzaam zijn geweest in voormelde sector en aan hun partners, alsmede aan 

leden van de coöperatie: PGGM Coöperatie U.A.; en 

Het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over 

andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op 

enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden 

en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn.  

 

Voorts heeft de vennootschap conform artikel 2.2 van de statuten ten doel het voeren 

van beheer over en het financieren van haar dochtermaatschappijen, 

groepsmaatschappijen en deelnemingen en het verstrekken van zekerheden en garanties 

voor haar eigen schulden, alsmede voor schulden van haar dochtermaatschappijen, 

groepsmaatschappijen en deelnemingen.  

AIFM-vergunning 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op grond van artikel 2:67 van de Wet op het 

financieel toezicht (Wft) een AIFM-vergunning aan Vermogensbeheer verleend om met 

ingang van 4 april 2014 op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling in de zin 

van artikel 1:1 Wft. De vergunning is beperkt tot het aanbieden van rechten van 

deelneming aan professionele beleggers.  

Tevens is Vermogensbeheer ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, Wft toegestaan de 

volgende activiteiten te verrichten of diensten te verlenen: 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



PGGM Vermogensbeheer B.V. jaarverslag 2020 

 

100 

 

• Het beheren van een individueel vermogen; 

• Het in de uitoefeningen van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten; 

• Het in de uitoefeningen van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van 

cliënten met betrekking tot financiële instrumenten. 

Groepsstructuur 
De aandelen van Vermogensbeheer worden voor 100% gehouden door PGGM N.V. Op 

haar beurt worden de aandelen in PGGM N.V. voor 100% gehouden door PGGM 

Coöperatie U.A. De figuur hierna geeft de juridische structuur van PGGM Coöperatie U.A., 

PGGM N.V., haar dochters en overige deelnemingen (‘PGGM groep’) weer per 31 

december 2020. 

 

PGGM Treasury B.V. 
PGGM Vermogensbeheer B.V. is opgericht op 20 juli 2007. PGGM Vermogensbeheer is 

statutair gevestigd te Zeist en kantoorhoudend aan Noordweg Noord 150 in Zeist. PGGM 

Vermogensbeheer en PGGM Treasury B.V. (Treasury) zijn per 31 december 2020 

gefuseerd. Treasury houdt na de fusie op te bestaan en de financiële gegevens van 

Treasury worden met ingang van 1 januari 2020 verantwoord in de jaarrekening van 

Vermogensbeheer. De vergelijkende cijfers van Vermogensbeheer worden vanwege de 

toegepaste ‘carry over accounting’ methode niet aangepast. 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



PGGM Vermogensbeheer B.V. jaarverslag 2020 

 

101 

 

 

Sustainalytics Holding B.V. 
Vermogensbeheer heeft op 21 april 2020 (met terugwerkende kracht per 1 januari 2020) 

haar belang in Sustainalytics Holding B.V. (een belang van ongeveer 10%) verkocht. De 

daadwerkelijke overdracht heeft plaatsgevonden in juli voor een verkoopprijs van € 

15,3mln. 

 

PGGM Australia Nominees Pty Limited 
Vermogensbeheer heeft op 13 mei 2009 de aandelen in PAN verworven. PAN is een 

100% dochteronderneming van Vermogensbeheer. Uit dien hoofde worden de bezittingen 

en schulden alsmede het resultaat volledig opgenomen in het geconsolideerde 

jaarverslag van Vermogensbeheer. 

 

Design Authority B.V. 
PGGM Vermogensbeheer B.V. (Vermogensbeheer) houdt vanaf 2 juni 2020 een belang 

van 50% in Design Authority B.V. Er zijn nadien nog 2 partijen welke participeren in 

Design Authority B.V., waardoor Vermogensbeheer ultimo 2020 een aandelenbelang 

heeft van 25%. De deelneming wordt niet geconsolideerd in de jaarrekening van 

Vermogensbeheer en jaarrekeningen van PGGM N.V. en PGGM Coöperatie U.A., 

aangezien zij geen invloed van betekenis kan uitoefenen op de bedrijfsvoering. 

Participantenvergadering  
De participantenvergadering is van groot belang in de besluitvorming rondom de 

fondsvoorwaarden van de beleggingsfondsen onder beheer van Vermogensbeheer.  

De vergadering maakt het mogelijk om participanten te informeren over de gang van 

zaken rondom het beleggingsbeleid én om samen relevante ontwikkelingen te bespreken 

over beleggingsinstellingen (bijvoorbeeld: wet - en regelgeving en verantwoord 

beleggen).  

PGGM Advisory Boards  
PGGM Advisory Board Alternative Funds (hierna: ‘ABAF’) is een adviesorgaan voor de 

directie van PGGM Vermogensbeheer over de Private Market fondsen. De ABAF adviseert 

zowel op eigen initiatief als op verzoek van Vermogensbeheer. Aan de ABAF wordt advies 

gevraagd over mogelijke investeringen die een bedrag of waarde van € 250 miljoen, 

respectievelijk € 100 miljoen voor bepaalde transacties in de asset class Private Equity, 

overstijgen en/of van bijzondere aard zijn en bij een verandering in de strategie van de 

beleggingsinstellingen. In 2020 zijn er vier bijeenkomsten van de ABAF met 

Vermogensbeheer geweest. Daarnaast zijn, ten aanzien van mogelijke investeringen door 

de beleggingstellingen, een 20-taladviezen verstrekt over specifieke transacties. De ABAF 

bestaat op dit moment uit vier externe leden.  
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PGGM Advisory Board Responsible Investment (ABRI) is een adviesorgaan voor PGGM en 

haar klanten dat wordt geraadpleegd bij activiteiten op gebied van verantwoord 

beleggen. Daarnaast geeft de ABRI ongevraagd advies over maatschappelijke 

ontwikkelingen. De leden worden benoemd door PGGM en haar klanten. Ze 

vertegenwoordigen verschillende werkvelden: de financiële sector, het 

bedrijfsleven/multinationals, de wetenschap, de overheid, maatschappelijke organisaties 

en multilaterale instellingen.  

Wijzigingen in de organisatie  
Per 1 november 2020 is Geraldine Leegwater toegetreden tot het Executive Committee 

van PGGM als Chief Investment Manager. Zij volgt Eloy Lindeijer op, die deze rol sinds 

2011 vervulde. 

Financiële en bedrijfsresultaten  
Het resultaat na belastingen over de verslagperiode bedraagt € 30,4mln (2019:  

€ 20,6mln). De totale opbrengsten over 2020 zijn met € 12,0mln toegenomen, van  

€ 137,8mln in 2019 naar € 149,8mln in 2020. De bedrijfslasten van €126,7mln (2019:  

€ 110,2mln) hebben grotendeels betrekking op de doorbelasting van kosten door PGGM, 

betreffende personeelskosten, huisvestingskosten, automatiseringskosten en kosten  

van overhead.  

 

Het eigen vermogen per 31 december 2020 bedraagt € 98,0mln (ultimo 2019:  

€ 77,6mln). De solvabiliteit per 31 december 2020 bedraagt 83,0 procent (2019: 78,8 

procent). De solvabiliteit wordt berekend als de verhouding tussen het eigen vermogen 

en het balanstotaal. Het saldo geldmiddelen per 31 december 2020 bedraagt € 88,3mln 

(31 december 2019: € 71,8mln). 

 

De liquide middelen per 31 december 2020 bedragen € 88,3 miljoen (2019: € 71,8 

miljoen). De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een verbetering van de kasstroom 

uit operationele activiteiten en de kasstroom uit investeringsactiviteiten als gevolg van de 

verkoop van Sustainalytics en anderzijds door een daling van de financieringsactiviteiten 

als gevolg van een dividenduitkering in 2020. 

 

In 2020 was de liquiditeitspositie van Vermogensbeheer voldoende en is er geen 

aanvullende financieringsbehoefte. 

  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



PGGM Vermogensbeheer B.V. jaarverslag 2020 

 

103 

 

PGGM Gedragscode 
Dienstbaar, verantwoordelijk en standvastig. Deze waarden zijn zichtbaar en voelbaar in 

alles wat we doen. Ons gedrag hierin bepaalt mede het succes van PGGM 

Vermogensbeheer. We zien het als onze maatschappelijke plicht om zorgvuldig, integer 

en transparant te handelen. Helderheid over hoe wij met elkaar omgaan, helpt daarbij. 

Social media en technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat ons gedrag en de 

informatie waarover wij beschikken eerder dan vroeger voor een grotere groep mensen 

zichtbaar zijn. De toegenomen eisen vanuit het maatschappelijk verkeer en de 

toezichthouders in het bijzonder vragen om aanpassing van onze huidige gedragsregels 

en afspraken. Deze afspraken en richtlijnen hebben we vastgelegd in een document: de 

Gedragscode PGGM. Onze gedragscode is meer dan een set regels en instructies om het 

vertrouwen in onze dienstverlening te bewaken. De onderliggende principes en 

uitgangspunten in de gedragscode bieden houvast in onze omgang met klanten, 

leveranciers, collega’s en de samenleving in het algemeen. Gedurende 2020 is gewerkt 

aan een aanscherping van deze code. 

Corporate duurzaamheid  
Het Executive Committee (EC) van PGGM NV heeft de ambitie uitgesproken om een 

voorbeeldfunctie te willen vervullen op duurzaamheid en richt zich hierin specifiek op drie 

Sustainable Development Goals. Dit zijn SDG 1 - geen armoede, verbonden aan de 

missie om bij te dragen aan een goed pensioen in een leefbare wereld; SDG 3 - goede 

gezondheid en welzijn hoort thuis in het DNA als een vaste waarde in de sector Zorg & 

Welzijn; en SDG 13 - klimaatactie onderstreept de verantwoordelijkheid voor een 

leefbare wereld. Daarbij neemt PGGM NV verantwoordelijkheid voor haar klimaatimpact 

en onderneemt actie om haar CO2-uitstoot te reduceren. Lees hier meer over in het 

PGGM N.V. jaarverslag. 
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Bijlage 2 Toelichting op onze materialiteits-
analyse 
PGGM Vermogensbeheer bepaalt jaarlijks op gestructureerde wijze welke onderwerpen 

minimaal aan bod komen in het jaarverslag. Hiertoe maken we gebruik van een 

materialiteitstoets. Het beoordelen van de materiële thema's staat aan de basis van de 

inhoud van het geïntegreerde jaarverslag en vindt plaats in een vroeg stadium van het 

verslagleggingsproces. Het materialiteitsonderzoek berust op een duale beoordeling: 

enerzijds beoordelen verschillende stakeholdergroepen de relevantie van verschillende 

thema’s en anderzijds beoordelen we intern welke impact PGGM kan maken met deze 

onderwerpen op economie, milieu en sociale aspecten.  

In 2020 hebben we de thema’s bepaalt aan de hand van deskresearch. Die bestond uit 

een media-analyse, onderzoek bij peers en gelijkwaardige organisaties, ESG-ratings en 

sectorrapportages. Ook hebben we input gevraagd van onze belangrijkste stakeholders 

middels een enquete.  

De uitkomsten van de consultatie van stakeholders en de materialiteit zijn besproken 

met de Directie Vermogensbeheer. De onderwerpen die stakeholders belangrijk vinden, 

komen grotendeels overeen met de belangrijkste thema’s waar PGGM Vermogensbeheer 

zich voor inzet.  

De materiële onderwerpen zijn een afspiegeling van onze outsputs zoals beschreven in 

het waardecreatiemodel. Een materieel onderwerp is niet exclusief verbonden aan één 

van de output kapitalen, waardoor sommige onderwerpen meermaals voorkomen. In 

onderstaande tabel hebben wij per output kapitaal de koppeling met de materiële 

onderwerpen inzichtelijk gemaakt. De acht meest relevante thema’s zijn richtinggevend 

geweest bij het proces van inhoudsbepaling van het jaarverslag en komen in de 

hoofdstukken uitgebreid aan de orde. 

 

Output kapitaal Materiële onderwerpen  

Stabiel financiële prestatie 

Stabiel financieel resultaat 

Impact investeringen 

Transparantie 

ESG-integratie 

Betrokken 

aandeelhouderschap 

Betrokken eigenaarschap 

Uitsluitingen 

Reduceren van de negatieve impact van het portfolio van 

de klant 
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ESG-integratie 

Betrouwbare marktspeler 

Professionele organisatie 

Risico management 

Data & digitalisatie 

Klantgerichtheid 

Fiduciaire verantwoordelijkheid 

Strategische samenwerking 

Compliance en integriteit 

Inclusieve werkplek Goed werkgeverschap 

Impactvolle investeringen 
Sterke sector zorg en welzijn 

Impact investeringen 
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Bijlage 3 Ondernemingen waarmee engagement 
is gevoerd 

Naam 
organisatie Land Regio G
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3M Corp. Verenigde Staten Noord-Amerika  X    Company 

ABN-Amro Nederland Nederland X     Company 

Activision 
Blizzard Verenigde Staten Noord-Amerika 

X     
Company 

Adani 
Enterprises 

Limited India Rest van de Wereld 

 X    

Company 

Adyen Nederland Nederland X     Company 

Ahold-Delhaize Nederland Nederland     X Company 

Alphabet Verenigde Staten Noord-Amerika     X Company 

Amazon Verenigde Staten Noord-Amerika     X Company 

AMP Limited Australië Rest van de Wereld X     Company 

Amphenol Corp. Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

Andritz AG Oostenrijk 

Europa (excl. 

Nederland) 
    X 

Company 

Anheuser Bush - 

InBev België 

Europa (excl. 

