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Deze ’Verklaring inzake de beleggingsbeginselen’ (‘Verklaring’) beschrijft op beknopte wijze de
uitgangspunten van het beleggingsbeleid van ABP. Doelstelling van het beleggingsbeleid van ABP
is het behalen van een maximaal reëel lange-termijn rendement ten behoeve van de (gewezen)
deelnemers in het pensioenfonds. Het bestuur bepaalt welke risico’s ABP bereid is daarbij te
aanvaarden, met inachtneming van de opbouw van het deelnemersbestand, de vereiste
solvabiliteit en de wenselijkheid van stabiele premies.
ABP stelt het ‘beleggingsproces’ centraal in haar beleggingsbeleid, teneinde een consistent en
beredeneerd beleggingsgedrag te bewerkstelligen in alle geledingen van de organisatie. Op basis
van grondige economische analyses en een integraal financieel en risicobeleid worden in dit
proces strategische (meerjaren) en jaarlijkse beleggingsplannen opgesteld en uitgevoerd. Hiermee
wordt een samenhang gerealiseerd tussen het beleggingsbeleid en de overige financiële
sturingsinstrumenten, waaronder met name het premie- en indexatiebeleid.
Bij de uitvoering van het beleggingsplan wordt voldoende spreiding in de beleggingen gerealiseerd
en wordt steeds rekening gehouden met het effect van een belegging op de totale portefeuille in
relatie tot de verplichtingenstructuur. Op voorhand wordt geen enkele afzonderlijke
beleggingscategorie, beleggingsinstrument of beleggingstechniek uitgesloten. ABP weegt telkens
expliciet af of het gebruik van de aan de beleggingen verbonden zeggenschapsrechten kan
bijdragen aan de realisatie van de beleggingsdoelstelling. Bij de keuze tussen intern
vermogensbeheer (door de uitvoeringsorganisatie) of (gedeeltelijke) uitbesteding wordt getoetst
aan criteria die samenhangen met beschikbare deskundigheid, schaalvoordelen en flexibiliteit. Het
bestuur van ABP ziet er op toe dat de kosten die verband houden met het beleggingsbeleid redelijk
en proportioneel zijn.
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I Doelstelling
I.1 ABP en haar deelnemers
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en
werknemers in de sectoren overheid,onderwijs en daarmee gelieerde lichamen. ABP’s missie is
dat deelnemers en gepensioneerden recht hebben op een duurzaam en betrouwbaar
pensioenfonds dat zijn financiële verplichtingen nu en in de toekomst kan waarmaken.
Werknemers in de genoemde sectoren bouwen bij ABP een financiële aanspraak op ten behoeve
van de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, overlijden of pensionering. Eind 3e kwartaal
2015 bestond het totale bestand van deelnemers van ABP uit circa 1,07 miljoen actieven, 0,83
miljoen gepensioneerden en 0,94 miljoen slapers
I.2 Duurzaam pensioenstelsel
De rechten en plichten van de bij ABP aangesloten werkgevers en werknemers, zoals de op te
bouwen pensioenaanspraken en te betalen premies , zijn omschreven in het pensioenreglement,
het uitvoeringsreglement en de actuariële en bedrijfstechnische nota van ABP. Betaalbaarheid in
combinatie met de indexatie-ambitie vergt een voldoende hoog rendement op het belegd
vermogen.i Dit vereist het voeren van een consequent lange-termijn beleid binnen het vastgestelde
risicoprofiel van het fonds. Daarbij wordt ook rekening gehouden met het financiële toetsingskader
dat meer aandacht vraagt voor korte-termijn fluctuaties in de financiële positie van het fonds. Een
duurzaam pensioenstelsel vergt derhalve een evenwichtige en door de tijd heen consistente
financiële sturing.
I.3 Doelstelling beleggingsbeleid
Met het oog op de pensioenverplichtingen is de doelstelling van ABP’s beleggingsbeleid het
behalen van een maximaal reëel lange-termijn rendement ten behoeve van de (gewezen)
deelnemers in het pensioenfonds.ii Het bestuur bepaalt welke risico’s ABP bereid is daarbij te
aanvaarden, met inachtneming van de opbouw van het deelnemersbestand, de vereiste
solvabiliteit en de wenselijkheid van stabiele premies, en welke grenzen zij stelt aan het
beleggingsbeleid (zie het insluitingsbeleid in paragraaf III.7). ABP vraagt alle betrokkenen bij haar
beleggingsproces absolute prioriteit te geven aan deze beleggingsdoelstelling.
