Voorwoord

Heldere keuzes
Het mag toeval zijn, maar precies honderd jaar na de
oprichting van ABP, het grootste pensioenfonds van
Nederland – waaruit APG is voortgekomen – beginnen we aan
een ongekende, rigoureuze pensioenhervorming.
APG vervult daarbij een belangrijke rol. Als ’s lands grootste pensioenuitvoerder, die behalve
ABP nog zeven andere pensioenfondsen als klant heeft en zo’n 4,8 miljoen pensioendeelnemers
bedient, zijn we dat aan onze stand verplicht. We zien het als onze taak al onze expertise in te
zetten voor de bouw van een transparant en toekomstbestendig nieuw stelsel.
En dan te bedenken dat Nederland nu al een van de beste pensioenstelsels ter wereld heeft,
gebouwd op een solidariteit die jong en oud verbindt, rijk en arm, werkenden en nietwerkenden. Die blijft intact bij het nieuwe pensioenstelsel, en daar zijn we erg blij om. APG
gelooft in solidariteit en collectiviteit: zo maken we meer mogelijk voor de individuele
deelnemer. Niet voor niets komt armoede onder ouderen in Nederland veel minder voor dan in
de meeste andere westerse landen.

Het wordt een hele klus. De uiterste datum waarop pensioenfondsen kunnen overstappen op
het nieuwe stelsel is 1 januari 2027, maar we verwachten dat enkele van onze klanten dat al
eerder doen. Dan is het allemaal ineens niet zo ver weg meer: we hebben drie jaar de tijd om een
geheel nieuwe polis- en kapitaaladministratie op te bouwen waarnaar de gegevens en het
opgebouwd kapitaal voor die miljoenen deelnemers veilig en foutloos worden overgeheveld.
In het huidige stelsel is redelijk zeker wat het uiteindelijke pensioenbedrag wordt. In de
toekomst zal dat meebewegen met economische ontwikkelingen en beleggingsopbrengsten.
Het 'Pensioen van Straks' wordt een pensioenpot voor de lange termijn, die ook nog eens
transparant en persoonlijk is. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen pensioenvermogen, wat
zal leiden tot meer vragen. We geven in gewonemensentaal de informatie die deelnemers nodig
hebben om hun eigen pensioen te begrijpen.

Als pensioenuitvoerder wordt APG nog meer dan nu een modern communicatie- en IT-bedrijf,
met op de achtergrond een andere organisatie waar onze pensioenuitvoering en ons
vermogensbeheer meer naar elkaar toe groeien. Die transformatie, die al is ingezet, gaat de hele
organisatie raken. De veranderingen zijn zo enorm dat we heldere keuzes moeten maken. Het
nieuwe stelsel is topprioriteit. Dat betekent onder meer dat we bepaalde projecten even op een
lager pitje zetten, medewerkers om- of bijscholen en digitaal geschoolde mensen werven. Daar
zijn we in 2021 al mee begonnen. Ondertussen is 'de winkel gewoon open' en mag onze
dienstverlening op geen enkel moment verslappen. We blijven natuurlijk gaan voor die maximale
pensioenwaarde voor de deelnemers van onze klanten en we zetten alles op alles om een gezond
rendement te realiseren. We doen er alles aan om ook tijdens deze veranderingen onze
uitvoeringsprocessen kwalitatief op orde te houden. Vanzelfsprekend doen we dat tegen zo laag
mogelijke kosten.
Nieuwe pensioenwet
Hoewel we alle zeilen bij moeten zetten, hebben we nog met veel onzekerheden te maken; APG
is niet de enige die voor heldere keuzes staat. De nieuwe pensioenwet, die naar verwachting
begin 2023 in werking treedt, ligt nog bij de politiek in Den Haag, dat is één. Bovendien is nog
niet duidelijk hoe de nieuwe regelingen worden vormgegeven. De onderhandelingen hierover
zijn gaande. De hoofdlijnen staan echter vast. Onze wens is vooral dat in de volgende fase van
het proces geen onnodige complexiteit wordt toegevoegd; dat is niet in het belang van de
deelnemers en maakt het werk van APG ingewikkelder. Uiteraard informeren we de partijen
hierover en ondersteunen we hen hierbij. Helderheid is ook hier het devies.
Alles voor de deelnemers, dat is de belangrijkste heldere keuze. Zij moeten erop kunnen
vertrouwen dat het nieuwe stelsel er voor hen is, en dat hun pensioen in goede handen is. En dat
APG er – namens de pensioenfondsen – voor hen is. We willen mensen, generaties helpen. We
bouwen duurzaam, tegen een zo laag mogelijke prijs per deelnemer, aan een goed inkomen voor
nu, straks en later. Samen met de fondsen helpen we mensen ﬁnancieel ﬁtter te worden. Bij het
nieuwe pensioen, waarin iedereen een persoonlijk 'potje' heeft, zal dat een nog belangrijkere rol
spelen.
Maatschappelijke plicht
Wij dragen ook bij aan een leefbare wereld. Met het vermogen dat we voor onze
pensioenfondsen en hun deelnemers beheren, maken onze beleggers daarin het verschil: we
zagen dit beheerd pensioenvermogen afgelopen jaar groeien van 573 miljard euro eind 2020 naar
ruim 636 miljard euro eind 2021. APG is daarmee een organisatie die grote invloed heeft op onze
toekomst en kan meewerken aan oplossingen. Dat zien we als onze maatschappelijke plicht. We
hebben alle kennis en kunde op het gebied van duurzaamheid in huis en dat brengt een
verantwoordelijkheid met zich mee. De ontwikkelingen in de samenleving gaan we nog
nauwlettender volgen en we kijken nog nadrukkelijker hoe beleggingen zich meten met de
ontwikkelingsdoelen van de VN. We zullen bewijzen dat we met reden behoren tot de wereldtop
als het gaat om verantwoord beleggen.
APG heeft zelf het goede voorbeeld gegeven en belangrijke stappen gezet op het gebied van
duurzaamheid en verantwoord ondernemen. We zijn in Amsterdam verhuisd naar Edge West,
het meest duurzaam herontwikkelde pand van Europa, met de hoogst mogelijke BREEAMbeoordeling. Verder hebben we in 2021 ons mobiliteitsbeleid ‘vergroend’: we gaan minder
reizen. Voor afstanden tot 500 kilometer is de trein nu standaard, alleen als het niet anders kan,
mag er worden gevlogen. Bij alle vliegreizen zoeken we naar de vluchten met de minste CO2uitstoot.