Nederland) 
X   X  

Company 

Bank Hapoalim 

B.M. Israël Rest van de Wereld 
    X 

Company 

Bausch Health 

Companies Inc Canada Noord-Amerika 
X    X 

Company 

Bayerische 

Motoren Werke 
AG Duitsland 

Europa (excl. 
Nederland) 

X X    

Company 

Bharat Heavy 
Electricals 

Limited India Rest van de Wereld 

 X    

Company 

Bolloré SA Frankrijk 

Europa (excl. 

Nederland) 
    X 

Company 

BP Plc. 

Verenigd 

Koninkrijk 

Europa (excl. 

Nederland) 
 X    

Company 

Braskem S.A. Brazilië Rest van de Wereld    X  Company 

BRF S.A. Brazilië Rest van de Wereld X    X Company 

Bunge Limited  
Verenigd 
Koninkrijk 

Europa (excl. 
Nederland) 

 X  X  
Company 

Carnival Corp. Verenigde Staten Noord-Amerika     X Company 
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Carrefour S.A. Frankrijk 
Europa (excl. 
Nederland) 

    X 
Company 

Celanese Corp. Verenigde Staten Noord-Amerika    X  Company 

Centrais 
Elétricas 

Brasileiras SA Brazilië Rest van de Wereld 

    X 

Company 

Charles Schwab Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

China Railway 
Group Ltd China Azië 

    X 
Company 

Cincinatti 
Financial Verenigde Staten Noord-Amerika 

X     
Company 

Cintas 
Corporation Verenigde Staten Noord-Amerika 

X     
Company 

Coca-Cola 
FEMSA S.A.B. de 

C.V. Mexico Rest van de Wereld 

   X  

Company 

Comcast Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

Commonwealth 

Bank of Australia Australië Rest van de Wereld 
X     

Company 

Coromandel 

International 
Ltd. India Azië 

    X 
Company 

Corteva Inc. Verenigde Staten Noord-Amerika  X    Company 

Credit Suisse 
Group AG Zwitserland 

Europa (excl. 
Nederland) 

X     
Company 

CRH Plc. Ierland 
Europa (excl. 
Nederland) 

X     
Company 

CVS Health Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

Daimler AG Duitsland 

Europa (excl. 

Nederland) 
X     

Company 

Danske Bank 

A/S Denemarken 

Europa (excl. 

Nederland) 
X     

Company 

Deutsche Bank 

AG Duitsland 

Europa (excl. 

Nederland) 
X     

Company 

Deutsche 

Lufthansa AG Duitsland 

Europa (excl. 

Nederland) 
 X    

Company 

Dow Inc. Verenigde Staten Noord-Amerika     X Company 

Edison 
International Verenigde Staten Noord-Amerika 

    X 
Company 

Enbridge Inc Canada Noord-Amerika     X Company 

Enel SpA Italië 
Europa (excl. 
Nederland) 

    X 
Company 

Eni Spa Italië 
Europa (excl. 
Nederland) 

 X    
Company 

Facebook Inc Verenigde Staten Noord-Amerika     X Company 

Fastenal Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

FGV Holdings 

Bhd. Maleisië Azië 
    X 

Company 
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Glaxo Smith 
Kline 

Verenigd 
Koninkrijk 

Europa (excl. 
Nederland) 

  X   
Company 

Glencore Plc. Zwitserland 
Europa (excl. 
Nederland) 

    X 
Company 

Gold Fields Ltd. Zuid-Afrika Rest van de Wereld    X  Company 

Golden-Agri 
Resources Singapore Azië 

    X 
Company 

Grupo México, 

S.A.B. de C.V. Mexico Rest van de Wereld 
    X 

Company 

Habib Bank 

Limited Pakistan Rest van de Wereld 
X     

Company 

Heineken N.V. Nederland Nederland    X  Company 

Hyundai Motor 

Co. Ltd. Zuid-Korea Azië 
X     

Company 

Illinois Tool 

Works Inc. Verenigde Staten Noord-Amerika 
X     

Company 

ING Groep Nederland Nederland X     Company 

J.M. Smucker 
Company Verenigde Staten Noord-Amerika 

    X 
Company 

JBS S.A. Brazilië Rest van de Wereld X    X Company 

Johnson & 
Johnson Verenigde Staten Noord-Amerika 

  X  X 
Company 

Korea Electric 
Power 

Corporation Zuid-Korea Azië 

    X 

Company 

Lanxess AG Duitsland 

Europa (excl. 

Nederland) 
   X  

Company 

M&T Bank Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

Marathon 

Petroleum Verenigde Staten Noord-Amerika 
 X    

Company 

McKesson  Verenigde Staten Noord-Amerika X    X Company 

Merck KGAA Duitsland 
Europa (excl. 
Nederland) 

  X   
Company 

Mitsubishi 
Motors 

Corporation Japan Azië 

X     

Company 

MMC Norilsk 

Nickel PJSC Rusland Rest van de Wereld 
 X    

Company 

MTN Group 

Limited Zuid-Afrika Rest van de Wereld 
    X 

Company 

NN Group Nederland Nederland X     Company 

Nordea Bank 

Abp Finland 

Europa (excl. 

Nederland) 
X     

Company 

Novartis AG Zwitserland 

Europa (excl. 

Nederland) 
  X   

Company 

Nvidia  Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

NVR Inc. Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



PGGM Vermogensbeheer B.V. jaarverslag 2020 

 

109 

 

Oil and Natural 
Gas Corporation 

Limited India Azië 

    X 

Company 

Olympus 

Corporation Japan Azië 
    X 

Company 

ONEOK Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

Oracle Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

Phillips 66 Verenigde Staten Noord-Amerika     X Company 

POSCO 
INTERNATIONAL 

Corp. Zuid-Korea Azië 

    X 

Company 

PT Indofood 

Sukses Makmur 
Tbk Indonesië Azië 

    X 
Company 

Rio Tinto Ltd. Australië Rest van de Wereld     X Company 

Roche AG Zwitserland 
Europa (excl. 
Nederland) 

  X   
Company 

Royal Caribbean 
Cruises Verenigde Staten Noord-Amerika 

X     
Company 

Royal Dutch 
Shell Nederland Nederland 

X X   X 
Company 

Samsung 
Electronics Co. 

Ltd. Zuid-Korea Azië 

X     

Company 

Sanofi S.A. Frankrijk 

Europa (excl. 

Nederland) 
  X   

Company 

Siemens AG Duitsland 

Europa (excl. 

Nederland) 
    X 

Company 

Siemens 
Gamesa 
Renewable 

Energy, S.A. Spanje 

Europa (excl. 

Nederland) 

    X 

Company 

Singapore 

Technologies 
Engineering Ltd. Singapore Azië 

X     

Company 

SK Holdings Co 
Ltd Zuid-Korea Azië 

    X 
Company 

Sodexo S.A. Frankrijk 
Europa (excl. 
Nederland) 

    X 
Company 

Southern Copper 
Corporation Verenigde Staten Noord-Amerika 

    X 
Company 

Starbucks 
Corporation Verenigde Staten Noord-Amerika 

    X 
Company 

Stryker 
Corporation Verenigde Staten Noord-Amerika 

    X 
Company 

Swedbank AB Zweden 
Europa (excl. 
Nederland) 

X     
Company 

Takeda Japan Azië   X   Company 

Tesla Inc Verenigde Staten Noord-Amerika     X Company 
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Teva 
Pharmaceutical 

Industries 
Limited Israël Rest van de Wereld 

X     

Company 

The Coca-Cola 
Company Verenigde Staten Noord-Amerika 

    X 
Company 

The Goldman 
Sachs Group 

Inc. Verenigde Staten Noord-Amerika 

X     

Company 

The Hershey 

Company Verenigde Staten Noord-Amerika 
    X 

Company 

The Kraft Heinz 

Company Verenigde Staten Noord-Amerika 
    X 

Company 

Tokyo Electric 

Power Company 
Holdings, 

Incorporated Japan Azië 

 X    

Company 

Toshiba Corp. Japan Azië X     Company 

Total S.A. Frankrijk 

Europa (excl. 

Nederland) 
 X    

Company 

Unilever N.V. Nederland Nederland X     Company 

Vale S.A. Brazilië Rest van de Wereld     X Company 

Valero Energy 
Corp. Verenigde Staten Noord-Amerika 

 X    
Company 

Volkswagen AG Duitsland 
Europa (excl. 
Nederland) 

 X    
Company 

Volvo AB Zweden 
Europa (excl. 
Nederland) 

    X 
Company 

Wabtec Corp. Verenigde Staten Noord-Amerika X     Company 

Wells Fargo & 
Company Verenigde Staten Noord-Amerika 

X     
Company 

Wilmar 
International 

Limited Singapore Azië 

    X 

Company 

Zhejiang Huahai 

Pharmaceutical 
Co., Ltd. China Azië 

    X 
Company 

Zijin Mining 
Group Company 

Limited China Azië 

    X 

Company 

ZTE Corporation China Azië     X Company 
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Jaarrekening
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 Geconsolideerde jaarrekening PGGM 
Vermogensbeheer B.V.  
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Geconsolideerde balans per  
31 december 2020 
 
 

BALANS    
(vóór resultaatbestemming)    
(bedragen in duizenden euro’s) 

   

 
Ref 31 december 2020 31 december 2019 

    
Activa 

   
Vaste activa    
Immateriële vaste activa 3 852 1.289 

Materiële vaste activa 4 15 12 
Financiële vaste activa 5 150 1.599 

    
Totaal vaste activa   1.017 2.900 

    

Vlottende activa    
Vorderingen 6 28.755 23.680 

Liquide middelen 7 88.259 71.830 

    
Totaal vlottende activa   117.014 95.510 

    
Totaal activa   118.031 98.410 

    
Passiva 

   
Eigen vermogen 8 

  
Gestort en opgevraagd kapitaal  100 100 
Wettelijke reserve  5 5 
Agio reserve 

 
34.400 34.400 

Overige reserves  33.075 22.477 
Onverdeeld resultaat 

 
30.380 20.598 

    
Totaal eigen vermogen   97.960 77.580 

    
Kortlopende schulden 

   
Kortlopende schulden 9 20.071 20.830 

    
Totaal kortlopende schulden   20.071 20.830 

    
Totaal passiva   118.031 98.410 
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Geconsolideerde winst- en  
verliesrekening over 2020 
 

 

WINST- EN VERLIESREKENING 
   

(bedragen in duizenden euro’s) 
   

 
Ref 2020 2019 

Beheervergoedingen 11 149.805 137.750 

    
Som der bedrijfsopbrengsten   149.805 137.750 

    
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 12 20.192 12.293 

Personeelskosten 13 77.095 70.697 
Afschrijvingen op (im)materiële vaste activa 14 2.844 2.658 
Overige bedrijfskosten 15 26.563 24.531 

    
Som der bedrijfslasten   126.694 110.179 

    
Bedrijfsresultaat   23.111 27.571 

    
Financiële lasten 

 
-124 -112 

    
Resultaat voor belastingen   22.987 27.459 

    
Belastingen 16 -5.747 -6.861 

Resultaat deelnemingen 5 13.140 0 

    
Resultaat na belastingen   30.380 20.598 
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 
2020 
 

KASSTROOMOVERZICHT 
   

(bedragen in duizenden euro’s) 
   

  
2020 2019 

Kasstroom uit operationele activiteiten 
   

Bedrijfsresultaat 
 

23.111 27.571 

    
Aanpassingen voor:  

   
Afschrijvingen en waardeverminderingen 3,4 445 637 
Mutaties in vorderingen 6 -5.075 2.920 
Mutaties in kortlopende schulden 9 -6.506 -11.172 

_________________________________________ 
  

Kasstroom uit bedrijfsoperaties 
 

11.975 19.956 

    
Betaalde interest 

 
-124 -112 

Betaalde vennootschapsbelasting 16 0 0 

_________________________________________ 
  

 
 

-124 -112 
 

   
Totaal kasstroom uit operationele 
activiteiten  11.851 19.844 
 

   
Kasstroom uit investerings- en 
beleggingsactiviteiten    
Investeringen en aankopen in 

   
Immateriële vaste activa 3 -3 -515 
Materiële vaste activa 4 -8 -5 

Verwerving deelnemingen 5 -600 0 

    
Desinvesteringen, aflossingen en verkopen 

   
Ontvangsten uhv vervreemding deelnemingen 5 15.189 0 

_________________________________________ 
  

Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten 
 

14.578 -520 
 

   
Kasstroom uit financieringsactiviteiten    
Betaald dividend 8 -10.000 -20.000 

_________________________________________ 
  

Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten  -10.000 -20.000 
_________________________________________ 

  
Nettokasstroom  16.429 -676 
 

   
Mutatie geldmiddelen 

   
_________________________________________ 

  
Liquide middelen begin periode 7 71.830 72.506 

Liquide middelen einde periode 7 88.259 71.830 
_________________________________________ 
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Mutatie in geldmiddelen  16.429 -676 
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Toelichting behorende tot de 
geconsolideerde jaarrekening 2020 
 

 

1 Algemene toelichting 
 
Informatie over PGGM Vermogensbeheer B.V. 
PGGM Vermogensbeheer B.V. (Vermogensbeheer), is opgericht op 20 juli 2007. Vermogensbeheer is statutair 
gevestigd te Zeist en kantoorhoudend aan Noordweg Noord 150 in Zeist. Vermogensbeheer staat ingeschreven 
bij de KvK onder inschrijvingsnummer 30228490.  
 