I.4 Verklaring inzake de beleggingsbeginselen
Het beleggingsbeleid van een pensioenfonds is voor zowel de veiligheid als de betaalbaarheid van
het pensioen van cruciaal belang. Tegen die achtergrond heeft ABP deze ‘Verklaring inzake de
beleggingsbeginselen’ (‘Verklaring’) opgesteld. Zij beschrijft op beknopte wijze de uitgangspunten
en inrichting van het beleggingsbeleid van ABP, ten behoeve van de (gewezen) deelnemers in het
pensioenfonds én ten opzichte van de samenleving waarin ABP zich beweegt.
I.5 Beleggingsprincipes
ABP heeft een aantal beleggingsprincipes die de leidraad vormen voor het opstellen en
implementeren van het strategisch beleggingsbeleid. Deze principes vormen de basis, of de
filosofie, voor de inrichting van de organisatie en de verdeling van de beschikbare middelen. Ze
zijn gebaseerd op academische inzichten, jarenlange ervaring en de huidige visie op de kritische
succesfactoren voor de komende jaren. Een aantal ervan is nog steeds onderwerp van discussie
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in de beleggingswereld. ABP blijft deze principes daarom voortdurend evalueren. Door weergave
van een aantal specifieke beleggingsprincipes laat ABP zien hoe het tegen de wereld van
beleggen aankijkt en hoe het daarin succesvol denkt te zijn.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Beleggingsrisico wordt beloond
Diversificatie biedt voordelen
Financiële markten zijn niet volmaakt efficiënt en daarvan kunnen we profiteren
ABP kan verantwoord beleggen en de beleggingsportefeuille verduurzamen, zonder dat dit ten
koste gaat van het rendement-risico profiel van de portefeuille
Wie vroeg belegt, behaalt een voordeel
Onze lange termijn horizon is een concurrentievoordeel
De manier waarop onze professionele beleggers individueel en als team werken, maakt het
verschil
Goede processen zijn een voorwaarde voor het bereiken van resultaat
We zijn kostenbewust en zoeken naar toegevoegde waarde

I.6 Besluitvorming
ABP heeft een Verantwoordingsorgaan, die werknemers en gepensioneerden respectievelijk
werkgevers binnen Overheid en Onderwijs vertegenwoordigt. Het bestuur heeft aan het
Verantwoordingsorgaan gevraagd te adviseren over het voorgenomen besluit tot vaststelling van
deze Verklaring.
Op 28 januari 2016 heeft het Verantwoordingsorgaan positief geadviseerd.
I.7 Wijziging van deze Verklaring
De in deze Verklaring behandelde onderwerpen zijn voortdurend onderwerp van discussie, binnen
de ABP organisatie en daarbuiten. ABP zal deze Verklaring daarom periodiek herzien, in ieder
geval om de drie jaren bij de wijziging van het strategisch beleggingsplan en voorts na iedere
belangrijke wijziging van het beleggingsbeleid.iii Nieuwe inzichten zullen in deze Verklaring worden
opgenomen.
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II. Organisatie
II.1 Beleggingsproces
ABP stelt het ‘beleggingsproces’ centraal in haar beleggingsbeleid. Onder beleggingsproces wordt
verstaan het geheel van regels dat ziet op de voorbereiding en de uitvoering van het
beleggingsbeleid en het beheer van de beleggingen. ABP vraagt haar uitvoeringsorganisatie er op
toe te zien dat gehandeld wordt in overeenstemming met de regels van het beleggingsproces. Dit
leidt tot een consistent en beredeneerd beleggingsgedrag.
II.2 ABP-organisatie en Bestuurscommissie Beleggingsbeleid
In het beleggingsproces hebben verschillende organen van de ABP-organisatie elk hun eigen
taken en verantwoordelijkheden. Deze zijn nader omschreven in het strategisch beleggingsplan.