Natuurlijk is ook bij APG de mobiliteit veranderd door de coronapandemie. Het thuiswerken is
deel van het arbeidspatroon geworden. De kantoren zullen voortaan op een andere manier
worden gebruikt: veel meer als plek waar we vergaderen, of belangrijker nog, waar we elkaar
ontmoeten en inspireren. Meer dan ooit beseffen we dat we graag collega's om ons heen
hebben, in elk geval voor een deel van de werkweek. Maar APG mag zich gelukkig prijzen dat het
een hechte club is van betrokken en bevlogen mensen. Het is een belangrijke reden waarom we
ook in 2021 zo goed hebben gepresteerd.
Financiële ﬁtheid
We sluiten het jaar af met een goed bedrijfsresultaat, beter dan het maatschappelijk rendement
dat we nastreven. Niet alleen hebben we het beheerd pensioenvermogen van onze klanten in
2021 zien groeien met ruim 10 procent, ook hebben we behoorlijke stappen gezet in de
dienstverlening aan de deelnemers om hun ﬁnanciële ﬁtheid te vergroten. Zo is op ons online
platform Kandoor in 2021 meer dan een miljoen vragen over pensioen, AOW en andere
ﬁnanciële zaken beantwoord, ongeveer het dubbele van het jaar ervoor. We hebben de
Pensioencoach gelanceerd, waarmee de gebruiker zelf met hulp van een digitale coach een
pensioenvoorstel kan genereren. Verder hebben we hard gewerkt aan de Strategic Workforce
Planning: we hebben 'academies' opgericht, onder meer op het gebied van data en
digitalisering. Zeker met het oog op het nieuwe pensioenstelsel hebben we wat betreft scholing
nog bergen te verzetten.
Vol vertrouwen zien we de komende jaren van veranderingen tegemoet. Omdat we bij APG
samen de schouders eronder kunnen zetten. Onder andere de ondernemingsraad belichaamt
die gezamenlijkheid. Het afgelopen jaar heeft de ﬁjne samenwerking met de OR ons echt
geholpen. We verkeren in ingewikkelde tijden – met een stelselherziening én een coronacrisis én
een verhuizing – en die vragen om duidelijk, slagvaardig beleid. De kritische blik en adviezen van
de ondernemingsraad kunnen we daarbij niet missen.
Grote uitdagingen
Er staan ons nog grote uitdagingen te wachten. Zeker is dat we voorlopig met een aantal
onzekerheden hebben te werken. Daarom maken we nu heldere keuzes; om de overgang naar
dat 'Pensioen van Straks' goed te kunnen doorstaan en voort te kunnen bouwen aan een
robuust pensioenstelsel. APG kan dat aan. Onze medewerkers, in alle geledingen van de
organisatie, hebben bewezen zich te kunnen aanpassen aan nieuwe, uitzonderlijke
omstandigheden, vol overgave. Omdat ze weten dat hun werk uiteindelijk altijd om mensen
gaat, mensen die nu, straks of later een pensioen krijgen. Dat verdient mijn grote dank. Ook ben
ik onze pensioenfondsen, aandeelhouders, de bonden, werkgevers, deelnemers en de
strategische partners zeer erkentelijk voor hun steun en bijdragen in een voor iedereen
ingewikkelde periode.
APG zal – samen met de fondsen – op tijd klaar zijn voor het nieuwe pensioenstelsel, daar ben ik
van overtuigd. Wat mij betreft hebben we ook de komende honderd jaar het beste stelsel ter
wereld.
Op het moment dat ik mijn voorwoord afsluit zijn we geschokt door de oorlog die in februari
uitbrak toen Russische troepen Oekraïne binnenvielen. We mogen onze ogen niet sluiten voor
het geweld dat daarmee gepaard gaat en de humanitaire gevolgen. Ons medeleven gaat uit naar
alle getroffenen.
Annette Mosman
voorzitter raad van bestuur
Amsterdam/Heerlen, 8 maart 2022
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Wie we zijn en wat we doen
Voor ons gaat pensioen over mensen. Wij willen verschil
maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen een goed
inkomen hebben voor nu, straks en later.
Elke dag opnieuw zetten zo'n 3.200 APG'ers – vanuit kantoren in Heerlen, Amsterdam,
Hongkong en New York of satellietlocaties in Brussel, Shanghai en Beijing – zich in voor
degenen om wie het gaat: 4,8 miljoen mensen die hun pensioen opbouwen of krijgen via een van
de acht pensioenfondsen waarvoor we werken. Mensen die werken of gewerkt hebben bij de
overheid of in het onderwijs (ABP), in de bouw (bpfBOUW), bij een woningcorporatie (SPW), in
de schoonmaak (BPF Schoonmaak), in de sociale werkvoorziening (PWRI), als medisch
specialist (SPMS), als architect (het Pensioenfonds voor de Architectenbureaus) en bij APG zelf
(PPF APG).
We voeren voor deze fondsen alle aspecten van de pensioenregelingen uit. Dat begint met een
adequate pensioenadministratie en een klantgerichte dienstverlening. Zo zorgen we uit naam
van de fondsen voor het innen van de pensioenpremies en het uitbetalen van de pensioenen.
Mensen die pensioen opbouwen, hebben opgebouwd of al met pensioen zijn, helpen we namens
de pensioenfondsen met informatie en uitleg. Bijvoorbeeld via ons Klant Contact Center, maar
ook online.
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Voor ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG beheren wij het vermogen, dat is opgebouwd met de
pensioenpremies die werkgevers en deelnemers hebben ingelegd. Dit is gegroeid dankzij het
rendement dat we halen uit de beleggingen die we namens de fondsen doen. In totaal gaat het
eind 2021 om 636 miljard euro. Dat brengt een grote verantwoordelijkheid met zich mee.
Immers, hoe wij met dit vermogen omgaan, bepaalt het pensioen van miljoenen mensen, nu en
in de toekomst.
We hebben als we beleggen voor de fondsen niet alleen oog voor het rendement in euro’s. We
willen werken aan een samenleving waarin we welvaart en welzijn duurzaam delen, in Nederland
en daarbuiten.