Conform artikel 2.1 van de statuten heeft Vermogensbeheer ten doel: 
 
(a) Het optreden als beheerder van beleggingsinstellingen in de meest ruime zin, waaronder in ieder geval 

begrepen portefeuillebeheer, risicobeheer, administratie, het aanbieden van deelnemingsrechten en 
werkzaamheden met betrekking tot vermogensbestanddelen van beleggingsinstellingen; 

(b) Het verlenen van beleggingsdiensten waaronder begrepen het beheren van individueel vermogen, het geven 
van beleggingsadvies en het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot financiële instrumenten; 

(c) Het (doen) bewaren en administreren van deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen; 
(d) Het (doen) aanbieden van levensloopregelingen aan werknemers die werkzaam zijn in de sector zorg en 

welzijn en aan hun partners, alsook aan gewezen werknemers die als zodanig werkzaam zijn geweest in 
voormelde sector en aan hun partners, alsmede aan leden van de coöperatie: PGGM Coöperatie U.A.; en 

(e) Het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere 
ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van 
zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande 
verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.  
 

Voorts heeft de vennootschap conform artikel 2.2 van de statuten ten doel het voeren van beheer over en het 
financieren van haar dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen en het verstrekken van 
zekerheden en garanties voor haar eigen schulden, alsmede voor schulden van haar dochtermaatschappijen, 
groepsmaatschappijen en deelnemingen.  
 
AIFM-vergunning 
De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op grond van artikel 2:67 van de Wet op het financieel toezicht (Wft) 
een AIFM-vergunning aan Vermogensbeheer verleend om met ingang van 4 april 2014 op te treden als beheerder 
van een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 Wft. De vergunning is beperkt tot het aanbieden van rechten 
van deelneming aan professionele beleggers.  
Tevens is Vermogensbeheer ingevolge artikel 2:67a, tweede lid, Wft toegestaan de volgende activiteiten te 
verrichten of diensten te verlenen: 
• Het beheren van een individueel vermogen; 
• Het in de uitoefeningen van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten; 
• Het in de uitoefeningen van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met 

betrekking tot financiële instrumenten. 
 
Corona pandemie 
Na de Corona uitbrak in 2020 was er al direct grote impact op de vermogens van onze klanten en de 
dekkingsgraden van de pensioenfondsen kwamen onder druk te staan. PGGM zet alles op alles om hen hierin te 
ondersteunen en de continuïteit van PGGM en onze dienstverlening te verzekeren. PGGM geef daarbij ook gehoor 
aan de oproep van de regering om zo veel mogelijk thuis te werken, en de benodigde (IT)-support was snel 
ingericht. Binnen PGGM is in het begin van de crisis een Crisis Management Team (CMT) gevormd om de 
continuïteit van PGGM te waarborgen. PGGM heeft proactieve maatregelen genomen om de verhoogde risico's 
veroorzaakt door COVID-19 te beheersen, inclusief risico's met betrekking tot privacy, derden, krediet en 
bedrijfscontinuïteit. 
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Financieel/dienstverlening 
COVID-19 heeft een geringe impact op de operationele resultaten van Vermogensbeheer in 2020. Dit is ook de 
conclusie vanuit de CMT van PGGM. Onze opbrengsten bestaan voornamelijk uit vaste fees en onze klanten zijn 
voldoende solvabel en liquide, waardoor er slechts een zeer beperkt betalingsrisico ontstaat.  
 
Operationeel 
Als gevolg van COVID-19 heeft PGGM de inlogfaciliteiten flink geüpgraded waardoor alle medewerkers vanuit huis 
door kunnen blijven werken. De operationele werkzaamheden voor onze klanten kunnen hierdoor onverminderd 
doorgaan. Systemen en servers zijn tot op heden stabiel gebleven. Er zijn hieromtrent geen incidenten geweest. 
Dit wordt dagelijks gemonitord door de CMT (als onderdeel van de business continuity plan binnen PGGM). Er 
wordt adequaat opgetreden voor zover het nodig is geweest. 
 
Groepsstructuur 
De aandelen van Vermogensbeheer worden voor 100% gehouden door PGGM N.V. Op haar beurt worden de 
aandelen in PGGM N.V. voor 100% gehouden door PGGM Coöperatie U.A. De figuur hierna geeft de juridische 
structuur van PGGM Coöperatie U.A., PGGM N.V., haar dochters en overige deelnemingen (‘PGGM groep’) weer 
per 31 december 2020. 

  
 
PGGM Treasury B.V. 

 Vermogensbeheer is opgericht op 20 juli 2007. Vermogensbeheer is statutair gevestigd te Zeist en 
kantoorhoudend aan Noordweg Noord 150 in Zeist. Vermogensbeheer en PGGM Treasury B.V. (Treasury) zijn per 
31 december 2020 gefuseerd. Treasury houdt na de fusie op te bestaan en de financiële gegevens van Treasury 
worden met ingang van 1 januari 2020 verantwoord in de jaarrekening van Vermogensbeheer. Als gevolg hiervan 
is tevens de vergunning van Treasury ultimo boekjaar ingeleverd. De vergelijkende cijfers van Vermogensbeheer 
worden vanwege de toegepaste ‘carry over accounting’ methode niet aangepast. 
 
Sustainalytics Holding B.V. 

 Vermogensbeheer heeft op 21 april 2020 (met terugwerkende kracht per 1 januari 2020) haar belang in 
Sustainalytics Holding B.V. (een belang van ongeveer 10%) verkocht. De daadwerkelijke overdracht heeft 
plaatsgevonden in juli voor een verkoopprijs van € 15,3mln 
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 PGGM Australia Nominees Pty Limited 
 Vermogensbeheer heeft op 13 mei 2009 de aandelen in PGGM Australia Nominees Pty Limited (PAN) verworven. 

PAN is een 100% dochteronderneming van Vermogensbeheer. Uit dien hoofde worden de bezittingen en schulden 
alsmede het resultaat volledig opgenomen in het geconsolideerde jaarverslag van Vermogensbeheer. 

 
Design Authority B.V. 

 PGGM Vermogensbeheer B.V. (Vermogensbeheer) hield vanaf 2 juni 2020 een belang van 50% in Design 
Authority B.V. Er zijn nadien nog 2 participanten bijgekomen in Design Authority B.V., waardoor 
Vermogensbeheer per 31 december 2020 een aandelenbelang heeft van 25%. De deelneming wordt niet 
meegeconsolideerd in de jaarrekening aangezien er geen sprake is van overheersende zeggenschap. 
 
2 Grondslagen voor de waardering van activa en 

passiva, de resultaat bepaling en 
kasstroomoverzicht 

 
Algemeen 
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 
2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven zijn door de Raad 
voor de jaarverslaggeving. 
 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties 
opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
 
Opname van een actief of een verplichting 
Activa en verplichtingen worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de 
actuele waarde. Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 
 
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de toekomstige economische 
voordelen naar Vermogensbeheer zullen toevloeien en de waarde daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld. 
 
Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer het waarschijnlijk is dat de afwikkeling daarvan gepaard 
zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het bedrag daarvan betrouwbaar kan worden 
vastgesteld. 
 
Indien een transactie ertoe leidt dat nagenoeg alle of alle toekomstige economische voordelen en alle of nagenoeg 
alle risico’s met betrekking tot een actief of een verplichting aan een derde zijn overgedragen, wordt het actief 
of de verplichting niet langer in de balans opgenomen. Verder worden activa en verplichtingen niet meer in de 
balans opgenomen vanaf het tijdstip waarop niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van waarschijnlijkheid 
van de toekomstige economische voordelen en betrouwbaarheid van de bepaling van de waarde. 
 
Verantwoording van baten en lasten 
Baten worden in de staat van baten en lasten opgenomen wanneer een vermeerdering van het economisch 
potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een vermindering van een verplichting, 
heeft plaatsgevonden, waarvan de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Lasten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel, samenhangend met een 
vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting, heeft plaatsgevonden, waarvan de 
omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld.  
 
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten 
en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn 
gerealiseerd. In de balans, de winst- en verliesrekening en het kasstroomoverzicht zijn referenties opgenomen. 
Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting. 
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Vergelijking met voorgaand jaar  
De gehanteerde grondslagen voor de waardering en van de resultaatbepaling zijn ongewijzigd ten opzichte van 
het voorgaande jaar. 
 
Reële waarde 
De reële waarde is het bedrag waarvoor een actief kan worden verhandeld of een passief kan worden afgewikkeld 
tussen ter zake goed geïnformeerde partijen, die tot een transactie bereid en van elkaar onafhankelijk zijn. 
 
Vreemde valuta 
De jaarrekening wordt gepresenteerd in euro’s, de functionele valuta van Vermogensbeheer. Alle financiële 
informatie in euro’s is afgerond op het dichtstbijzijnde duizendtal. Activa en verplichtingen in vreemde valuta 
worden omgerekend naar euro’s tegen de koers per balansdatum. Deze waardering is onderdeel van de 
waardering tegen reële waarde. Baten en lasten voortvloeiend uit transacties in vreemde valuta gedurende de 
verslagperiode worden omgerekend tegen de koers op transactiedatum. Alle valutakoers-verschillen zijn verwerkt 
in de staat van baten en lasten. 
 
De activa, passiva en baten en lasten van in de consolidatie opgenomen deelnemingen met een functionele valuta 
anders dan de presentatievaluta, worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. De hieruit resulterende 
omrekeningsverschillen worden rechtstreeks ten gunste of ten laste van het eigen vermogen gebracht in de 
wettelijke reserve omrekeningsverschillen. 
 
Gebruik van schattingen 
De opstelling van de jaarrekening vereist dat de directie oordelen vormt en schattingen en veronderstellingen 
maakt die van invloed zijn op de toepassing van grondslagen en de gerapporteerde waarde van activa en 
verplichtingen, en van baten en lasten. De daadwerkelijke uitkomsten kunnen afwijken van deze schattingen. De 
schattingen en onderliggende veronderstellingen worden voortdurend beoordeeld. Herzieningen van schattingen 
worden opgenomen in de periode waarin de schatting wordt herzien en in toekomstige perioden waarvoor de 
herziening gevolgen heeft. Er zijn in 2020 geen significante schattingen van toepassing bij Vermogensbeheer. 
 
Grondslagen voor consolidatie 
De geconsolideerde jaarrekening omvat de financiële gegevens van Vermogensbeheer en haar 
groepsmaatschappijen en andere rechtspersonen waarover overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend 
dan wel waarover de centrale leiding bestaat. Groepsmaatschappijen zijn deelnemingen waarin Vermogensbeheer 
een meerderheidsbelang heeft, of waarop op een andere wijze een beleidsbepalende invloed kan worden 
uitgeoefend. Bij de bepaling of beleidsbepalende invloed kan worden uitgeoefend, worden financiële instrumenten 
die potentiële stemrechten bevatten en direct kunnen worden uitgeoefend, betrokken. Participaties die zijn 
verworven uitsluitend met het doel om ze binnen afzienbare termijn weer te vervreemden, worden niet 
geconsolideerd. 
 
Nieuw verworven deelnemingen worden in de consolidatie betrokken vanaf het tijdstip waarop beleidsbepalende 
invloed kan worden uitgeoefend. Afgestoten deelnemingen worden in de consolidatie betrokken tot het tijdstip 
van beëindiging van deze invloed.  
 
In de geconsolideerde jaarrekening zijn de onderlinge schulden, vorderingen en transacties geëlimineerd, evenals 
de binnen de groep gemaakte winsten. De groepsmaatschappijen zijn integraal geconsolideerd.  
De in de consolidatie begrepen vennootschappen zijn: 
 
Naam Vestigingsplaats kapitaal Aandeel in geplaatst   

PGGM Australia Nominees Pty Limited Sydney, Australië 100% 
 
 
Acquisities en desinvesteringen van groepsmaatschappijen 
Vanaf de overnamedatum worden de resultaten en de identificeerbare activa en passiva van de overgenomen 
vennootschap opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is het moment dat 
overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de betreffende vennootschap. 
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De verkrijgingsprijs bestaat uit het geldbedrag of het equivalent hiervan dat is overeengekomen voor de 
verkrijging van de overgenomen vennootschap vermeerderd met eventuele direct toerekenbare kosten. Indien 
de verkrijgingsprijs hoger is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva 
wordt het meerdere als goodwill geactiveerd onder de immateriële vaste activa. Indien de verkrijgingsprijs lager 
is dan het nettobedrag van de reële waarde van de identificeerbare activa en passiva, dan wordt het verschil 
(negatieve goodwill) als overlopende passiefpost opgenomen. 
 
De vennootschappen die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen tot het moment 
dat zij worden verkocht; deconsolidatie vindt plaats op het moment dat de beslissende zeggenschap wordt 
overgedragen. 
 
Immateriële vaste activa 
Software 
Software wordt gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met cumulatieve 
afschrijvingen en eventueel bijzondere waardeverminderingen. Deze activa worden lineair afgeschreven over de 
geschatte economische levensduur, rekening houdend met eventuele contractduur. De restwaarde is nihil.  
 
Materiële vaste activa 
Overige bedrijfsmiddelen 
De overige bedrijfsmiddelen betreffen computer hardware. Computer hardware wordt gewaardeerd tegen 
verkrijgingsprijs verminderd met cumulatieve afschrijvingen en eventueel bijzondere waardeverminderingen. 
Deze activa worden over de geschatte economische levensduur van vijf jaar afgeschreven, volgens het lineaire 
systeem. De restwaarde is nihil.  
 
