
Het rendement op uw pensioen
Een goed pensioen in een leefbare wereld. Dat hebben 
wij voor ogen bij het beleggen van uw pensioengeld. 
Eind 2021 was dit in totaal € 5,7 miljard. Verantwoord 
beleggen en rendement gaan goed samen. Dit laten onze 
resultaten ook zien. Uw uiteindelijke pensioen bestaat 
voor het merendeel uit rendement op de ingelegde premie. 

Pensioenfonds Architectenbureaus is er voor: 

Acties 2021 in cijfers

Aandelen verkocht 
omdat regels 
werden overtreden

68 
bedrijven

In gesprek om 
aan te sporen tot 
verantwoord gedrag

66 
bedrijven

Stemmen op 
aandeelhoudersvergaderingen

5.900 
vergaderingen

Uitgesloten van beleggingen

109 
steenkool-
bedrijven

Betere scores beleggingsportefeuille

Betere prestaties 
op de aspecten: 

milieu, 
maatschappij 
en 
goed 
ondernemings- 
bestuur 

Financiële situatie (dekkingsgraad)
De beleidsdekkingsgraad is de graadmeter voor 
onze financiële positie. Die laat zien hoeveel procent 
we van de (toekomstig) uit te keren pensioenen in 
kas hebben. Het beleggingsrendement en de stijging 
van de rente zorgden in 2021 voor een verbetering 
van de dekkingsgraad. 

Beleidsdekkingsgraad in procenten

2019 2020 202120182017
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Hoe duurzaam wordt 
uw pensioengeld belegd? 

We kunnen op verschillende manieren invloed uitoefenen 
op ondernemingen die niet voldoen aan onze eisen voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Dit doen we door in gesprek te gaan, te stemmen 
op aandeelhoudersvergaderingen en ondernemingen 
uit te sluiten.

 Verkort 
 Jaarverslag 
2021

Ontworpen voor elkaar

In 2021 verbeterde onze financiële situatie. 
Dat is goed nieuws. Zo is er een betere 
uitgangspositie bij toekomstige besluiten over 
het verhogen van de pensioenen. Maar ook bij 
de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel 
in uiterlijk 2027. De voorbereidingen voor deze 
overgang zijn al gestart. We spraken bijvoorbeeld 
met onze deelnemers over wat zij belangrijk 
vinden in een nieuwe pensioenregeling. 
Dat helpt ons en sociale partners bij de besluiten 
die we in de komende jaren nemen.”

Robert Meulenbroek, 
Voorzitter Pensioenfonds Architectenbureaus

10 
teerzand-
bedrijven

... ...

Bedragen x € 1.000.000
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Premiebijdragen werkgevers en werknemers
Pensioenuitkeringen

Ingelegde premie en uitkeringen

Dekkingsgraad

Verkort 
Jaarverslag 
2021

Ontworpen voor elkaar

Meer weten? 
Bekijk het volledige jaarverslag

CO2

CO2-uitstoot 
in tonnen per miljoen dollar 
aan inkomsten 

2020
127

67,7 
van 100

2021 
↑ 
Stijging 
van 5 punten 
t.o.v. 2020 

10.050
werknemers van architectenbureaus

13.715
pensioengerechtigden

25.185
voormalig deelnemers

Uitvoeringskosten:

€ 166 
per deelnemer
↑ Stijging van € 8,-

Kosten
We maken kosten voor de pensioenadministratie 
en communicatie (uitvoeringskosten) en het 
vermogensbeheer. Op die terreinen stegen de kosten. 
De toenemende werkzaamheden vragen meer capaciteit 
binnen het pensioenfonds. Verder namen de kosten voor 
private equity toe. Dit kwam door het hoge rendement 
van 42% op deze beleggingen. Bij extra goede resultaten 
betalen we de vermogensbeheerder een hogere vergoeding. 
De kosten van het fonds zijn nog steeds aanzienlijk lager 
dan die van vergelijkbare pensioenfondsen.

48.950
deelnemers

1.340
werkgevers

Totaal:

Kosten 
vermogensbeheer:

↑ Stijging van 0,03%. 

0,38%
van het belegd
vermogen

2021 
↓ 92

6,19% 0,10% 18,89% 12,20% 3,70%*

Totaal belegd vermogen (x € 1.000.000.000)
Gerealiseerd beleggingsrendement
Benchmarkrendement op de totale beleggingsportefeuille: 2,9%

2019 2020 202120182017

Beleggingsrendement