Om het verschil te kunnen blijven maken, moeten en willen we nog meer doen. Dankzij honderd
jaar ervaring – eerst onder de paraplu van ABP en vanaf 2008 als zelfstandige organisatie –
begrijpt APG waar pensioenzaken echt over gaan. Die kennis en kunde zetten we in voor
vooruitgang wat betreft vermogen, mens en maatschappij. Dat doen we door bij te dragen aan
het maatschappelijk debat. We willen helpen het inzicht in het pensioen te vergroten en te
zorgen dat Nederland nog meer grip krijgt op het pensioen en ﬁnancieel ﬁtter wordt.
APG speelt als grootste pensioenuitvoeringsorganisatie (hierna pensioenuitvoerder) van
Nederland een belangrijke rol in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel, dat naar
verwachting in 2027 volledig zal zijn ingevoerd. We staan in dit gecompliceerde proces zij aan zij
met de fondsen en sociale partners: samen werken we het toekomstige pensioenstelsel zo
efﬁciënt en overzichtelijk mogelijk uit.
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APG streeft naar een zo hoog mogelijke pensioenwaarde, waarbij we die waarde in ruime zin
beschouwen, niet alleen in ﬁnanciële termen. We hechten ook aan thema's als solidariteit
tussen generaties, aan verduurzaming en aan een inclusieve samenleving. Want wat heb je
straks aan een goed pensioen als de wereld om je heen onleefbaar is geworden, of als je niet deel
kunt uitmaken van de maatschappij?
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Onze kernactiviteiten
De pensioenadministratie uitvoeren voor onze klanten is een
van onze voornaamste taken. Daarnaast organiseren we het
vermogensbeheer voor ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG.
Pensioenuitvoering
Voor onze pensioenadministratie hebben we ICT-systemen waarin de afspraken met de
deelnemers staan, waarmee premies worden geïnd en de pensioenen worden uitbetaald. APG
zorgt daarnaast voor de jaarlijkse pensioenoverzichten. Onze klantteams zijn multidisciplinair.
Dat wil zeggen dat er mensen met verschillende achtergronden en kennis in een team zitten,
bijvoorbeeld actuarissen, juristen en marketingexperts. Zo helpen we de pensioenfondsen de
koers te bepalen. We letten scherp op de uitvoerbaarheid van de pensioenen: hoe simpeler de
contracten en hoe minder uitzonderingen, hoe minder kans op fouten en hoe efﬁciënter het
werk. Dit is allemaal in het belang van de pensioendeelnemers. Omdat APG in opdracht van acht
pensioenfondsen werkt, kunnen we de kosten beheersbaar houden. Innovatie en digitalisering
spelen een belangrijke rol.
We gaan uit van de behoeften van deelnemers en werkgevers. Namens de fondsen informeren
en begeleiden we hen. We gaan voor een 'superieure klantervaring'. We zien het als onze
verantwoordelijkheid de deelnemers overzicht en inzicht te geven in hun pensioen. Daardoor
kunnen ze betere beslissingen nemen over hun inkomen nu, straks en later. Ons Klant Contact
Center, dat maandelijks zo'n 50.000 vragen krijgt, speelt daar een belangrijke rol in.
In ons werk voor de fondsen zien we de werkgevers als een belangrijke partner: zij staan dicht bij
de deelnemers. Met onze dienstverlening helpen we werkgevers te voldoen aan hun
(administratieve) verplichtingen en taken. Ook ondersteunen we hen bij het geven van
voorlichting aan de werknemers.

Vermogensbeheer
APG organiseert het vermogensbeheer voor vier pensioenfondsen. We beleggen het ingelegde
pensioengeld van de deelnemers van ABP, bpfBOUW, SPW en PPF APG. Onze doelstelling is om
de pensioenwaarde te maximaliseren en tegelijkertijd duurzaam en verantwoord te beleggen.
We streven naar het hoogst mogelijke rendement. Daarbij nemen we aanvaardbare risico's
binnen de grenzen van het beleid van onze pensioenfondsen. En we blijven steeds bedacht op de
kosten. We hebben ongeveer 1.000 eigen beleggingsspecialisten, verspreid over onze
Nederlandse en buitenlandse vestigingen. Bovendien beleggen we voor de lange termijn, met de
verplichtingen van onze pensioenfondsen in het achterhoofd. Ruim 25 jaar geleden zijn we
begonnen met het meten van het rendement. Sindsdien zijn de beleggingsrendementen op het
door ons beheerde pensioenvermogen gemiddeld uitgekomen op ongeveer 7 procent per jaar.
Eenvoudig gezegd: meer dan 75 procent van het bedrag dat als pensioen wordt uitgekeerd, is
afkomstig van het rendement op beleggingen.
APG wil er niet alleen voor zorgen dat onze pensioenfondsen hun deelnemers van een goed
pensioen kunnen voorzien: we willen ook bijdragen aan een leefbare wereld, voor de huidige én
de toekomstige generaties. Die twee uitgangspunten gaan uitstekend samen, is onze ervaring.
Verantwoord beleggen hoeft zeker niet ten koste te gaan van het rendement op onze
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beleggingen. We hebben ons gecommitteerd aan de ontwikkelingsdoelen van de VN. Bij de
belegging, in iedere beleggingscategorie wegen we ESG-criteria - dus criteria op basis van
milieu (environment), maatschappij (social) en goed ondernemingsbestuur (governance) integraal af. APG is een van de duurzaamste vermogensbeheerders ter wereld, zo is ook af te
lezen aan de ranglijst van Principles for Responsible Investments. We ontwikkelen continu
nieuwe instrumenten en samenwerkingsverbanden om koploper te blijven op dit gebied.