Financiële vaste activa 
Deelnemingen waarin sprake is van invloed van betekenis 
Deelnemingen waarin invloed van betekenis op het zakelijke en financiële beleid kan worden uitgeoefend, worden 
gewaardeerd volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de nettovermogenswaarde.  
 
Bij de bepaling van de nettovermogenswaarde worden de waarderingsgrondslagen van Vermogensbeheer 
gehanteerd. Resultaten op transacties waarbij overdracht van activa en passiva tussen Vermogensbeheer en haar 
deelnemingen en tussen deelnemingen onderling heeft plaatsgevonden, worden geëlimineerd voor zover deze als 
niet gerealiseerd kunnen worden beschouwd. 
 
Deelnemingen met een negatieve nettovermogenswaarde worden op nihil gewaardeerd. Wanneer 
Vermogensbeheer geheel of ten dele garant staat voor de schulden van de betreffende deelneming, dan wel de 
feitelijke verplichting heeft de deelneming (voor haar aandeel) in staat te stellen tot betaling van haar schulden, 
wordt een voorziening gevormd. Deze voorziening wordt primair ten laste van de vorderingen op deze deelneming 
gevormd en voor het overige onder de voorzieningen ter grootte van het aandeel in de door de deelneming 
geleden verliezen, dan wel voor de verwachte betalingen door Vermogensbeheer ten behoeve van deze 
deelneming.  
 
De eerste waardering van gekochte deelnemingen is gebaseerd op de reële waarde van de identificeerbare activa 
en passiva op het moment van acquisitie. Voor de vervolgwaardering worden, uitgaande van de waarde bij eerste 
waardering, de grondslagen toegepast die gelden voor deze jaarrekening. 
 
Deelnemingen waarin geen sprake is van invloed van betekenis 
Deelnemingen waarin geen invloed van betekenis wordt uitgeoefend, worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs 
of lagere realiseerbare waarde. Indien sprake is van een stellig voornemen tot afstoting vindt waardering plaats 
tegen de eventuele lagere verwachte verkoopwaarde. 
 
Bijzondere waardevermindering van vaste activa 
Voor vaste activa wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat deze activa onderhevig 
zijn aan bijzondere waardeverminderingen. Als dergelijke indicaties aanwezig zijn, wordt de realiseerbare waarde 
van het actief geschat. De realiseerbare waarde is de hoogste van de bedrijfswaarde en de opbrengstwaarde. Als 
het niet mogelijk is de realiseerbare waarde te schatten voor een individueel actief, wordt de realiseerbare waarde 
bepaald van de kasstroomgenererende eenheid waartoe het actief behoort. 
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Verder wordt op iedere balansdatum beoordeeld of er enige indicatie is dat een in eerdere jaren verantwoord 
bijzonder waardeverminderingsverlies is verminderd. Als een dergelijke indicatie aanwezig is, wordt de 
realiseerbare waarde van het betreffende actief geschat. 
 
Terugneming van een eerder verantwoord bijzonder waardeverminderingsverlies vindt alleen plaats als sprake is 
van een wijziging van de gehanteerde schattingen bij het bepalen van de realiseerbare waarde sinds de 
verantwoording van het laatste bijzonder waardeverminderingsverlies. In dat geval wordt de boekwaarde van het 
actief opgehoogd tot de geschatte realiseerbare waarde, maar niet hoger dan de boekwaarde die bepaald zou 
zijn (na afschrijvingen) als in voorgaande jaren geen bijzonder waardeverminderingsverlies voor het actief zou 
zijn verantwoord. 
 
Vorderingen en overlopende activa 
Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie. Debiteuren 
worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Als de ontvangst van de vordering 
is uitgesteld op grond van een verlengde overeengekomen betalingstermijn wordt de reële waarde bepaald aan 
de hand van de contante waarde van de verwachte ontvangsten en worden er op basis van de effectieve rente 
rente-inkomsten ten gunste van de winst- en verliesrekening gebracht. Voorzieningen wegens oninbaarheid 
worden in mindering gebracht op de boekwaarde van de vordering. 
 
Minderheidsbelang derden  
Het minderheidsbelang derden wordt gewaardeerd op het aandeel van derden in de nettovermogenswaarde, 
bepaald overeenkomstig de waarderingsgrondslagen van Vermogensbeheer. 
 
Liquide middelen 
Liquide middelen zijn tegen nominale waarde gewaardeerd.  
  
Overige schulden en overlopende passiva 
Overige schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd op reële waarde. Na eerste 
verwerking worden schulden gewaardeerd op geamortiseerde kostprijs (gelijk aan de nominale waarde indien 
geen sprake is van transactiekosten).  
 
Opbrengsten 
Dit zijn de vergoedingen van derden welke uit hoofde van de vermogensbeheerdiensten worden verkregen. 
 
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten 
Kosten voor uitbesteed werk en andere externe kosten omvatten alle overige externe kosten die rechtstreeks 
verband houden met de primaire administratieve werkzaamheden door derden.  
 
Rentebaten en -lasten 
Vermogensbeheer verantwoordt rentebaten en –lasten met betrekking tot haar eigen liquide middelen als gevolg 
van het rentecompensatiesysteem bij PGGM N.V. De rentebaten en -lasten worden in de jaarrekening per 
individuele kredietinstelling beoordeeld en de netto positie uiteindelijk als rentebate of -last gepresenteerd. 
Rentebaten en rentelasten worden tijdsevenredig verwerkt, rekening houdend met de effectieve rentevoet van 
de desbetreffende activa en passiva. Over de rekening-courant verhouding tussen PGGM Coöperatie U.A., PGGM 
N.V. en haar dochters wordt geen rente verrekend. 
 
Belastingen 
Vennootschapsbelasting 
Binnen de PGGM groep wordt per juridische entiteit de vennootschapsbelasting over het fiscale resultaat 
berekend. PGGM Coöperatie U.A. rekent uiteindelijk af met de Belastingdienst. Belastinglatenties met betrekking tot 
verliescompensatie worden binnen de fiscale eenheid verantwoord bij PGGM Coöperatie U.A. en via de rekening-
courant verrekend met de juridische entiteit waar deze betrekking op heeft. 
 
Omzetbelasting 
Vermogensbeheer maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de omzetbelasting en is uit dien hoofde 
hoofdelijke aansprakelijk voor eventuele omzetbelasting schulden van alle tot de fiscale eenheid behorende 
entiteiten. De fiscale eenheid voor de omzetbelasting heeft recht op vooraftrek van omzetbelasting. Het 
geëffectueerde recht op vooraftrek is binnen Vermogensbeheer verantwoord. 
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Kasstroomoverzicht 
Het kasstroomoverzicht is opgesteld op basis van de indirecte methode. Kasstromen in buitenlandse valuta’s zijn 
herleid naar euro’s met gebruikmaking van de gemiddelde omrekeningskoersen voor de betreffende periodes. 
Ontvangsten en uitgaven uit hoofde van interest, ontvangen dividenden en winstbelastingen zijn opgenomen 
onder de kasstroom uit operationele activiteiten. Uitgekeerde dividenden zijn opgenomen onder de kasstroom uit 
financieringsactiviteiten.  
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3 Immateriële vaste activa 
  

 Software 
______________________________   
Stand per 1 januari 2020   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen   13.506 
Cumulatieve waardeverminderingen en 
afschrijvingen 

 -12.217 
______________________________   
Boekwaarde per 1 januari 2020  1.289  

  
Mutaties   
Investeringen  3 
Afschrijvingen  -440 
______________________________   
Saldo  -436 
______________________________   
Stand per 31 december 2020   
Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen   13.509 
Cumulatieve waardeverminderingen en 
afschrijvingen 

 -12.657 
______________________________   
Boekwaarde per 31 december 2020  852  

  
Afschrijvingsperiode  5 jaar 
 
De investeringen betreffen licenties van het backoffice systeem van de beleggingsadministratie. 
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4 Materiële vaste activa 
 

 

 

Overige 
bedrijfs- 

middelen 
______________________________  

Stand per 1 januari 2020  
 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  
 

41 
Cumulatieve waardeverminderingen en 

afschrijvingen 
 

-29 

______________________________  

Boekwaarde per 1 januari 2020  12 
 

 
 

Mutaties 
 

 

Investeringen 
 

8 
Afschrijvingen 

 
-5 

______________________________  

Saldo  3 
______________________________  

Stand per 31 december 2020  
 

Verkrijgings- of vervaardigingsprijzen  
 

49 

Cumulatieve waardeverminderingen en 
afschrijvingen 

 
-34 

_________________________  
 

Boekwaarde per 31 december 2020  15 
   
Afschrijvingsperiode  5 tot 7 jaar 

 
 

5 Financiële vaste activa 
  

  
Sustainalytics 

Holding B.V. 

Design 
Authority 

B.V. 
Totaal 

_________________________     

Stand per 1 januari 2020  1.599 0 1.599 
     

Mutaties     

Investeringen  0 600 600 

Desinvesteringen  -1.599 0 -1.599 
Resultaat deelnemingen  0 -450 -450 
_________________________     

Stand per 31 december 2020  0 150 150 
 
Vermogensbeheer heeft op 21 april 2020 (met terugwerkende kracht per 1 januari 2020) haar belang in 
Sustainalytics Holding B.V. (een belang van ongeveer 10%) verkocht. De daadwerkelijke overdracht van de 
aandelen heeft plaatsgevonden op 6 juli 2020. De verkoopprijs was € 15,2mln en dit heeft geleid tot een 

boekwinst voor Vermogensbeheer van € 13,6mln 
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Vermogensbeheer heeft op 2 juni 2020 een 50% belang verworven in Design Authority B.V. Er zijn nadien nog 

2 participanten bijgekomen waardoor Vermogensbeheer per 31 december 2020 een aandelenbelang heeft van 
25%. Dit belang is verworven door een investering van € 0,6mln Het verworven aandeel heeft in 2020 een 

resultaat opgeleverd van € 0,5mln negatief. 
  
 

6 Vorderingen  
 

 
31 december 2020 31 december 2019 

 
 

  

Debiteuren 
 

10.967 10.056 
Vorderingen op groepsmaatschappijen 

 
6.994 1.573 

Vordering op PGGM beleggingsfondsen 
 

3.363 4.990 
Nog te factureren 

 
4.178 4.452 

Overlopende activa 
 

3.253 2.609 

Totaal   
 28.755 23.680 

 
De vorderingen hebben een kortlopend karakter. 
 
Debiteuren 
Ultimo 2020 zijn de debiteuren uit hoofde van open fund- en assetmanagement fees € 11,0mln (ultimo 2019: € 
10,1mln). 
 
Vorderingen op groepsmaatschappijen (bedragen in duizenden euro’s) 
De vorderingen op groepsmaatschappijen hebben betrekking op: 
 
PGGM Pensioenbeheer B.V. 

 
1.609 868 

 
PGGM Coöperatie U.A. 

 
0 705 

 
PGGM UFO B.V. 

 
5.385 0 

 
Totaal 

 
6.994 1.573 

 
 
 
Over het saldo van de rekening-courantverhoudingen met de groepsmaatschappijen wordt geen rente berekend.  
De vordering op PGGM Pensioenbeheer B.V. per 31 december 2020 betreft een verrekening van de kosten welke 
binnen activiteiten van PGGM Pensioenbeheer B.V. vallen en een doorbelasting van de fee voor adviesdiensten 
welke PGGM Pensioenbeheer B.V. in rekening brengt. 
 
De vordering op PGGM UFO B.V. betreft een doorbelasting van de fee voor vermogensbeheerdiensten aan 
institutionele klanten, welke PGGM UFO B.V. aan deze klanten in rekening brengt. Om het saldo vorderingen 
groepsmaatschappijen zo laag mogelijk te houden, wordt de rekening-courant maandelijks in de laatste week 
van de maand afgerekend (incl. inschatting resterende boekingen o.b.v. voorgaande periodes). Deze afrekening 
heeft voor PGGM UFO B.V. in 2020 niet plaatsgevonden en dit heeft geleid tot een stijging in de rekening-
courantsaldo. Het saldo bestaat met name uit een vordering op PGGM UFO B.V. in verband met de 
voorschotfacturen niet-PFZW klanten 2021. Deze afrekening heeft eind januari 2021 alsnog plaatsgevonden.  
 
Vorderingen op PGGM beleggingsfondsen 
Een bedrag van € 2,8mln (2019: € 4,5mln) heeft betrekking op de regeling Deferred Performance Interest (DPI) 
en bestaat uit een vordering op de betreffende Private Equity-fondsen. Hiervan heeft een bedrag van € 1,7mln 
(2019: € 2,8mln) een looptijd van langer dan 1 jaar.  
 
Overlopende activa 
De overige overlopende activa hebben met name betrekking op vooruitbetaalde kosten en hebben een resterende 
looptijd korter dan één jaar.  
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7 Liquide middelen 
De liquide middelen betreffen tegoeden die worden aangehouden bij Nederlandse grootbanken. Alle tegoeden 
zijn direct invorderbaar.  
 
De eigen liquide middelen maken onderdeel uit van het saldo- en rentecompensatiesysteem binnen PGGM. Als 
gevolg van deelname aan het rentecompensatiesysteem is de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk voor alle 
hieruit voortvloeiende verplichtingen.  
 
Vermogensbeheer is voor externe klanten en voor de PGGM beleggingsfondsen de vermogensbeheerder. Mede 
als gevolg van de standpunten van de AFM en de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving omtrent derivaten 
en wensen van wederpartijen, is in 2019 het besluit genomen om over te gaan tot een decentrale inrichting van 
het kasbeheer, het decentraal uitvoeren van derivatentransacties en om PGGM Treasury B.V. te ontmantelen. 
Ultimo 2020 is nog een bedrag ad 7mln ontvangen welk bestemd is voor PGGM fondsen. Deze ontvangen gelden 
zijn begin januari doorgestort aan de desbetreffende fondsen. 
 