Het daadwerkelijk beleggen van de beschikbare gelden heeft het bestuur van ABP opgedragen
aan haar uitvoeringsorganisatieiv. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het gehele
beleggingsproces, en neemt beslissingen van beleidsmatige en strategische aard. Daarbij wordt zij
geadviseerd door de Bestuurscommissie Beleggingsbeleid. Deze bestuurscommissie bestaat uit
een aantal leden van het bestuur en uit externe leden. De externe leden worden benoemd op
grond van hun deskundigheid. Zij hebben van deskundigheid op het gebied van beleggingen of
financiële markten blijk gegeven.
II.3 Advies Verantwoordingsorgaan
Het Verantwoordingsorgaan heeft tot taak het bestuur te adviseren over die zaken waarover het
bestuur advies vraagt en voorts over alles aangaande het beleid waarvan het
Verantwoordingsorgaan het noodzakelijk vindt om te adviseren. Het bestuur vraagt het
Verantwoordingsorgaan te adviseren over het vaststellen of wijzigen van onder andere:
- de actuariële en bedrijfstechnische nota (ABTN);
- het strategisch beleggingsplan;
II.4 Rapportage en verantwoording
De uitvoeringsorganisatie doet periodiek aan het bestuur van ABP verslag van de wijze waarop het
beleggingsplan wordt uitgevoerd en van de behaalde beleggingsresultaten.
Het bestuur van ABP legt ieder jaar in de jaarrekening en het jaarverslag van ABP verantwoording
af over het door hem gevoerde beheer van het pensioenvermogen en geeft inzicht in de financiële
toestand van het fonds.
II.5 Integraal financieel- en risicobeleid
ABP geeft op integrale wijze, met inachtneming van alle sturingsinstrumenten waarover het fonds
beschikt, inhoud aan het financiële en risicobeleid van het fonds. Hierbij bestaat een functioneel
onderscheid tussen sturing (ex ante risicomanagement), risk control en (intern) toezicht.
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In het kader van de sturing wordt het financieel- en risicobeleid driejaarlijks, met een jaarlijkse
update, in samenhang met de overige financiële sturingsinstrumenten geanalyseerd tegen de
achtergrond van verschillende economische scenario’s. Belangrijk analyse-instrument hierbij is het
Asset Liability Management (ALM), waarbij ontwikkelingen in de beleggingen en verplichtingen in
hun onderlinge samenhang worden beschouwd. De uitkomsten worden weergegeven in een nota
financieel- en risicobeleid, waarin het bestuur de uitgangspunten voor dit beleid vastlegt en op
basis waarvan het bestuur van ABP vervolgens de beleidsuitgangspunten voor het premie-,
indexatie- en beleggingsbeleid bepaalt.
II.6 Beleggingsplannen
ABP maakt onderscheid tussen het strategisch (meerjaren) beleggingsplan en het jaarlijks
beleggingsplan. De beleggingsplannen komen tot stand in overeenstemming met het strategisch
beleggingsplan. Het bestuur stelt de beleggingsplannen vast.
II.7 Strategisch beleggingsplan
Het strategisch beleggingsplan neemt als uitgangspunt de verplichtingen van ABP. Het bevat de
belangrijkste beleggingskeuzes die ABP moet maken, te weten:
a. de gewenste vermogenssamenstelling (‘strategische allocatie’) naar beleggingscategorieën.
Het risicoprofiel van deze vermogenssamenstelling wordt geanalyseerd in het licht van alle
rechten én verplichtingen op fondsniveau, zowel op korte als op lange termijniv;
b. de rendementsdoelstelling per beleggingscategorie, tot uitdrukking gebracht in één of meer
vergelijkingsmaatstaven (‘benchmarks’);
c. in hoeverre ABP bereid is de feitelijke beleggingsportefeuille (tijdelijk) te laten afwijken van de
strategisch gewenste portefeuille;
d. de afweging van balansrisico’s waaronder beheersing rente- en valutarisico;
II.8 Jaarlijks beleggingsplan
Het jaarlijks beleggingsplan zet uiteen op welke wijze ABP in het desbetreffende jaar uitvoering zal
geven aan het strategisch beleggingsplan.