Fiduciair Model
We beheren het vermogen volgens een ﬁduciair model dat we samen met onze
pensioenfondsklanten hebben ontwikkeld. Hierin maken we onderscheid tussen drie rollen.
Portefeuillemanagement voert onze beleggingsmandaten uit. Risicomanagement monitort
voortdurend of het beleggingsproces en de beleggingen zelf binnen de overeengekomen
limieten blijven. En als onafhankelijk adviseur treedt ﬁduciair management op als
strategisch adviseur voor onze pensioenfondsen.
Onze klanten verstrekken beleggingsmandaten die samen met de ﬁduciaire afdeling van
vermogensbeheer worden opgesteld. De ﬁduciaire afdeling evalueert ook hoe deze
mandaten worden uitgevoerd. Daarbij wijzen we ongeveer 30 procent van de beleggingen
toe aan externe specialisten. Het resterende deel wordt door onze eigen beleggingsteams
beheerd.
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Hoe we waarde creëren
We werken met onze klanten aan goede pensioenen. Hierbij
streven we naar groei in de volle breedte; van vermogen, van
mens, van maatschappij. Zowel welvaart als welzijn staan
centraal.
APG zet zich in om een maximale pensioenwaarde voor onze pensioenfondsen, hun deelnemers
en de maatschappij te creëren. We maken het verschil op verscheidene vlakken:
We doen ons werk zo efﬁciënt mogelijk en houden zo de administratiekosten zo laag
mogelijk, waardoor we een zo hoog mogelijke opbrengst krijgen voor de deelnemers.
We beleggen pensioengelden collectief op een verantwoorde manier en dragen zo bij aan de
betaalbaarheid van het pensioenstelsel én het verduurzamen van onze maatschappij.
We zijn een gids in de pensioenwereld en helpen deelnemers ﬁnancieel ﬁtter te worden.
We creëren waarde voor onze werknemers door een inclusieve werkomgeving te bieden waar
we actief werken aan gelijke kansen en gelijke beloningen voor gelijk werk.
APG wil voor de aandeelhouders een ﬁnancieel gezonde organisatie zijn. Alleen dan kunnen
we de continuïteit van de pensioenuitvoering borgen en onze strategie realiseren.
In het waardecreatiemodel laten we zien hoe onze dienstverlening aan de pensioenfondsen, de
bij de pensioenfondsen aangesloten werkgevers en hun deelnemers, centraal staat in de waarde
die wij creëren.

Rutger Hoekstra, ‘bredewelvaartseconoom’
‘De huidige economische groei gaat gepaard met duurzaamheidsproblemen, zoals
klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Daarnaast is de afgelopen decennia in veel
landen de ongelijkheid gestegen. Niet dat alle sectoren dan maar moeten stilstaan.
Bedrijfstakken die een duurzame toekomst vormgeven mogen hard blijven groeien, daar
halen pensioenfondsen dan bijvoorbeeld rendement uit. Maar het mantra ‘groei is goed’
gaat niet op voor de gehele economie.’

13

14

APG en de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties
Vele bedrijven waarin we namens onze klanten beleggen, spelen een belangrijke rol in het
bereiken van de VN ontwikkelingsdoelen. In het Verslag Verantwoord Beleggen gaan we
uitgebreid in op de verduurzaming van de beleggingsportefeuille en leggen we namens onze
klanten uit hoe we daarmee bijdragen aan de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN.
Op basis van onze bedrijfsvoering en de waarde die we daarmee willen creëren, hebben wij vier
van de 17 ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals,
SDG's) geselecteerd waarop we een bijdrage willen leveren. Met de bijdrage op deze SDG's
werkt APG aan een toekomst waarin we welvaart en welzijn duurzaam delen.

SDG 1: Geen armoede
We willen in 2025 de ﬁnanciële ﬁtheid van meer dan één miljoen pensioendeelnemers
verbeteren.

SDG 10: Ongelijkheid verminderen
We willen zelf het voorbeeld geven op het gebied van diversiteit en inclusie en we hebben
doelstellingen op de man-vrouwverhouding in verschillende gelederen van APG. Ook stimuleren
we onze medewerkers om actief maatschappelijk betrokken te zijn.

SDG 13: Klimaatactie
We willen een bijdrage leveren om op het 1,5-gradenpad van Parijs te blijven. In 2030 willen we
daarom een klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben en zijn de vermogens die we beheren in lijn
met de Parijs-afspraken. In 2050 is de uitstoot van de beleggingsportefeuille die we beheren
netto nul.

SDG 17: Partnerschappen
Op het gebied van verantwoord beleggen willen we, samen met gelijkgestemden, wereldwijde
standaarden neerzetten. Een voorbeeld hiervan is het platform voor vermogensbeheerders (SDI
AOP) dat inzicht geeft in de bijdrage van investeringen aan de ontwikkelingsdoelen van de VN.
We streven ernaar dat de markt deze standaard adopteert, waardoor het aandeel duurzaam
beheerd vermogen de komende jaren aanmerkelijk groeit.
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Deze vier doelen integreren we in onze processen en in 2022 ontwikkelen we de juiste
meetmethoden waarmee we kunnen laten zien wat onze maatschappelijke impact is. Op
aspecten waarop deze maatschappelijke impact ook de dienstverlening voor de
pensioenfondsen raakt, stemmen we de samenhang af met onze klanten. In het hoofdstuk Hoe
duurzaam is ons eigen bedrijf? en ook in de bijlagen van dit verslag leggen we uit hoe we onze
bedrijfsvoering verder verduurzamen.