 

8 Eigen vermogen  
Het verloop van het groepsvermogen alsmede inzicht in het totaalresultaat (groepsresultaat en rechtstreekse 
mutaties) is als volgt: 
 
 

 
2020 2019 

 
 

  

Stand per 1 januari  77.580 76.982 
 

 
  

Groepsresultaat na belastingen 
 

30.380 20.598 
Totaalresultaat van de rechtstreeks in het 
vermogen verwerkte baten en lasten 

 
0 0 

Totaalresultaat van de rechtspersoon  30.380 20.598 
 

 
  

Dividenduitkering 
 

-10.000 -20.000 

 
Totaal rechtstreekse mutaties in het 
vermogen uit hoofde van de relaties met 
aandeelhouders 
  

-10.000 -20.000 

 

 
  

Stander per 31 december 
 

97.960 77.580 

 
9 Kortlopende schulden  
 
 

 
31 december 2020 31 december 2019 

 
 

 
  

 
Vooruitgefactureerde bedragen 

 
5.014 4.468 

 
Crediteuren 

 
112 570 

 
Schulden aan groepsmaatschappijen 

 
5.962 12.993 

 
Overlopende passiva 

 
8.983 2.799 

 
Totaal  20.071 20.830  
 

 
  

 
Alle kortlopende schulden hebben een resterende looptijd van korter dan één jaar. 
 
Vooruitgefactureerde bedragen 
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De vooruit ontvangen bedragen institutionele klanten hebben voornamelijk betrekking op voorschotfacturen 
2021.  
 
Crediteuren 
Het saldo crediteuren bestaat uit openstaande facturen van reguliere crediteuren.  
 

Schulden aan groepsmaatschappijen 
De schulden aan groepsmaatschappijen hebben betrekking op: 
 

PGGM N.V. 
 

3.220 11.077 
PGGM Coöperatie U.A. 

 
1.441 0 

PGGM Strategic Advisory Services B.V. 
 

1.301 1.900 
PGGM UFO B.V. 

 
0 16 

 

Totaal 
  

5.962 12.993 

 

De schuld aan PGGM N.V. per 31 december 2020 betreft de doorbelasting van kosten van ondersteunende 
diensten, huisvesting-, telefonie- en ICT-kosten en de door PGGM N.V. betaalde crediteurenfacturen namens 
Vermogensbeheer. Een bedrag van € 2,8mln (2019: € 4,5mln) heeft betrekking op de regeling Deferred 
Performance Interest (DPI). Hiervan heeft een bedrag van € 1,7mln (2019: € 2,8mln) een looptijd van langer 
dan 1 jaar. 
 
De schuld aan PGGM Coöperatie U.A. per 31 december 2020 betreft het nog te verrekenen deel 
vennootschapsbelasting over 2020.  
 
De schuld aan PGGM Strategic Advisory Services B.V. per 31 december 2020 betreft een verrekening van de 
kosten welke binnen activiteiten van PGGM Strategic Advisory Services B.V. vallen.  
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva betreft met name nog te ontvangen facturen en een post van circa € 7mln aan ontvangen 
gelden welke is bestemd voor PGGM fondsen. Deze ontvangen gelden zijn begin januari doorgestort aan de 
desbetreffende fondsenrekening. 
 

10 Niet in balans opgenomen activa en verplichtingen  
 
Aansprakelijkheid bij een fiscale eenheid 
Vermogensbeheer maakt samen met haar aandeelhouder PGGM N.V. en diens enige aandeelhouder PGGM 
Coöperatie U.A. en de andere dochters van PGGM N.V. onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de 
vennootschapsbelasting en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende 
verplichtingen.  
 
Vermogensbeheer maakt tevens onderdeel uit van een fiscale eenheid van de PGGM groep voor de omzetbelasting 
en is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor eventuele omzetbelastingschulden van alle tot de fiscale 
eenheid behorende entiteiten.  
 
Saldo- en rentecompensatiesysteem 
PGGM N.V. maakt bij een van de Nederlandse grootbanken samen met haar dochters en haar enige 
aandeelhouder, PGGM Coöperatie U.A. gebruik van het saldo- en rentecompensatiesysteem. 
 
Verplichting hard- en software 
De totale verplichting per 31 december 2020 bedraagt € 22,4mln (2019: € 21,0mln). De verplichting loopt tot 
2025. Een bedrag van € 14,9mln vervalt binnen een jaar. Nader inzicht in de contracten leidt tot aanpassingen 
in de vergelijkende cijfers voor 2019. 
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11 Netto beheervergoedingen  
 

 
2020 2019 

 
 

  

Netto beheervergoeding institutioneel 
 

53.898 45.172 

Netto beheervergoeding PGGM Fondsen 
 

95.907 92.578 
Totaal 

 
149.805 137.750 

 
   

 
Vermogensbeheer verricht vermogensbeheeractiviteiten voor institutionele klanten (Nederlandse 
pensioenfondsen) middels discretionaire mandaten en de PGGM fondsen. Hiervoor wordt een bruto 
beheervergoeding in rekening gebracht op fonds- en mandaat niveau waarbij verrekening met de totale fee van 
klanten achteraf plaatsvindt, resulterend in de hierboven weergegeven netto beheervergoedingen.  
 

12 Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten  
  2020 2019  
     

Extern personeel  12.373 6.892  

Advieskosten  493 307  

Doorbelaste kosten  7.326 5.094  

Totaal  20.192 12.293  
     

 
Extern personeel betreft de directe inhuur van externen door Vermogensbeheer. De advieskosten bestaan uit 
beleggingsadviezen, fiscaal/juridische advisering en overige diensten. Kosten uitbesteed werk bestaat uit directe 
en doorbelaste kosten.  
 
De doorbelaste kosten uitbesteed werk door PGGM N.V. over boekjaar 2020 bedragen € 7,1mln extern personeel 
kosten (2019: € 5mln) en € 0,1mln advieskosten (2019: € 0,1mln). De stijging van de doorbelasting stafdiensten 
(€ 1,9mln) wordt voornamelijk veroorzaakt door de investeringen in projecten zoals Security- en IT-Roadmap, 
Besturing 2021 en uitbreiding van compliance werkzaamheden. 
 

13 Personeelskosten 
Vermogensbeheer heeft geen medewerkers in dienst. De personeelskosten van de medewerkers werkzaam voor 
Vermogensbeheer worden door PGGM N.V. rechtstreeks aan Vermogensbeheer toegerekend en bedragen over 
2020 € 68,4 mln (2019: € 63,6mln). 
 
Daarnaast hebben de personeelskosten voor een bedrag van € 12,4mln (2019: € 11,6mln) betrekking op 
doorbelaste kosten van de ondersteunende diensten door PGGM N.V. Verder is een bedrag van € 3,7mln 
doorbelast aan PGGM Strategic Advisory Services B.V. voor de verrichte adviesdiensten. 
 
Bezoldiging leden directie en raad van commissarissen 
Vermogensbeheer heeft geen directieleden die uit hoofde van hun statutair directeurschap een bezoldiging genieten.  
In de doorbelaste kosten vanuit PGGM N.V. is tevens de beloning van de directieleden inbegrepen. 
 
De bezoldiging voor Roderick Munsters van de raad van commissarissen (RvC) bedraagt € 25.822 (2019: € 25.503).  
De beloning van de overige RvC leden is opgenomen in de doorbelaste kosten vanuit PGGM N.V.  
 
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan de directieleden en de RvC leden. 
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14 Afschrijvingen en waardeverminderingen op 
(im)materiële vaste activa 

 
 

2020 2019 
 

 
  

Afschrijvingen op immateriële vaste activa 
 

440 633 

Afschrijvingen op materiële vaste activa 
 

5 4 
Doorbelaste afschrijvingskosten 

 
2.399 2.021 

Totaal  2.844 2.658 

 

15 Overige bedrijfskosten  
 
 

 
2020 2019  

 
 

  
 

Huisvestingskosten 
 

12 83 
 

Automatiseringskosten 
 

16.716 15.740 
 

Marketingkosten 
 

42 39 
 

Overige kosten 
 

1.225 1.519 
 

Doorbelaste kosten 
 

8.568 7.150 
 

Totaal  26.563 24.531  
     

De overige bedrijfskosten bestaan uit directe- en doorbelaste kosten. De stijging in de overige bedrijfskosten 
wordt voornamelijk veroorzaakt door directe Vermogensbeheer automatiseringskosten hardware, software, 
datavendoren en doorbelaste automatiseringskosten vanuit PGGM N.V. 
 

16 Belastingen  
De belastinglast in de winst- en verliesrekening is als volgt opgebouwd: 
 
 

 
2020 2019 

 
 

  

Acute belastinglast 
 

5.747 6.861 
Totaal  5.747 6.861 

  
  

  
  

Nominale belastingdruk 
 

25,00% 25,00% 

Effectieve belastingdruk 
 

25,00% 25,00% 
 
De vennootschapsbelasting wordt over het fiscale resultaat berekend. PGGM Coöperatie U.A. rekent uiteindelijk 
af met de Belastingdienst. Eventuele verplichtingen voor de vennootschapsbelasting en/of actieve 
belastinglatenties uit hoofde van voorwaartse verliescompensatie worden binnen de fiscale eenheid verantwoord 
bij PGGM Coöperatie U.A. en via de rekening-courant verrekend met de entiteit waar deze betrekking op heeft.  
 
De nominale belastingdruk van 25% wordt berekend door de acute belastingen en wijzigingen latente belastingen 
te delen door het resultaat voor belastingen. De effectieve belastingdruk is gelijk aan de nominale belastingdruk. 
 

17 Transacties met verbonden partijen 
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar 
deelnemingen en hun bestuurders en leidinggevende functionarissen. 
 
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op een niet zakelijke grondslag. 
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18 Honoraria van de accountant 
Voor een toelichting inzake de honoraria van de accountant wordt op basis van artikel 2:382a BW lid 3 verwezen 
naar de jaarrekening van PGGM Coöperatie U.A. 
 

19 Gebeurtenissen na balansdatum 
 

Corona pandemie 
Ondanks het eerdere succes bij het vertragen van de verspreiding van COVID-19, is het wereldwijde aantal 
besmettingen onlangs dramatisch gestegen. Er blijft onzekerheid over de evolutie van het virus. De maatregelen 
die kunnen worden genomen om de verspreiding ervan te vertragen, en de timing van het vaccinatieproces.  
In Nederland ligt het maatschappelijk leven plat en veel andere landen over de hele wereld gaan op slot. Er zijn 
zowel nationaal als internationaal beleidsinspanningen om de verspreiding van het virus te vertragen. 
Beleidsbepalers van centrale banken en overheden bepalen in grote mate hoe diep het coronavirus de economie 
en financiële markten zal raken, en hoe snel het herstel zal verlopen zodra het virus onder controle is. De huidige 
COVID-19-pandemie heeft de onzekerheid over de economie vergroot. Ondanks deze onzekerheid blijven wij 
voorzichtig optimistisch dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de bedrijfsvoering van Vermogensbeheer.  
 
COVID-19 heeft verder geen impact op de financiële continuïteit van Vermogensbeheer. Dit gezien het vigerende 
Beleid Eigen Vermogen van PGGM N.V. en haar dochters. PGGM N.V. is solvabel genoeg om de continuïteit van 
haar dochtermaatschappijen waaronder Vermogensbeheer te waarborgen. Liquiditeitsrisico voor 
Vermogensbeheer is derhalve niet aanwezig.  
 
Mede vanwege het toenemend aantal besmettingen is het daaraan gekoppelde advies “werk thuis, tenzij het echt 
niet anders kan” tot en met april 2021 verlengd. Deze ontwikkeling voor de korte termijn, maar ook de inschatting 
voor de lange termijn (meer thuiswerken wordt naar verwachting het “nieuwe normaal”) zorgt voor extra 
aandachtspunten voor onder andere het huisvestingvraagstuk. 
 

20 Risicobeheer 
De afdeling Risk & Compliance is verantwoordelijk voor de coördinatie van het risicomanagementproces en stelt 
iedere maand een risicorapportage op. In deze risicorapportage wordt per cluster van risico’s het risicobeeld 
weergegeven en afgezet tegen de door de directie van Vermogensbeheer vastgestelde risicobereidheid. De 
risicorapportage wordt inhoudelijk besproken en vastgesteld in het Unit Risk Committee van Vermogensbeheer. 
De risico’s en de daarbij behorende risicobereidheid zijn opgedeeld in drie risicoclusters: Corporate, 
Dienstverlening en Reputatie.  
 
Voornaamste risico’s en onzekerheden 
Hieronder gaan we per risicocluster kort in op de voornaamste risico’s en onzekerheden, de ontwikkelingen in 
2020 en de beheersing van het risico. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op enkele relevante financiële 
risico’s, namelijk: marktrisico en kredietrisico.  
 
Corporate  
De maatschappelijke discussie over wijzigingen in het pensioenstelsel heeft in 2020 geleid tot een nieuw 
Pensioenakkoord. Veel keuzes moeten nog worden ingevuld, waardoor de definitieve uitkomsten onzeker blijven. 
Er lopen op dit moment initiatieven om de organisatie voor te bereiden op verschillende toekomstscenario’s, 
wendbaarheid en stuurbaarheid te verbeteren en het werken onder architectuur te stimuleren. Waar het gaat om 
de herziening van het pensioenstelsel, bereiden we ons voor op verschillende pensioenscenario’s om klaar te zijn 
voor een toekomstige pensioenstelselwijziging. Dit draagt bij aan het beperken van omgevingsrisico’s voor 
Vermogensbeheer.  
 