II.9 Deskundigheid
ABP draagt er zorg voor dat zij in alle fasen van het beleggingsproces beschikt over of toegang
heeft tot de deskundigheid die vereist is voor:
 een optimaal beleggingsresultaat;v
 een professioneel beheer van de beleggingen; en
 de beheersing van de aan beleggingen verbonden risico’s.
II.10 Scheiding van belangen
Bij de uitvoering van het beleggingsplan wordt gewaakt voor belangenverstrengeling. Met het oog
daarop zijn bestuur en medewerkers van ABP en haar uitvoeringsorganisatie gebonden aan een
gedragscode.
II.11 Risicomanagement van het vermogensbeheer
ABP hanteert een integraal risicomanagementbeleid waarin beleidsmatige uitgangspunten en
kaders alsmede de totstandkoming van de risicohouding en de inrichting van de organisatie
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worden beschreven met het doel risico’s adequaat te kunnen monitoren en te kunnen beheersen.
Het risicomanagement vermogensbeheer bestaat uit de risicometing en -beheersing van financiële
en operationele risico’s. Financiële risico’s kunnen onderverdeeld worden in markt-, krediet en
liquiditeitsrisico. De verschillende financiële risico’s worden periodiek gerapporteerd aan de
bestuurscommissie beleggingsbeleid en aan het bestuur. In bijzondere omstandigheden worden
ad hoc rapportages verzonden aan het bestuur.
Voor het managen van de aan de beleggingen verbonden risico’s zijn er binnen ABP en binnen de
uitvoeringsorganisatie gespecialiseerde functionarissen benoemd. Zowel op het niveau van ABP
als op het niveau van de uitvoerder worden tevens de risicomanagement handboeken beheerd
waarin de beleidslijnen en procedures rond het managen van (financiële en operationele) risico’s
zijn vastgelegd.
Voor de sturing van het renterisico (mismatchrisico) (op de ABP-balans) zijn de ‘exposures’ naar
de strategische assets in de beleggingsportefeuille van groot belang. Specifieke sturing op
marktrisico’s vindt plaats met behulp van onder andere standaarddeviatie, tracking error en ‘value
at risk’ (VAR) methodieken. Voor kredietrisico’s wordt onder meer gewerkt met exposure limieten
en credit ratings. Het liquiditeitsrisico wordt gemanaged door strikte kredietwaardigheidsvereisten
aan tegenpartijen en strenge onderpand vereisten op derivatenposities. Bovendien wordt op alle
risicocategorieën getoetst op niet-normale verdelingen, worden stress-testen uitgevoerd en – naast
kwantitatieve modellen – kwalitatieve benaderingen voor het risicomanagement toegepast.
Voor de beheersing van operationele risico’s is een aantal maatregelen geïmplementeerd
waaronder bevoegdhedenregelingen, uitwijkbeleid en incidentenmanagement. Tevens wordt
aangesloten bij best-practice standaarden, zoals ISAE 3402verklaringen, voor zowel de opzet als
de werking van het systeem aan beheersingsmaatregelen.
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III. Uitvoering
III.1 Prudent person
Bij de uitvoering van het beleggingsplan staat de prudent person regel centraal. De prudent person
regel rust op de volgende pijlers:
- deskundig vermogensbeheer;
- de activa worden belegd in het belang van de (gewezen) deelnemers;
- de activa worden zodanig belegd dat de veiligheid, de kwaliteit, de liquiditeit en het rendement
van de portefeuille als geheel wordt gewaarborgd; dit betekent dat het risico- en
rendementsprofiel van de totale portefeuille steeds afgestemd moet zijn op de
verplichtingenstructuur van het fonds, en dat de beleggingen voldoende moeten zijn gespreid
(diversificatie).
III.2 Beleggingsvrijheid
ABP beoordeelt elke belegging zuiver op grond van risico- en rendementsoverwegingen. In lijn met
de prudent person regel wordt daarbij gekeken naar het effect van de belegging op de totale
portefeuille in relatie tot de verplichtingenstructuur en wordt er op voorhand geen enkele
afzonderlijke beleggingscategorie, beleggingsinstrument of beleggingstechniek uitgesloten, .
ABP wil als belegger noch anderszins een zodanige verantwoordelijkheid aanvaarden voor een
ondernemingsactiviteit dat daaruit een niet beoogde verplichting tot additionele
vermogensverstrekking kan voortvloeien.