Wat vinden onze stakeholders belangrijk?
We houden oog voor de verwachtingen van onze belangrijkste stakeholders. Daarom hechten
we veel waarde aan het gesprek dat we voortdurend met hen voeren. Hoe beter we weten wat zij
belangrijk vinden, hoe beter we ons werk kunnen doen.

Allereerst werken we voor onze klanten, de pensioenfondsen, en voor de werkgevers en de
deelnemers die bij de pensioenfondsen zijn aangesloten. Andere belangrijke stakeholders zijn
onze eigen medewerkers, aandeelhouders, partijen waarin we beleggen, strategische partners
en toezichthouders. Steeds verkennen we welke andere organisaties of instellingen een
gesprekspartner kunnen zijn. In de dialoog met onze stakeholders delen we onze kennis. Ook
praten we met hen over onze strategie, doelstellingen, materiële thema’s en onze
vooruitzichten. Dit is een continu proces, en de gesprekken vinden op alle niveaus in de
organisatie plaats. Ook de raad van bestuur is hierbij betrokken. In hoofdstuk 8 Bijlagen geven
we een overzicht van de stakeholders waarmee we contact houden, en op welke manier.
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Materialiteitsanalyse
We gaan na wat onze stakeholders belangrijk vinden en voeren jaarlijks een materialiteitsanalyse
uit. In 2020 legden we een twintigtal materiële thema’s voor aan onze interne en externe
stakeholders. Zeven van die thema’s bleken voor hen het belangrijkst: Beheerste
pensioenuitvoering, Verantwoord beleggen, Hoogste nettorendement, Bijdragen aan een
toekomstbestendig pensioenstelsel, Transitie naar het nieuwe pensioencontract, Vertrouwen in
pensioen, Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later.
In 2021 hebben we de materialiteitsanalyse geactualiseerd. We zijn daarbij uitgegaan van de
ontwikkelingen en discussies die in de loop van het jaar hebben plaatsgevonden en de
onderwerpen die ter tafel zijn gekomen in de dialoog met onze stakeholders. Ook hebben we
gekeken naar de onderwerpen waarmee APG in het nieuws kwam. Een aantal stakeholders
hebben we geïnterviewd.
We hebben twee materiële onderwerpen samengevoegd. ‘Bijdragen aan een toekomstig
pensioenstelsel’ en ‘Transitie naar een nieuw pensioencontract’ zijn nu één thema: ‘Het nieuwe
pensioenstelsel’. Zo kunnen we de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel beter
positioneren en voorkomen we overlap. Het thema Digitale veiligheid en Privacy hebben we
toegevoegd aan de belangrijkste thema's.
In hoofdstuk 8 Bijlagen geven we in de connectiviteitstabel de samenhang weer tussen onze
materiële thema’s, waardecreatie, strategie, doelstellingen, KPI’s, kansen en risico’s.
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Onze ambities en strategie
Met de contouren van het nieuwe pensioenstelsel in zicht,
werken we aan een wendbare, sterke organisatie. Zodat we
deze complexe overgang zonder haperingen kunnen maken.
Maximale pensioenwaarde
Onze missie is : ‘Samen bouwen aan jouw duurzame toekomst’. Ons strategisch doel is: 'Het
maximaliseren van de pensioenwaarde'. We willen, ook in het nieuwe stelsel, een zo goed
mogelijk pensioen creëren voor de deelnemers. We zetten in op de meeste inkomensjaren voor
later en leveren kwalitatief hoogstaande diensten tegen een marktconforme prijs.

Strategische pijlers
Ons huis bestaat uit drie strategische pijlers.

Toonaangevende uitvoerder
We bieden onze deelnemers de meeste inkomensjaren en kwaliteit in onze producten en
dienstverlening. We zijn een toonaangevende vermogensbeheerder met een solide positie in de
internationale asset management markt. We beleggen binnen het risicoproﬁel van onze klanten
en bieden, rekening houdend met hun ESG-beleid, een zo hoog mogelijk netto rendement. We
zijn de toonaangevende pensioenuitvoerder. Dit is de basis van alles wat APG doet: het robuust
uitvoeren van de pensioenregelingen van onze klanten. We zijn deelnemersgericht en zorgen
voor een uitvoering met bovengemiddelde kwaliteit tegen een marktconforme prijs.
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Sterke pensioenfondsen
Voor onze fondsen is het belangrijk dat ze de binding met hun deelnemers versterken. Voor nu,
maar zeker ook voor de toekomst, als deelnemers mogelijk meer keuzevrijheid krijgen. We
willen dat deelnemers dan nog steeds vanzelfsprekend kiezen voor hun pensioenfonds. Namens
de fondsen zorgen we voor (nog) meer deelnemersgerichte dienstverlening. We bieden de
deelnemers aanvullende diensten en producten aan, zoals Helder Overzicht & Inzicht, de
Persoonlijke Pensioenpot en de Pensioencoach.

Vertrouwde gids
Samen met onze fondsen helpen we deelnemers bij het maken van bewuste keuzes voor het
inkomen voor nu, straks en later. Zo krijgen zij meer grip op hun eigen ﬁnanciële toekomst. De
komende jaren experimenteren we met passende oplossingen en ontwikkelen we diensten op
het gebied van coaching en begeleiding.