Naast de stelselherziening zijn er andere omgevingsrisico’s voor Vermogensbeheer. Dit zijn, onder andere, de 
onzekerheden omtrent de tijdige totstandkoming van een handelsovereenkomst tussen EU en UK inzake de 
Brexit, constant toenemende Cyberdreiging en de aanscherping van eisen die verschillende toezichthouders aan 
PGGM stellen. Deze ontwikkelingen leggen beslag op de aanwezige verandercapaciteit, en kenmerken zich ook 
door veel onzekerheid. Momenteel onderkennen wij een verhoogd risico op compliance. Om te (blijven) voldoen 
aan wet- en regelgeving is in 2020 onder andere veel aandacht besteed aan MiFID II (Markets in Financial 
Instruments Directive). PGGM wil beter in staat zijn om, vanuit een geïntensiveerd toezicht, aantoonbaar invulling 
te geven aan wet- en regelgeving. Er is een programma gestart om onze bedrijfsvoering en de achterliggende 
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ontwerpprincipes hierop aan te passen. Deze ontwikkelingen leggen een groot beslag op de aanwezige 
verandercapaciteit.  
 
Het kunnen aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent is van strategisch belang voor PGGM. In 2020 is de 
krapte op de arbeidsmarkt verder toegenomen. Dit noopt tot een verhoogde aandacht voor HR-risico’s. Deze 
risico’s worden onder andere met het inzetten en blijven zoeken naar alternatieve wervingsmethoden 
gemitigeerd. Wij hebben een eigen trainee en quant trainee programma waarvoor wij in 2020 opnieuw talenten 
hebben weten te werven. Om medewerkers in staat te stellen lang, gezond en met plezier te kunnen werken 
worden medewerkers vanuit het programma Fit for the Future gestimuleerd en ondersteund om zelf de regie over 
hun loopbaanontwikkeling te nemen. Daarnaast wordt op basis van het Sturen op Bezetting de groeipotentie van 
elke medewerker besproken, vastgesteld en gemonitord.  
 
Vermogensbeheer heeft een gezonde financiële positie. De totale kosten ontwikkelden zich in lijn met het budget 
en de forecast. De beleggingsportefeuilles waarvan onze klanten het beheer aan ons hebben toevertrouwd, 
worden voor rekening en risico van onze klanten beheerd. Dit betekent dat de financiële risico’s die voortvloeien 
uit deze beleggingsportefeuilles geen rechtstreekse impact hebben op de financiële positie van onze organisatie. 
 
Dienstverlening 
Bij het uitvoeren van de opdrachten van onze klanten wordt operationeel risico gelopen. Om dit risico te mitigeren 
hebben wij onze processen zodanig ingericht dat wij aantoonbaar ‘in control’ zijn. PGGM geeft hierover Standaard 
3402 en 3000 rapportages af over de vermogensbeheerdienstverlening, dit betreft een multi-client rapportage. 
De Standaard rapportages van Vermogensbeheer over 2020 bevatten geen beperkingen. Er hebben zich in 2020 
geen incidenten met een materiële toerekenbare impact gemanifesteerd. De beleggingsportefeuilles waarvan 
onze klanten de uitvoering aan PGGM hebben toevertrouwd zijn afgelopen jaar zonder noemenswaardige 
incidenten op een beheerste wijze uitgevoerd.  
Om te voldoen aan de wensen van klanten en de nog steeds toenemende wet- en regelgeving lopen meerdere 
projecten tegelijkertijd. Gezien de omvang en de impact van deze projecten op de organisatie staat de 
verandercapaciteit onder druk. Verder is de IT inrichting rond vermogensbeheer nog niet optimaal ingericht voor 
de best in class ambitie, waardoor er sprake is van een verhoogd IT-risico. Om dit risico te mitigeren zijn kaders 
gesteld voor een adequaat, evenwichtig, effectief en transparant project- en portfoliomanagement.  
Ten aanzien van informatiebeveiliging en (cyber)security leven we in een tijd waarin bedreigingen blijven 
toenemen en aantoonbaarheid van maatregelen voor onszelf en onze stakeholders steeds belangrijker wordt.  
In 2020 is het beleid en de inrichting van informatiebeveiliging verder versterkt. Aan de hand van het PGGM 
Security Control Framework bewaken we actief de volwassenheid en aantoonbaarheid van onze security 
processen.  
 
Reputatierisico 
Om het reputatierisico te beheersen voert PGGM onder andere actief stakeholdermanagement, waarbij de 
klantrelatie doorlopend gemonitord en de klanttevredenheid doorlopend gemeten wordt. Verder monitort PGGM 
actief de media exposure van onze organisatie en onze klanten en bespreken wij periodiek specifiek de 
reputatierisico’s en -kansen en de maatregelen om risico’s te mitigeren en kansen te benutten.  
 
Marktrisico 
De opbrengsten van Vermogensbeheer zijn afhankelijk van de afspraken met de klanten. Het risico op dalende 
opbrengsten als gevolg van dalend vermogen is gelimiteerd doordat de opbrengsten grotendeels uit vaste 
vergoedingen bestaan.  
 
Kredietrisico 
Het kredietrisico wordt gedefinieerd als het risico dat tegenpartijen niet aan de contractuele verplichtingen kunnen 
voldoen. Het betreft voornamelijk de te ontvangen beheervergoedingen die contractueel zijn overeengekomen 
met de klanten. Aangezien Vermogensbeheer vermogensbeheer-activiteiten aan pensioenfondsen levert is het 
risico als gevolg van een faillissement laag.  
Het maximale kredietrisico bedraagt de boekwaarde van de financiële vaste activa, vorderingen en liquide 
middelen. De boekwaarde van in de balans opgenomen financiële activa benadert de reële waarde.  
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Vereist kapitaal 
Voor de continuïteit van onze organisatie is het van belang dat wij voldoende kapitaal aanhouden om de mogelijke 
financiële gevolgen van de geïdentificeerde risico’s te kunnen dragen. Hiertoe hebben wij een specifiek beleid 
Eigen Vermogen vastgesteld. De vereisten die vanuit DNB en AFM worden gesteld zijn hierin verwerkt. 
Vermogensbeheer heeft gedurende 2020 een extra buffer aangehouden van € 10mln in het eigen vermogen voor 
de eventuele impact van Corona. De afdeling Finance & Control heeft in 2020 de toereikendheid van het 
aangehouden kapitaal bewaakt. 
Voor Vermogensbeheer wordt de toereikendheid van het aangehouden kapitaal specifiek vastgesteld door middel 
van het Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP). Uit de jaarlijkse bespreking in 2020 van de ICAAP 
met DNB zijn geen meldenswaardige bevindingen naar voren gekomen. 
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 Enkelvoudige jaarrekening  
PGGM Vermogensbeheer B.V. 
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Enkelvoudige balans per 31 december 2020  
 
 
(vóór resultaatbestemming)    

(bedragen in duizenden euro’s)    
 Ref 31 december 2020 31 december 2019 
    

Activa    

Vaste activa    

Immateriële vaste activa  852 1.289 
Materiële vaste activa  15 12 
Financiële vaste activa 22 150 4.667 
    

Totaal vaste activa   1.017 5.968 

    

Vlottende activa    

Vorderingen 23 28.756 23.676 

Liquide middelen  88.230 68.754 
    

Totaal vlottende activa   116.986 92.430 
    

Totaal activa   118.003 98.398 
    

Passiva    

Eigen vermogen 24   

Gestort en opgevraagd kapitaal  100 100 
Wettelijke reserve  5 5 

Agio reserve  34.400 34.400 
Overige reserve  33.075 22.477 

Onverdeeld resultaat  30.380 20.598 
    

Totaal eigen vermogen   97.960 77.580 
    

Kortlopende schulden    

Kortlopende schulden 25 20.043 20.818 
    

Totaal kortlopende schulden   20.043 20.818 
    

Totaal passiva   118.003 98.398 
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Enkelvoudige winst- en 
-verliesrekening over 2020 
 
 
 
 
(bedragen in duizenden euro’s)    

 Ref 2020 2019 
Resultaat deelnemingen 22 13.140 0 

Overige resultaat na belastingen  17.240 20.598 
    

Resultaat na belastingen   30.380 20.598 
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Toelichting behorende tot de enkelvoudige 
jaarrekening 
 

 

21 Algemeen 
De enkelvoudige jaarrekening maakt deel uit van de jaarrekening 2020 van Vermogensbeheer. Ten aanzien van 
de enkelvoudige winst- en verliesrekening van Vermogensbeheer is gebruik gemaakt van de vrijstelling ingevolge 
artikel 2:402 BW. Voor zover posten uit de enkelvoudige balans en de enkelvoudige winst- en verliesrekening 
hierna niet nader zijn toegelicht, wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans en winst- en 
verliesrekening. 
 

22 Financiële vaste activa 
 

 
Deelnemingen 

_________________________ 
 

 

Stand per 1 januari 2020  4.667  
 

 

Mutaties  
 

Investeringen 
 

600 

Desinvesteringen 
 

-4.667 
Resultaat deelnemingen 

 
-450 

_________________________  
 

Stander per 31 december 2020 
 

150 
 
 
Ultimo boekjaar betreft de deelneming het kapitaalbelang van 25% in Design Authority welke in 2020 is 
verworven. De desinvesteringen in 2020 zien toe op de verkoop van het 10% belang in Sustainalytics en de 
verwerking van Treasury als gevolg van de juridische fusie welke in 2020 heeft plaatsgevonden. 
 
De deelnemingen hebben betrekking op de volgende vennootschappen: 
 
Naam Vestigingsplaats kapitaal Aandeel in geplaatst   

PGGM Australia Nominees Pty Limited Sydney, Australië 100% 

Design Authority B.V. Amsterdam, Nederland 25% 

 

23 Vorderingen 
 

  
31 december 2020 31 december 2019 

 
 

  

Debiteuren 
 

10.967 10.055 

Vorderingen op groepsmaatschappijen 
 

6.994 1.571 
Vordering op PGGM beleggingsfondsen 

 
3.363 4.989 

Nog te factureren 
 

4.178 4.452 
Overlopende activa 

 
3.254 2.609 

Totaal 
 

28.756 23.676 
 
De vorderingen hebben een kortlopend karakter. 
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Vorderingen op groepsmaatschappijen 
De vorderingen op groepsmaatschappijen hebben betrekking op: 
 
 

 
31 december 2020 31 december 2019 

 
   

PGGM Coöperatie U.A., 
 

0 703 
PGGM Pensioenbeheer B.V. 

 
1.609 868 

PGGM UFO B.V. 
 

5.385 0 
Totaal  6.994 1.571 

 
De vorderingen op groepsmaatschappijen worden in de toelichting op de balans in de geconsolideerde 
jaarrekening nader toegelicht.  
 
Overlopende activa 
De overlopende activa worden in de toelichting op de balans in de geconsolideerde jaarrekening nader toegelicht. 
 

24 Eigen vermogen  

 
 

Gestort en 
opgevraagd 

kapitaal 
Wettelijke 

reserve  
Agio 

reserve 
Overige 

reserves 
Onverdeelde 

winst Totaal 

______________________       

Stand per 1 januari 2019 100 5 34.400 24.071 18.406 76.982 

       

Resultaatbestemming 2018 0 0 0 18.406 -18.406 0 

Uitgekeerd dividend 0 0 0 -20.000 0 -20.000 

Resultaat 2019 0 0 0 0 20.598 20.598 

______________________       

Stand per 31 december 2019 100 5 34.400 22.477 20.598 77.580 

       

Resultaatbestemming 2019 0 0 0 20.598 -20.598 0 

Uitgekeerd dividend 0 0 0 -10.000 0 -10.000 

Resultaat 2020 0 0 0 0 30.380 30.380 

______________________       

Stand per 31 december 2020 100 5 34.400 33.075 30.380 97.960 

 
Het kapitaal van Vermogensbeheer bedraagt € 500.000 (2019: € 500.000), bestaande uit 500 aandelen met een 
nominale waarde van € 1.000. Hiervan zijn 100 aandelen geplaatst en volgestort. 
 
Vermogensbeheer heeft het vereiste vermogen inzake het prudentiële kapitaal ultimo 2020 vastgesteld op  
€ 64,1mln (2019: € 49,7mln). Het toetsingsvermogen per 31 december 2020 voldoet daarmee aan de prudentiële 
kapitaalvereisten van DNB. Het totaalresultaat na belastingen 2020 bedraagt €30,4mln (2019: € 20,6mln)  
 
Onverdeeld resultaat 
Het resultaat na belastingen over 2020 is opgenomen in de post onverdeeld resultaat van het eigen vermogen. 
 

Voorstel tot resultaatbestemming 
De Algemene Vergadering wordt voorgesteld het resultaat na belastingen over 2020 toe te voegen aan de overige 
reserves.  

PricewaterhouseCoopers 
Accountants N.V.
Uitsluitend voor 
identificatiedoeleinden



 

 

 

139 

 

25 Kortlopende schulden 
 

  
31 december 2020 31 december 2019 

 
 

  

Crediteuren 
 

112 570 

Schulden aan groepsmaatschappijen 
 

5.962 13.009 
Vooruitbetaalde bedragen institutionele klanten 

 
5.014 4.468 

Belastingen en premies sociale verzekeringen 
 

0 0 
Overlopende passiva 

 
8.955 2.771 

  
  

Totaal  20.043 20.818 
 
De kortlopende schulden hebben allen een resterende looptijd van korter dan een jaar. 
 