In algemene zin zal ABP zich verzetten tegen iedere vorm van beleggingsdwang en
beleggingsrestrictie die niet op enige wet- en regelgeving is gebaseerd; deze doet afbreuk aan een
optimaal risico- en rendementsprofiel.
III.3 Uitbesteding
De beleggingen ter uitvoering van het beleggingsplan worden uitbesteed aan de
uitvoeringsorganisatie en – via verdere uitbesteding – aan derden die daartoe door de
uitvoeringsorganisatie worden gecontracteerd. Bij de keuze tussen ‘intern’ vermogensbeheer (door
de uitvoeringsorganisatie) of (gedeeltelijke) uitbesteding aan derden wordt door de
uitvoeringsorganisatie getoetst aan criteria die nader zijn uitgewerkt in het Handboek Uitbesteding
en die samenhangen met beschikbare deskundigheid, de cultuur van de eigen organisatie,
schaalvoordelen en flexibiliteit. De selectie van genoemde derden - waaronder
vermogensbeheerders en commissionairs - en de beoordeling van hun prestaties vinden plaats op
basis van objectieve criteria. De inschakeling geschiedt vervolgens onder de voorwaarde dat op de
uitbesteding ten minste dezelfde eisen en voorwaarden van toepassing zijn als die voor de
uitvoeringsorganisatie gelden. De gemaakte afwegingen en de daarbij gehanteerde argumenten
blijken uit een systematisch opgebouwd selectie- en evaluatiedossier. Voorts beschikt de ABPorganisatie over afdoende controlemechanismen om uitbestedingsrisico’s te beheersen.
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III.4 Kosten
Bij de uitvoering van het beleggingsplan maakt ABP geen andere kosten dan die welke redelijk en
proportioneel worden geacht in relatie tot de omvang en de samenstelling van het belegd
vermogen en de doelstellingen van het pensioenfonds.
III.5 Waardering
Het Handboek waarderingen ABP bevat regels die de basis vormen voor de waardering van alle
bezittingen en verplichtingen. De beleggingen worden gewaardeerd tegen actuele waarde,
aangepast met de daaraan toewijsbare vorderingen, schulden, transitoria en liquide middelen.
Indien mogelijk wordt de beurswaarde als actuele waarde gehanteerd. Voor het prijzen van
beursgenoteerde en het waarderen van niet-beursgenoteerde beleggingen is binnen de
uitvoeringsorganisatie een Finance Risk and Valuation Committee ingesteld. Dit comité beheert
tevens het door haar, in lijn met het Handboek waarderingen ABP, opgesteld
waarderingshandboek waarin voor ieder beleggingsproduct een beschrijving van de
waarderingswijze is opgenomen.
III.6 Verantwoord beleggen
ABP wil het benodigde rendement om aan de (toekomstige) pensioenverplichtingen te kunnen
voldoen op een verantwoorde, duurzame en transparante wijze genereren.
Het beleid verantwoord beleggen vormt daarom een belangrijk onderdeel van het beleggingsbeleid
van ABP en werkt zoals beschreven in de volgende paragrafen door in de constructie van de
beleggingsportefeuille en de selectie van individuele beleggingen.
III.7 Insluitingsbeleid
Een groot deel van de beleggingsportefeuille is belegd in aandelen en bedrijfsobligaties. ABP is
ervan overtuigd dat ondernemingen die in hun bedrijfsvoering bovengemiddelde aandacht
besteden aan verantwoord ondernemen en de transitie naar een duurzame economie, op de lange
termijn de meeste waarde creëren voor aandeelhouders, de maatschappij in het algemeen en
daarmee voor onze deelnemers.
Bedrijven die in hun bedrijfsvoering bovengemiddelde aandacht besteden aan verantwoord
ondernemen en de transitie naar een duurzame economie, sluiten het beste aan bij de visie van
ABP op verantwoord beleggen. Zij vormen de kern van de beleggingsportefeuille. Daarnaast
verwacht ABP van de ondernemingen waarin het fonds belegt dat hun bedrijfsvoering in
overeenstemming is met de normen die zijn vastgelegd in de VN Global Compact, de OESO
Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen, de OESO Principes voor Corporate Governance
en de Global Corporate Governance Principles van het International Corporate Governance
Network.