Strategische bouwstenen

APG heeft zichzelf vijf duidelijke doelen gesteld:
1. We zijn namens vier pensioenfondsen een toonaangevende en solide
(langetermijn)belegger, we zetten in op een zo hoog mogelijk rendement. We beleggen
verantwoord; we bieden deze klanten een totaaloplossing door het gehele
vermogensbeheer voor hen te organiseren. Digitalisering speelt een voorname rol; op
grote schaal gebruiken we data-analyse, workﬂow-automatisering en slimme
analyseplatforms.
Zie ook Wat we hebben bereikt met ons vermogensbeheer
2. We zijn een toonaangevende pensioenuitvoerder, we bieden dienstverlening van hoge
kwaliteit tegen een marktconforme prijs. We realiseren een nog robuustere
pensioenuitvoering en we stellen de hoogste eisen aan data en ICT. Samen met sociale
partners zetten we in op het versimpelen van de regelingen.
Zie ook Wat we hebben gedaan als toonaangevend pensioenuitvoerder
3. We passen onze organisatie en systemen aan om op tijd klaar te zijn voor de invoering
van het nieuwe pensioenstelsel. Ook begeleiden en adviseren we de pensioenfondsen
waar we voor werken gedurende dit proces.
Zie ook Hoe we ons voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel
4. We zetten de pensioenfondsen in hun kracht en verstevigen hun band met de
deelnemers, we bieden namens de fondsen aanvullende (online) diensten en producten.
We transformeren in een deelnemergerichte organisatie. Dat betekent een verandering
van werkwijze, gedrag en competenties. De klant (en zijn feedback) staat centraal.
Zie ook Hoe we met elkaar werken en Hoe we de pensioendeelnemers van dienst zijn
geweest
5. We zijn een vertrouwde gids in de pensioenwereld, voor onze klanten, de deelnemers en
ook de samenleving. Samen met de fondsen helpen we deelnemers bij het maken van
bewuste keuzes voor het inkomen voor nu, straks en later. De komende jaren
experimenteren we met passende oplossingen en ontwikkelen we diensten zoals
coaching en begeleiding.
Zie ook Hoe we onze kennis en kunde hebben ingezet en Hoe we de
pensioendeelnemers van dienst zijn geweest
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Het fundament
Om onze strategie succesvol te kunnen uitvoeren, hebben we een gedegen fundament nodig.
We bouwen op betrokken en kundige medewerkers en een goed functionerende ICT.
Onze medewerkers
We hechten aan doorlopende ontwikkeling van medewerkers, inclusief leidinggevenden. We
hebben namelijk mensen nodig die zich kunnen aanpassen aan een telkens veranderende
omgeving. Juist in de overgangsfase naar een nieuw pensioenstelsel is dit van wezenlijk belang.
We creëren een veilige omgeving met goed werkgeverschap, waarin iedereen zichzelf kan zijn en
waarin we resultaatgericht en plezierig samenwerken.
ICT
Er worden steeds hogere eisen gesteld aan data en ICT – bij de overgang naar het nieuwe
pensioenstelsel zullen we dit nog extra merken. Met een optimale ICT kunnen we sneller
veranderingen doorvoeren, extra functionaliteiten bieden en continu digitale diensten en
producten voor deelnemers en werkgevers ontwikkelen. Ook helpt het ons de kosten laag te
houden.