Schulden aan groepsmaatschappijen 
De schulden aan groepsmaatschappijen hebben betrekking op: 
 
 

 
31 december 2020 31 december 2019 

 
 

  

PGGM N.V. 
 

3.220 11.062 
PGGM Coöperatie U.A. 

 
1.441 0 

PGGM Strategic Advisory Services BV 
 

1.301 1.900 

PGGM UFO B.V. 
 

0 16 
PGGM Treasury B.V. 

 
0 31 

Totaal  5.962 13.009 
 
De schulden aan groepsmaatschappijen worden in de toelichting op de balans in de geconsolideerde jaarrekening 
nader toegelicht.  
 
Overlopende passiva 
De overlopende passiva worden in de toelichting op de balans in de geconsolideerde jaarrekening nader 
toegelicht. 
 

26 Transacties met verbonden partijen  
Van transacties met verbonden partijen is sprake wanneer een relatie bestaat tussen de onderneming, haar 
deelnemingen, hun bestuurders en leidinggevende functionarissen.  
Er hebben zich geen transacties met verbonden partijen voorgedaan op niet zakelijke grondslag. 
 

27 Gebeurtenissen na balansdatum 
Voor de toelichting omtrent de gebeurtenissen na balansdatum wordt verwezen naar noot 19 ‘Gebeurtenissen 
na balansdatum’ in de geconsolideerde jaarrekening. 
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Zeist, 19 april 2021 
De directie, 
 
 
 
 
Sylvia Butzke  
 
 
 
 
Geraldine Leegwater 
 
 
 
Arjen Pasma 
 
 
 
 
Bob Rädecker 
 
 
 
 
Frank Roeters van Lennep  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
Jaarr ekeni ng 
31 december 2020 
1 januari 2020 
PGGM Vermog ensbeheer B.V. 
Control e 
Goedkeurend 
30405638A015 
KVK 
Kvk N ummer uit  DB ( nog te doen)  
Create SBR  Extensi on 
1.0 
Amsterdam  
30 maart 2021 

Aan: de algemene vergadering en de raad van commissarissen van PGGM Vermogensbeheer B.V.  
  

  

  

Verklaring over de jaarrekening 2020 
  

Ons oordeel 
Naar ons oordeel geeft de jaarrekening van PGGM Vermogensbeheer B.V. (‘de vennootschap’) een 
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van de vennootschap en de groep 
(de vennootschap samen met haar dochtermaatschappijen) op 31 december 2020 en van het resultaat 
over 2020 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek 
(‘BW’). 

Wat we hebben gecontroleerd 
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020 van PGGM Vermogensbeheer B.V. te 
Zeist gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde jaarrekening van de groep en de 
enkelvoudige jaarrekening. 

De jaarrekening bestaat uit: 
• de geconsolideerde en enkelvoudige balans per 31 december 2020; 
• de geconsolideerde en enkelvoudige winst-en-verliesrekening over 2020; en 
• de toelichting met de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige 

toelichtingen. 

Het stelsel voor financiële verslaggeving dat is gebruikt voor het opmaken van de jaarrekening is 
Titel 9 Boek 2 BW. 

  

De basis voor ons oordeel 
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse 
controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de 
paragraaf ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons 
oordeel. 
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Onafhankelijkheid 
Wij zijn onafhankelijk van PGGM Vermogensbeheer B.V. zoals vereist in de Wet toezicht 
accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij 
assuranceopdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in 
Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants 
(VGBA). 

  

 

Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere 
informatie 
  

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die 
bestaat uit: 
• Het hoofdstuk ‘Over dit verslag’. 
• Het directieverslag, bestaande uit: Introductie: Wij zijn PGGM Vermogensbeheer, Hoofdstuk 1: 

Rendement – De directe waarde die wij hebben gecreëerd, Hoofdstuk 2: Onze impact – Waarde 
genereren voor stakeholders en de samenleving, Hoofdstuk 3: Excellende uitvoering – Streven 
naar maximale waardecreatie, Hoofdstuk 4: Organisatie – Onze mensen, Hoofdstuk 5: Future 
proof – Klaar zijn voor de toekomst, Vooruitblik: hoe wij de toekomst voor ons zien en Bijlagen 1 
tot 3. 

• Het verslag van de raad van commissarissen. 
• De overige gegevens. 
• Bijlagen. 

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie: 
• met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat; 
• alle informatie bevat die op grond van Titel 9 Boek 2 BW is vereist. 

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen 
vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële 
afwijkingen bevat. 

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in Titel 9 Boek 2 BW en de 
Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze 
controlewerkzaamheden bij de jaarrekening. 

De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het 
directieverslag en de overige gegevens in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 

  

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening 
en de accountantscontrole 
  

Verantwoordelijkheden van de directie en de raad van commissarissen 
voor de jaarrekening 
De directie is verantwoordelijk voor: 
• het opmaken en het getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met Titel 9 

Boek 2 BW; en voor 
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• een zodanige interne beheersing die de directie noodzakelijk acht om het opmaken van de 
jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten 
of fraude. 

Bij het opmaken van de jaarrekening moet de directie afwegen of de vennootschap in staat is om haar 
werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van het genoemde verslaggevingsstelsel moet 
de directie de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de directie 
het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als 
beëindiging het enige realistische alternatief is. De directie moet gebeurtenissen en omstandigheden 
waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar bedrijfsactiviteiten kan 
voortzetten, toelichten in de jaarrekening. 

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van 
financiële verslaggeving van de vennootschap. 

  

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel. 

Onze doelstellingen zijn een redelijke mate van zekerheid te verkrijgen over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of van fouten 
en een controleverklaring uit te brengen waarin ons oordeel is opgenomen. Een redelijke mate van 
zekerheid is een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij 
tijdens onze controle niet alle afwijkingen van materieel belang ontdekken. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de 
economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit 
beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect 
van onderkende afwijkingen op ons oordeel. 

Een meer gedetailleerde beschrijving van onze verantwoordelijkheden is opgenomen in de bijlage bij 
onze controleverklaring. 

Rotterdam, 19 april 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

/PwC _Partner _Signature/ 

Origineel getekend door J. IJspeert RA 
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Bijlage bij onze controleverklaring over de jaarrekening 2020 
van PGGM Vermogensbeheer B.V. 
  

In aanvulling op wat is vermeld in onze controleverklaring hebben wij in deze bijlage onze 
verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening nader uiteengezet en toegelicht wat een 
controle inhoudt. 

De verantwoordelijkheden van de accountant voor de controle van de 
jaarrekening 
Wij hebben deze accountantscontrole professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse 
controlestandaarden, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond 
onder andere uit: 
• Het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening afwijkingen van materieel 

belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren 
van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en 
geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel 
belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing. 

• Het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel 
controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van 
de interne beheersing van de vennootschap. 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving 
en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die 
daarover in de jaarrekening staan. 

• Het vaststellen dat de door de directie gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar 
is. Ook op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en 
omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de vennootschap haar 
bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid 
van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te 
vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen 
inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de 
controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige 
gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar 
continuïteit niet langer kan handhaven. 

• Het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin 
opgenomen toelichtingen en het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de 
onderliggende transacties en gebeurtenissen. 

Gegeven onze eindverantwoordelijkheid voor het oordeel zijn wij verantwoordelijk voor de aansturing 
van, het toezicht op en de uitvoering van de groepscontrole. In dit kader hebben wij de aard en omvang 
van de uit te voeren werkzaamheden voor de groepsonderdelen bepaald om te waarborgen dat we 
voldoende controlewerkzaamheden verrichten om in staat te zijn een oordeel te geven over de 
jaarrekening als geheel.  
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Bepalend hierbij zijn de geografische structuur van de groep, de omvang en/of het risicoprofiel van de 
groepsonderdelen of de activiteiten, de bedrijfsprocessen en interne beheersingsmaatregelen en de 
bedrijfstak waarin de vennootschap opereert. Op grond hiervan hebben wij de groepsonderdelen 
geselecteerd waarbij een controle of beoordeling van de financiële informatie of specifieke posten 
noodzakelijk was. 

Wij communiceren met de raad van commissarissen onder andere over de geplande reikwijdte en 
timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn 
gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing. 
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‘PwC’ is het merk waaronder PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. (KvK 34180285), PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. (KvK 34180284), 
PricewaterhouseCoopers Advisory N.V. (KvK 34180287), PricewaterhouseCoopers Compliance Services B.V. (KvK 51414406), PricewaterhouseCoopers Pensions, 
Actuarial & Insurance Services B.V. (KvK 54226368), PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK 34180289) en andere vennootschappen handelen en diensten verlenen. Op 

deze diensten zijn algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder meer aansprakelijkheidsvoorwaarden zijn opgenomen. Op leveringen aan deze 
vennootschappen zijn algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. Op www.pwc.nl treft u meer informatie over deze vennootschappen, waaronder deze algemene 
(inkoop)voorwaarden die ook zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 

Assurancerapport van de onafhankelijke accountant 

Aan: de directie van PGGM Vermogensbeheer B.V. 

  

 

Assurancerapport bij de geselecteerde informatie over 
verantwoord beleggen in het jaarverslag van PGGM 
Vermogensbeheer B.V. 
  

 

Onze conclusie 
Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden en de verkregen assurance-informatie is ons niets 
gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de geselecteerde informatie over 
verantwoord beleggen in het jaarverslag 2020 van PGGM Vermogensbeheer B.V. niet, in alle van 
materieel belang zijnde aspecten, is opgesteld in overeenstemming met de intern gehanteerde 
rapportage criteria van PGGM Vermogensbeheer B.V. zoals toegelicht in de paragraaf 
‘verslaggevingscriteria’. 

Wat we hebben onderzocht 
Het object van onderzoek betreft de geselecteerde informatie over verantwoord beleggen in het 
jaarverslag 2020 van PGGM Vermogensbeheer B.V. te Zeist (hierna: het jaarverslag). De geselecteerde 
informatie over verantwoord beleggen in het jaarverslag 2020 van PGGM Vermogensbeheer B.V. 

(hierna: de verantwoord beleggen informatie) is aangeduid met het symbool       in het jaarverslag en 

in bijlage A bij dit assurancerapport opgenomen.  

Wij hebben de verantwoord beleggen informatie onderzocht. Alle andere informatie in het jaarverslag, 
alsmede de data van voorgaande jaren op de verantwoord beleggen informatie, is geen onderdeel van 
onze opdracht. Daarom rapporteren en concluderen wij niet over deze andere informatie. 

 

De basis voor onze conclusie 
Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse Standaard 
3000A ‘Assuranceopdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling van historische 
financiële informatie (attest-opdrachten)’. Dit onderzoek is gericht op het verkrijgen van een beperkte 
mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze 
verantwoordelijkheden voor het onderzoek’. 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis voor 
onze conclusie. 
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Onafhankelijkheid en kwaliteitsbeheersing 
Wij zijn onafhankelijk van PGGM Vermogensbeheer B.V. zoals vereist in de Verordening inzake de 
onafhankelijkheid van accountants bij assuranceopdrachten (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en 
beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij passen de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) toe. Op grond daarvan beschikken wij 
over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en 
procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele standaarden en andere 
relevante wet- en regelgeving. 

Verslaggevingscriteria 
De verantwoord beleggen informatie moet gelezen en begrepen worden in combinatie met de 
rapportage criteria. De directie van PGGM Vermogensbeheer B.V. is alleen verantwoordelijk voor het 
selecteren en toepassen van deze rapportage criteria, rekening houdende met de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving met betrekking tot de rapportage. Het ontbreken van gevestigde praktijken ter 
beoordeling en meting van niet-financiële informatie biedt de mogelijkheid verscheidene, acceptabele 
meettechnieken toe te passen. Hierdoor kan de vergelijkbaarheid tussen entiteiten onderling en in de 
tijd beïnvloed worden. 
 
De rapportage criteria welke gebruikt zijn bij de totstandkoming van de verantwoord beleggen 
informatie in het jaarverslag zijn de eigen rapportage criteria welke ontwikkeld zijn door PGGM 
Vermogensbeheer B.V., welke zijn toegelicht in de paragraaf ‘rapportage criteria’ in het jaarverslag. 
De rapportage criteria zijn online1 beschikbaar gesteld op 
https://www.pggm.nl/media/m53pzm0c/pggm-rapportage-criteria-2020.pdf.  

  

 

Verantwoordelijkheden met betrekking tot de verantwoord beleggen 
informatie en het onderzoek 

Verantwoordelijkheden van de directie  
De directie van PGGM Vermogensbeheer B.V. is verantwoordelijk voor het opstellen van betrouwbare 
en toereikende verantwoord beleggen informatie in overeenstemming met de intern gehanteerde 
rapportage criteria van PGGM Vermogensbeheer B.V. zoals toegelicht in de paragraaf 
‘verslaggevingscriteria’, inclusief het identificeren van de beoogde gebruikers en het toepasbaar zijn 
van de gehanteerde criteria voor de doelstellingen van de beoogde gebruikers.  

De directie is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om 
het opstellen van de verantwoord beleggen informatie in het jaarverslag mogelijk te maken zonder 
afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. 

