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Rendementen 
Pensioenfonds schoonmakers scoort het beste 
Met een rendement van 6,9% heeft het pensioenfonds voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf in de  
afgelopen vijf jaar het beste resultaat van de vijftig grootste pensioenfondsen behaald. Dat blijkt uit een 
onderzoek van pensioenadviesbureau First Pensions naar het gemiddelde rendement van de vijftig grootste 
Nederlandse pensioenfondsen.  
Gemiddeld groeiden de verplichtingen van pensioenfonds Schoonmaak echter met 11,6%. Het fonds is er dus  
minder goed in geslaagd om het gat tussen vermogen en verplichtingen te dichten. Er dreigt nog altijd een 
pensioenkorting van 1,2%.   
‘Die extreem lage rente, dat breekt je op als fonds’, zegt voorzitter van het fonds Mari Martens. ‘Op papier zijn 
we arm.’ Toch vindt Martens het beleggingsresultaat ‘een opsteker in sombere tijden’. ‘Dit komt toch doordat we 
veel verdiend hebben op derivaten die beschermen tegen een dalende rente.’   
Het fonds dat er het beste in geslaagd is om de verplichtingen bij te houden, is pensioenfonds Hoogovens. Het  
fonds heeft dan ook als doel om de beleggingsresultaten zo precies mogelijk in de tijd te laten aansluiten op de  
verwachte uitkeringen, zo laat een woordvoerder weten.   
Pensioenfondsen ontlenen een groot deel van hun winsten aan de opbrengsten die ze verkrijgen uit derivaten. 
Zo was het rendement zo’n 5%-punt lager geweest als pensioenfonds Wonen het renterisico niet had afgedekt, 
zegt Kees de Vaan van uitvoerder Syntrus Achmea. Dankzij het afdekken van de rente heeft Wonen de 
afgelopen vijf jaar een van de hoogste rendementen behaald. Naast het afdekken van het risico van een 
dalende rente, heeft het pensioenfonds van de Rabobank de dekkingsgraad ook op een andere manier 
beschermd, namelijk door het risico op dalende aandelenkoersen af te dekken met derivaten, vertelt Bernard 
Walschots, de directeur Vermogensbeheer van het fonds.  ‘Dat beleid hebben we sinds eind 2007 ingezet. 
Achteraf gezien was dat een zeer goede timing. Die derivaten hebben ons veel geld opgeleverd. Maar dat was 
ook nodig, want de pensioenverplichtingen zijn sinds die tijd dan ook hard gestegen.’   
 
Beleggen 
Verplichtingen   
Pensioenfondsen moeten volgens Erik Beckers, financieel analist bij First Pensions, niet puur worden beoordeeld 
op hun absolute beleggingsrendement. ‘Het beleggingsresultaat kan niet los worden gezien van de aangroei van 
de verplichtingen, het benodigd kapitaal om de pensioenuitkeringen te kunnen betalen.’    
                    