Heldere keuzes
De komst van het nieuwe pensioenstelsel, dat naar verwachting uiterlijk in 2027 in werking zal
zijn getreden, én maatschappelijke ontwikkelingen dwingen ons extra te focussen op een aantal
zaken. We hebben voor 2022 en 2023 enkele prioriteiten gesteld:
We willen tijdig alle oneffenheden uit onze administratie hebben, zodat we helemaal gereed
zijn voor de overstap op het nieuwe pensioenstelsel;
We werken, terwijl we onze gebruikelijke dienstverlening voortzetten, aan het opbouwen van
onze nieuwe polis- en kapitaaladministratie en het leggen van nieuwe koppelingen met
andere systemen;
We gaan de beleggingsportefeuilles, die we namens de pensioenfondsen beheren, verder
verduurzamen.
Het stellen van prioriteiten betekent dat we heldere keuzes maken. Keuzes die moeilijk zijn,
maar wel noodzakelijk. Bij het maken van die keuzes wordt de raad van bestuur geadviseerd door
het Strategie Executie Team. Voor onze kennis en expertise betekent dit dat de nadruk ligt op de
invoering van het nieuwe pensioenstelsel binnen APG. We willen op geen enkel moment en op
geen enkel punt inleveren op de kwaliteit van onze dienstverlening. Omdat we niet alles tegelijk
kunnen doen, betekent dit dat sommige strategische initiatieven een lagere prioriteit krijgen en
we onze totaalopgave gefaseerd moeten uitvoeren. Daarbij zijn we in goed overleg met onze
pensioenfondsklanten over de volgorde en haalbaarheid en houden we ook rekening met hun
ambities.
APG kan niet zomaar zijn eigen plan trekken. We zijn afhankelijk van politieke besluitvorming
over het nieuwe pensioenstelsel en van de keuzes die de sociale partners voor de
pensioenregelingen van de afzonderlijke pensioenfondsen daarin maken. Dat houdt in dat we
ook rekening houden met mogelijke veranderingen of aangepaste tijdsplannen. We willen
immers klaar zijn om de besluitvorming en de keuzes direct te implementeren.
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Dilemma's rond een beheerste transitie
De transitie waar we voor staan vraagt om heldere keuzes. Dat leidt ook tot dilemma's.
Hoe realiseren we een beheerste transitie in een onzeker speelveld?
Heldere keuzes, het thema van dit jaarverslag, is niet zonder reden gekozen. Want hoe
waarborgen we een beheerste transitie naar het nieuwe stelsel, als er nog zoveel onzekerheden
zijn over de deﬁnitieve uitwerking? Daarom is het maken van heldere keuzes voor APG van groot
belang. Een openhartoperatie is de huidige transitie wel genoemd. APG is een drukbezochte
winkel die grondig verbouwt. We moeten klaar zijn voor de klant van de toekomst, zonder dat de
klant van nu daar iets van mag merken.
Dat doen we door voor 2022 de nadruk te leggen op het creëren van een stabiele basis. Zorgen
dat we aan onze belangrijkste afspraken voldoen en dat onze operationele organisatie goed
verloopt. Want alleen door het nu goed te doen, kunnen we met vertrouwen de vernieuwingen
goed doorvoeren. Omdat het nieuwe stelsel weliswaar op hoofdlijnen staat, maar in de
uitwerking nog niet zijn deﬁnitieve vorm heeft, werken we tegelijkertijd verschillende mogelijke
scenario’s uit. En dat legt veel druk op interne processen en capaciteit.
Hoe bereiden we onze medewerkers voor op deze transitie?
Niet alleen van de interne organisatie en onze systemen wordt veel gevraagd: ook voor onze
medewerkers is de transitie uitdagend. Nieuwe vaardigheden moeten worden ontwikkeld,
andere kennis is nodig, ﬂexibiliteit is cruciaal. Banen verdwijnen, worden anders ingevuld,
andere banen komen daarvoor in de plaats. Naar nieuw en schaars talent wordt dringend
gezocht, nodig om pensioenfonds, werkgever en deelnemer mee te nemen in de majeure
veranderingen die op hen afkomen. De druk is dus groot. Zeker omdat het tijdpad krap is.
Hoe gaan we om met deze druk op de organisatie?
Goed bestuur gaat over keuzes maken en dat betekent wij als uitvoerder bepaalde onderdelen
van onze strategie voorrang moeten geven. Die fasering is noodzakelijk: want niet alles kan
immers tegelijk gerealiseerd worden.
Hoe ontwikkelt de prijs per deelnemer zich?
We streven een marktconforme prijs na voor de dienstverlening aan onze
pensioenfondsklanten. Dit drukken we uit in de prijs per deelnemer. Boven op de prijs voor basis
dienstverlening hebben we afspraken gemaakt ter vergoeding voor strategische investeringen in
deelnemergerichtheid, Grip op Data en Pensioen van Straks. Hierdoor is in 2021 de gemiddelde
prijs per deelnemer gestegen.
De komende jaren zullen we nog steviger moeten investeren om tijdig klaar te zijn voor de
overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. De verwachting is dat de gemiddelde prijs per
deelnemer hierdoor de komende jaren verder toeneemt. Deze transitie biedt de mogelijkheid om
onze ICT-systemen te moderniseren, complexiteit in pensioenuitvoering te reduceren en
processen efﬁciënter in te richten. Daarom is op termijn een ﬂinke daling van de prijs per
deelnemer voor basis dienstverlening mogelijk. Voor pensioenfondsen die additionele diensten
wensen, zullen we separate afspraken maken.
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Tarik Uçar, uitvoerend bestuurder van bedrijfstakpensioenfonds
Schoonmaak
‘De inkomens in de schoonmaak zijn laag. Mensen moeten vaak parttime contracten
stapelen om rond te komen. Door die lage inkomens zijn ook de pensioenen laag. Als fonds
proberen we mensen een bepaalde levensstandaard te bieden na hun pensionering. Daarom
proberen we de kosten zo laag mogelijk te houden. We voeren elk jaar gesprekken met APG
of de prijs voor de pensioenuitvoering verder omlaag kan. Ik hoorde laatst een
schoonmaker zeggen: voor 10 euro heb je bij C&A een broek. Die 10 euro maakt dus het
verschil tussen wel of geen nieuwe broek. Elke euro extra uitgekeerd pensioen is er weer
één.’
Wat betekent temporisering van de strategische ambities voor onze klanten?
De keuzes die wij moeten maken, lopen in tijd niet altijd synchroon met de wensen van de
fondsen waarvoor wij werken. Daarbij komt dat ook de prioriteiten van de fondsen onderling
kunnen verschillen. Dat maakt het extra complex om in de operationele fasering alle wensen
voldoende aan bod te laten komen. Dat betekent dat we over het maken van heldere keuzes ook
de dialoog moeten voeren met onze fondsklanten. Om de consequenties van die keuzes eerlijk
en open op tafel te leggen. Die gesprekken zijn niet altijd gemakkelijk. Een goed voorbeeld is de
ambitie om de klantmissies voor fondsen en deelnemers verder uit te breiden en op die manier
te werken aan verbetering aan NPS-scores. Ook voor APG is dit essentieel, maar gezien het
primaire belang van een beheerste transitie naar het nieuwe stelsel, zijn we genoodzaakt deze
ambitie in een later stadium te realiseren.
Een lastige keuze. Maar uiteindelijk denken wij dat we door de keuzes te maken die we maken,
het belang van de deelnemer het beste te dienen.
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Onze wereld van nu en straks
In de wereld om ons heen gebeurt veel dat (in)direct gevolgen
heeft voor de pensioenen en het werk van APG. Zoals de
coronapandemie, en de aanloop naar het nieuwe
pensioenstelsel.
Coronapandemie
Aan het begin van de coronacrisis hadden we niet kunnen vermoeden dat die jaren zou duren.
De pandemie heeft ieders kijk op werken – moeten we wel echt op kantoor zijn om het werk goed
te doen? – veranderd. Thuiswerken zal voor grote groepen mensen een vast onderdeel van het
wekelijkse patroon blijven, in meer of mindere mate. Ook de reizen tussen kantoren,
binnenlands en internationaal, zijn in een ander daglicht komen te staan. In het hoofdstuk Onze
resultaten in 2021 lichten we toe hoe we hier binnen APG mee omgaan.

Dekkingsgraad pensioenfondsen
Voorlopig blijft de dekkingsgraad een belangrijk meetinstrument voor onze pensioenfondsen.
De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het beschikbare vermogen en de waarde van
alle huidige en toekomstige uitkeringen. Doordat de dekkingsgraden van alle pensioenfondsen
waar we voor werken zijn gestegen, is een verlaging van de pensioenuitkeringen afgewend. De
ﬁnanciële positie van een aantal fondsen laat nog geen indexatie van de pensioenen toe. Wel
voeren we namens al onze klanten weer waardeoverdrachten uit; die zijn toegestaan bij een
dekkingsgraad van boven 100 procent.