 
1 Het onderhoud en de integriteit van de website van PGGM Vermogensbeheer B.V. is de verantwoordelijkheid 
van de directie; de werkzaamheden zoals door ons uitgevoerd hebben geen betrekking hierop en, 
overeenkomstig, accepteren wij geen verantwoordelijkheid voor enige wijzigingen aan de rapportage criteria 
2020 welke op de website van PGGM Vermogensbeheer B.V. gepubliceerd zijn na de datum van dit assurance 
rapport.  

https://www.pggm.nl/media/m53pzm0c/pggm-rapportage-criteria-2020.pdf
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Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek 
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een assuranceopdracht dat wij 
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor de door ons af te geven 
conclusie. 

Onze conclusie beoogt een beperkte mate van zekerheid te geven. De in dit kader uitgevoerde 
werkzaamheden bestonden in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de 
entiteit en het vaststellen van de plausibiliteit van de verantwoord beleggen informatie. De mate van 
zekerheid die wordt verkregen bij assuranceopdrachten gericht op het verkrijgen van een beperkte 
mate van zekerheid is daarom ook aanzienlijk lager dan de zekerheid die wordt verkregen bij 
assuranceopdrachten gericht op het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. 

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten. Afwijkingen zijn materieel indien 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op 
de beslissingen die gebruikers op basis van de verantwoord beleggen informatie in het jaarverslag 
nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze werkzaamheden en de 
evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op onze conclusie. 

Werkzaamheden 
Wij hebben deze assuranceopdracht professioneel-kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant 
professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse Standaard 3000A, 
ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. 

Onze belangrijkste werkzaamheden bestonden uit: 

• Het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte verslaggevingscriteria en het evalueren van de 

redelijkheid van schattingen door de directie en de toelichtingen die daarover in het jaarverslag 
staan. 

• Het verkrijgen van inzicht in de verslaggevingsprocessen die ten grondslag liggen aan de 
geselecteerde verantwoord beleggen informatie inclusief het op hoofdlijnen kennisnemen van de 
interne beheersing, voor zover dit relevant is voor onze beoordeling. 

• Het in overweging nemen van de interne beheersing die relevant is voor het onderzoek met als 
doel assurancewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden.  
Deze overweging heeft niet als doel om een conclusie uit te spreken over de effectiviteit van de 
interne beheersing van PGGM Vermogensbeheer B.V. 

• Het identificeren van gebieden in de verantwoord beleggen informatie met een hoger risico op 
misleidende of onevenwichtige informatie of afwijkingen van materieel belang als gevolg van 
fraude of fouten. Het op basis van deze risico-inschatting bepalen en uitvoeren van 
werkzaamheden gericht op het vaststellen van de plausibiliteit van de verantwoord beleggen 
informatie. Deze werkzaamheden bestonden onder meer uit: 

o Het afnemen van interviews met directie en relevante medewerkers verantwoordelijk voor 
het verantwoord beleggen strategie en -beleid. 

o Het afnemen van interviews met relevante medewerkers verantwoordelijk voor het 
aanleveren van informatie voor, het uitvoeren van interne controles op en de consolidatie 
van gegevens voor de verantwoord beleggen informatie in het jaarverslag. 

o Het verkrijgen van assurance-informatie dat de geselecteerde verantwoord beleggen 
informatie aansluit op de onderliggende administraties van de entiteit. 

o Het op basis van beperkte deelwaarnemingen beoordelen van relevante interne en externe 
documentatie. 

o Het analytisch evalueren van data en trends. 
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o Het evalueren van de consistentie van de geselecteerde verantwoord beleggen informatie 
met de overige informatie in het jaarverslag buiten de reikwijdte van onze beoordeling. 

o Het overwegen of de geselecteerde verantwoord beleggen informatie als geheel het beeld 
weergeeft in relatie tot het doel van de gehanteerde verslaggevingscriteria. 

Rotterdam, 19 april 2021 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 

Origineel getekend door J. IJspeert RA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage: 
Lijst met geselecteerde prestatie-indicatoren in het jaarverslag in scope voor de assuranceopdracht 
met beperkte mate van zekerheid 
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De volgende verantwoord beleggen informatie is door ons onderzocht:  

Doelstelling KPI 

€20 miljard belegd in oplossingen - Belegd vermogen in aandachtsgebied klimaat en milieu 
per balansdatum 
- Nieuw belegd vermogen in BiO 2020 

- Totaal belegd vermogen BiO 2020 

- Nieuw belegd vermogen in aandachtsgebied klimaat en 
milieu ten opzichte van balansdatum vorig jaar 
- Belegd vermogen in aandachtsgebied water per 
balansdatum 
- Nieuw belegd vermogen in aandachtsgebied water ten 
opzichte van balansdatum vorig jaar 
- Belegd vermogen in aandachtsgebied voedsel per 
balansdatum 
- Nieuw belegd vermogen in aandachtsgebied voedsel ten 
opzichte van balansdatum vorig jaar 
- Belegd vermogen in aandachtsgebied gezondheid per 
balansdatum 
- Nieuw belegd vermogen in aandachtsgebied gezondheid 
ten opzichte van balansdatum vorig jaar 
- Belegd vermogen in aandachtsgebied overig per 
balansdatum 

Halveren CO2-uitstoot aandelen - CO2-voetafdruk per miljoen bedrijfsomzet per 
balansdatum van de aandelenportefeuille 
- % reductie CO2-voetafdruk per miljoen bedrijfsomzet per 
balansdatum van de aandelenportefeuille ten opzichte van 
nulmeting 2014   

Niet beleggen in landen en 
ondernemingen die niet passen bij de 
identiteit en de normen en waarden van 
PGGM en onze klanten   

- Aantal ondernemingen die zijn uitgesloten (in het jaar 
2020) 
- Aantal landen waarvan de staatsobligaties zijn 
uitgesloten (in het jaar 2020) 

Op goed geïnformeerde wijze stemmen 
op alle aandeelhoudersvergaderingen 

- Aantal stemmen uitgebracht voor de regio's: Nederland, 
Europa (exclusief Nederland), Noord-Amerika, Azië, rest 
van de wereld 
- Aantal vergaderpunten waarover gestemd is conform 
managementaanbeveling 
- Aantal vergaderpunten waarover gestemd is tegen 
managementaanbeveling 
- Aantal aandeelhoudersvoorstellen waarvoor is gestemd 

- Aantal aandeelhoudersvoorstellen waartegen is gestemd 

- Aantal aandeelhoudersvoorstellen waar er is onthouden 
van stemming 
- Aantal managementvoorstellen in de categorie 
beschermingsconstructie  
- Aantal managementvoorstellen in de categorie 
bestuurdersbenoemingen 
- Aantal managementvoorstellen in de categorie 
kapitaaluitbreiding 
- Aantal managementvoorstellen in de categorie 
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beloningen 

- Aantal managementvoorstellen in de categorie fusies en 
overnames 
- Aantal managementvoorstellen in de categorie overig 

- Aantal managementvoorstellen in de categorie milieu & 
sociaal 
- Aantal steminstructies voor 

- Aantal steminstructies tegen 

- Aantal steminstructies onthouden 

- Aantal steminstructies beloningsvoorstellen in de VS 

- Aantal steminstructies beloningsvoorstellen voor 

- Aantal steminstructies beloningsvoorstellen tegen 

- Aantal steminstructies beloningsvoorstellen onthouden 

- Aantal aandeelhoudersvoorstellen in de categorie 
beloningen 
- Aantal aandeelhoudersvoorstellen in de categorie 
corporate governance 
- Aantal aandeelhoudersvoorstellen in de categorie 
bestuurdersbenoemingen 
- Aantal aandeelhoudersvoorstellen in de categorie 
gezondheid en milieu 
- Aantal aandeelhoudersvoorstellen in de categorie sociale 
omstandigheden 
- Aantal aandeelhoudersvoorstellen in de categorie overig 

- Aantal aandeelhoudersvergaderingen waarop is gestemd 

- Aantal uitgebrachte stemmen 

- Aantal niet-gestemde vergaderingen 

- Percentage gestemd 

- Percentage niet-gestemd 

- Aantal gestemde vergaderingen  
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PGGM zet actief haar invloed als 
aandeelhouder in om 
verbeteringen op ESG-gebied te 
realiseren, om op deze 
manier bij te dragen aan de kwaliteit, 
duurzaamheid en 
continuïteit van ondernemingen en 
markten 

- Aantal ondernemingen waarmee dialoog is gevoerd 

- Aantal marktpartijen waarmee dialoog is gevoerd 

- Aantal ondernemingen waarbij resultaat is behaald 

- Aantal marktpartijen waarbij resultaat is behaald 

- Aantal engagementactiviteiten bij ondernemingen 
gedurende het kalenderjaar voor de regio's: Europa 
(exclusief Nederland), Noord-Amerika, Azië, rest van de 
wereld, Nederland, totaal  
- Aantal engagementactiviteiten bij ondernemingen 
gedurende het kalenderjaar voor de aandachtsgebieden: 
Klimaatverandering, vervuiling en uitstoot; 
Mensenrechten, Gezondheidszorg, Goed 
Ondernemingsbestuur, totaal, Waterschaarste  
- Aantal marktengagementactiviteiten gedurende het 
kalenderjaar voor de regio's: Azië, Nederland, rest van de 
wereld, totaal, Europa, Noord-Amerika  
- Aantal marktengagementactiviteiten gedurende het 
kalenderjaar voor het aandachtsgebied goed 
ondernemingsbestuur, klimaatverandering, 
mensenrechten, gezondheidszorg, waterschaarste 

Juridische procedures Beleggingsverlies verhaald door juridische procedures 
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Statutaire bepaling omtrent  
bestemming van het resultaat 
 
 
 
 
De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 30 van de statuten: 
 
30.1  De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de 

jaarrekening is bepaald, alsmede tot vaststelling van uitkeringen uit de winst of de reserves voor zover 
het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. 

30.2  Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van de directie. De directie weigert 
slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na 
de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. 

30.3  Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, 
niet mee. 

30.4  Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor 
zover de wet dat toestaat. 
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Algemeen  

 
 
 
 
 
Adresgegevens 
PGGM Vermogensbeheer B.V. 
Noordweg Noord 150 
3704 JG Zeist 
Postbus 117 
3700 AC Zeist 
Telefoon 030 277 9911 
www.pggm.nl  
Inschrijvingsnummer KvK 30228490 
 
Directie    
Sylvia Butzke     
Geraldine Leegwater    
Arjen Pasma    
Bob Rädecker     
Frank Roeters van Lennep  
 
Raad van commissarissen    
Edwin Velzel, voorzitter 
Willem Jan Brinkman 
Roderick Munsters 
 
Accountant 
PricewaterhouseCoopers Accountants N.V. 
Postbus 90357 
1006 BJ Amsterdam 
 
Thomas R. Malthusstraat 5, 1066 JR Amsterdam 
Telefoon 088 - 792 00 20 
 
Informatie 
Heeft u een vraag over de inhoud van dit jaarverslag, neem dan contact met ons op: www.pggm.nl/jaarverslag.  
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Bijlage 1 Rooster van aftreden 
 

Rooster van aftreden bestuurlijk en toezichthoudende functies.  
 

Naam Datum benoeming Datum aftreden 

Edwin Velzel 3-mei-18 3-mei-22 

Roderick Munsters 15-mei-18 15-mei-22 

Willem Jan Brinkman 27-jan-20 27-jan-24 

 
 

Bijlage 2 Nevenfuncties raad van commissarissen 
 
Nevenfuncties Edwin Velzel (voorzitter) 
Geboortedatum 29 januari 1963 
Nationaliteit Nederlandse 
Hoofdfunctie Chief Executive Officer (CEO) PGGM N.V. 
 
Bestuurlijke en toezichthoudende functies: 

Voorzitter Raad van Bestuur PGGM N.V. 

Lid Raad van Commissarissen PGGM Vermogensbeheer B.V. 

Lid Raad van Commissarissen Klaverblad Verzekeringen 

Lid Raad van Toezicht Omring (Verzorging en Verpleging) 

Lid Raad van Toezicht Gelre ziekenhuizen (per 1 september 2019) 

 
Nevenfuncties Willem Jan Brinkman (plaatsvervangend voorzitter) 
Geboortedatum 10-01-1973 
Nationaliteit Nederlandse  
Hoofdfunctie Chief Financial & Risk Officer (CFRO) PGGM N.V.  
  
Bestuurlijke en toezichthoudende functies:  

 
 
 
  

Lid Raad van Bestuur PGGM N.V. 

Lid Raad van Commissarissen PGGM Vermogensbeheer B.V. (gestart per 27 januari 2020) 

Lid beleggingsadviescommissie Beleggingsadviescommissie FNV 
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Nevenfuncties R.M.S.M. Munsters   
Geboortedatum 19 juli 1963   
Nationaliteit Nederlandse en Canadees  
Hoofdfunctie R2MB Consultancy B.V.  
 
Bestuurlijke en toezichthoudende functies:  

Lid Raad van Commissarissen PGGM Vermogensbeheer B.V. 

Lid Raad van Commissarissen Unibail-Rodamco-Westfield SE 

Eigenaar en directeur R2MB Consultancy B.V. 

Lid Monitoring Commissie  Monitoring Commissie Corporate Governance Code  

Lid Financial Investments Strategy 
Committee 

Capital Guidance 

Lid Raad van Toezicht Nationaal Fonds Kunstbezit 

Lid Raad van Commissarissen Moody’s Investors Service-EU 

Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor de Raekt 

Board Member BNY Mellon Bank SA/N.V. 

Bestuurslid  Continuïteit ICT Group N.V. 

Sr. Advisor Rothschild & Co. 
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