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“Banken beleggen pensioenen beter” 
Pensioenfondsen van banken hebben betere beleggingsresultaten dan andere grote pensioenfondsen. Dat blijkt uit  
een onderzoek van adviesbureau First Pensions naar het gemiddelde rendement van de vijftig grootste 
Nederlandse pensioenfondsen over de afgelopen 5 jaar. 
De bankenfondsen presteren  beter doordat zij zich sterk richten op de bescherming tegen het negatieve effect van  
een dalende rente. 
De fondsen van ABN Amro, Rabobank en het voormalige Fortis staan in de top 5 van fondsen met de hoogste 
absolute rendementen. Gemiddeld maakte de 5 grootste fondsen de afgelopen vijf jaar een rendement van 4%.  
De drie fondsen van ABN Amro, Rabobank en het voormalige Fortis maakten gemiddeld 6,4%. 
Daarbij slagen deze pensioenfondsen er ook beter dan andere fondsen in om de groei van hun verplichtingen, de  
toekomstig uit te keren pensioenen, bij te benen. “Al sinds 2005 dekken wij heel bewust het renterisico af”, zegt  
directeur Alexander van der Garden van pensioenfonds Fortis. 
Als de rente daalt, leidt dat ertoe dat een pensioenfonds een groter vermogen moet hebben om in de toekomst de 
pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Fondsen kunnen dit effect compenseren door bepaalde  
beleggingsproducten te kopen die juist meer waard worden bij een dalende rente. 
Erik Beckers, financieel analist bij First Pensions, vermoedt dat de fondsen van banken beter presteren doordat  
zijn goed bekend zijn met balansbeheer en beleggingsproducten. ‘Zij zien een pensioenfonds  meer als financieel 
bedrijf dan als beleggingsfonds en richten zich daardoor meer op het inkopen van uitkeringen’. Ook de fondsen van 
ING en SNS presteerden met 5,2% en 4,7% beter dan gemiddeld. 
‘Doel is om met de beleggingen de beweging van de waarde van de verplichtingen deels te volgen’, zegt Geraldine  
Leegwater, hoofd beleggingen van pensioenfonds ABN Amro. ‘Zo houden we een minder volatiele dekkingsgraad’. 
 
 
                          