III.8 Thematisch verantwoord beleggen
Naast het insluitingsbeleid heeft ABP ook een aantal thematische doelstellingen ten aanzien van
verantwoord beleggen die we middels engagement en de selectie van beleggingen binnen met
name de illiquide beleggingscategorieën willen realiseren. Deze thematische doelstellingen zijn
ontwikkeld rondom thema’s die raken aan de achtergrond van de deelnemers: veiligheid, onderwijs
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en economische structuurversterking. De beoogde realisatie van de thema’s ligt in de periode
tussen 2015 en 2020.
III.9 Op basis van wet- of regelgeving uitgesloten beleggingen
ABP belegt onder geen beding in bedrijven die betrokken zijn bij het maken van clusterwapens,
antipersoons(land)mijnen, chemische en biologische wapens. Dat geldt ook voor bedrijven die
kernwapens produceren, als ze dit doen in strijd met het door de Nederlandse staat geratificeerde
internationale verdrag dat kernwapenverspreiding moet tegengaan (Non-proliferatieverdrag).
Bedrijven waarvan bij ABP het vermoeden bestaat dat zij één of meerdere principes van de UN
Global Compact schenden, en waar een intensief engagement traject niet leidt tot aanpassing van
de bedrijfspraktijk, worden uitgesloten voor belegging en opgenomen op de extern
gecommuniceerde uitsluitingenlijst. Daarnaast mijdt ABP staatsobligaties van landen waarvoor een
VN wapenembargo van kracht is.
III.10 Verantwoording over resultaten
Transparant zijn over waarin belegd wordt en in hoeverre er in geslaagd wordt de doelstellingen te
realiseren ziet ABP als onlosmakelijk verbonden aan de identiteit van een verantwoorde belegger.
De verantwoording hierover richting deelnemers geschiedt jaarlijks door het uitbrengen van een
door een onafhankelijke accountant gecertificeerd verslag verantwoord beleggen. Periodiek
worden deelnemers en andere stakeholders via nieuwsberichten op de ABP website geïnformeerd
en wordt met deelnemers en maatschappelijke organisaties een permanente dialoog gevoerd over
de beleggingen in relatie tot maatschappelijke onderwerpen. Een deelnemersconsultatie maakt
onderdeel uit van de jaarlijkse bestuurlijke evaluatie van het beleid verantwoord beleggen.
III.11 Nevenactiviteiten
ABP ontwikkelt activiteiten die haar in staat stellen haar maatschappelijke functie - de verzorging
van (gewezen) deelnemers voor de financiële gevolgen van arbeidsongeschiktheid, overlijden of
pensionering op basis van solidariteit en collectiviteit - zo goed mogelijk uit te voeren. ABP verricht
geen activiteiten die niet behoren tot de kerntaken van een pensioenfonds.
III.12 Verantwoording
ABP is zich bewust van de maatschappelijke rol die zij als grote belegger vervult. Die rol dwingt
haar tot grote zorgvuldigheid in haar handelen. ABP is te allen tijde bereid verantwoording af te
leggen over haar beleggingsgedrag en de gevolgen die dit heeft voor de samenleving.
Amsterdam, 2016

Voorzitter,

1e vice-voorzitter,
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Eindnoten
i ABP voert een samenhangend premie-, beleggings- en indexatiebeleid met een relatie tussen
dekkingsgraad en mogelijke indexatie. Dit beleid is nader vastgelegd in het pensioenreglement en
de actuariële en bedrijfstechnische nota van het fonds.
ii Er wordt bij deze doelstelling bewust gesproken van een reëel rendement, met het oog op de
ambitie van het fonds om de opgebouwde financiële aanspraken volledig en bestendig te kunnen
indexeren aan de loonontwikkeling in de sector overheid en onderwijs.
iii Deze Verklaring vervangt de ‘Verklaring inzake de beleggingsbeginselen 2013’.
iv De asset allocatie houdt in dat ABP 60% naar zakelijke waarden en 40% naar vastrentende
waarden alloceert.
v Met optimaal beleggingsresultaat wordt bedoeld een maximaal (verwacht) reëel lange termijn
rendement gegeven de risico’s die ABP bereid is daarbij te aanvaarden.
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