Geopolitieke ontwikkelingen
Toen Russische troepen zich tegen het einde van het jaar verzamelden bij de grens met Oekraïne
zorgde dat voor oplopende spanning. De oorlog die in februari uitbrak toen ze het land
binnenvielen is in de eerste plaats een ramp voor de bewoners van de getroffen gebieden.
Deelnemers van Nederlandse pensioenfondsen merken op dit moment vooral de hogere inﬂatie,
een gevolg van de snel stijgende prijzen van olie en gas. Op ﬁnanciële markten spelen de
sancties tegen Rusland, en de reacties van Russische autoriteiten daarop, een belangrijke rol.
APG belegt slechts zeer beperkt voor haar fondsen in Rusland, vanwege de al bestaande
sancties en uit ESG-overwegingen. Toch kunnen op termijn de gevolgen van hogere inﬂatie en
een geremde groei ook te merken zijn in andere stukken van de portefeuille. ABP en bpfBouw
hebben besloten alle beleggingen in Russische bedrijven van de hand te doen. Op het moment
dat de marktomstandigheden dit op een verantwoorde wijze mogelijk maken voeren we de
verkopen van deze beleggingen uit.

Economische ontwikkelingen
In veel landen, waaronder Nederland, heeft de economie zich na de eerste fase van de
coronacrisis bijzonder snel hersteld. Een ruim ﬁscaal en monetair beleid speelde hierbij een
belangrijke rol. Zeker toen er zicht was op goed werkende vaccins en later de
vaccinatieprogramma's op stoom kwamen, keerde het vertrouwen terug. De aandelenbeurzen
bereikten recordhoogten, de arbeidsmarkt raakte oververhit, net als de huizenmarkt. Het is
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echter nog te vroeg om alomvattende conclusies te trekken voor bijvoorbeeld de groei van de
economie of het investeringsklimaat. Vele sectoren zijn hard geraakt door de lockdowns en
andere coronamaatregelen – denk aan het mkb en de cultuursector – en het verloop van de
pandemie is en blijft grillig. Door het ruime beleid zijn schulden verder opgelopen. De
consensus onder beleidsmakers is dat dit de voorkeur verdient boven het spaarzame beleid in de
jaren na de crisis van 2008, en voorlopig lijkt de markt hen gelijk te geven. Maar in de toekomst
kunnen zorgen over het schuldniveau opnieuw leiden tot onrust.

Stijgende inﬂatie
Wat wel vaststaat, is dat de aandacht voor het eerst in jaren weer is verschoven naar de inﬂatie.
Die is opmerkelijk hoog, zowel in de VS als in Europa. In de eurozone was eind 2021 de inﬂatie op
jaarbasis gestegen naar 5 procent, zo blijkt uit cijfers van Eurostat. Dit is het hoogste cijfer
sinds het begin van de metingen in 1997. In Nederland stegen de gemiddelde prijzen in een jaar
tijd zelfs met 5,7 procent, het hoogste inﬂatiecijfer in 40 jaar. Eurostat schrijft meer dan de
helft van de inﬂatie in de eurozone toe aan de hogere energieprijs, die in 2021 een stijging van 26
procent liet zien. Cruciale vraag is of de prijsstijgingen vanzelf voorbijgaan of langere tijd
aanhouden. Een langdurige inﬂatie brengt de prijsstabiliteit in het geding, waardoor centrale
bankiers zullen moeten ingrijpen. In de VS, waar naast de prijzen ook de lonen snel stijgen, is dit
moment al aangebroken. De Europese Centrale Bank (ECB) kondigde in 2021 al wel aan het
opkoopbeleid terug te schroeven. Een verhoging van de beleidsrente is voor de ECB nog verder
weg.
Beleggers zien met het oplopen van de inﬂatie het einde van een periode van steeds hogere
waarderingen aanbreken. Dat kan rendementen de komende tijd onder druk zetten. Ander punt
van aandacht is de afbouw van steunpakketten die overheden en centrale banken tijdens de
coronacrisis hebben ingezet. De ruime steun zorgde het afgelopen jaar voor een historisch laag
aantal faillissementen van bedrijven, ondanks de pandemie. Een inhaalslag op dit vlak verhoogt
het risico voor beleggers in aandelen en kredieten. Vastgoed als kantoren en winkels zou
normaal gesproken een 'veilige haven' kunnen zijn, maar dat is na de coronapandemie, met de
opkomst van het thuiswerken en een verdere groei van online shoppen, niet per se een
zekerheid. Rondom de economische structuur na corona bestaan nog tal van onzekerheden.
Als pensioenbelegger kijken we met enige zorg naar de oplopende inﬂatie, die de koopkracht
van de pensioenen uitholt. Beleggingen in reële assets, zoals aandelen en grondstoffen, zorgen
dat de waarde van de portefeuille mee kan stijgen met het prijsniveau. De stijgende rente, die
waarderingen op ﬁnanciële markten laat dalen, is goed nieuws voor de dekkingsgraad van onze
pensioenfondsklanten. De waarde van de pensioenverplichtingen is hier doorgaans meer
gevoelig voor dan de beleggingen die ertegenover staan.

Klimaat
VS-president Biden heeft ook op het gebied van klimaatdoelen weer aansluiting gezocht met de
rest van de wereld. De VS doen opnieuw mee aan het Klimaatakkoord van Parijs uit 2015 en
waren ook gesprekspartner op de COP26, de klimaatconferentie die in november 2021
plaatsvond in Glasgow. Hier werden de Parijse ambities aangescherpt. Was eerder nog
vastgelegd dat de opwarming van de aarde onder de 2 graden moest blijven met een streven
naar maximaal 1,5 graad; op de nieuwe top erkenden de 197 landen dat 1,5 graden echt
noodzakelijk is. Er moeten nieuwe CO2-reductieplannen worden gemaakt. Doel is de uitstoot
vóór 2030 te verminderen met 45 procent (ten opzichte van 2010).
Er is ook veel kritiek op de overeenkomst, omdat de afspraken te weinig concreet zouden zijn.
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Zo staat er in de slottekst een passage over de afbouw van het gebruik van steenkolen en de
subsidie voor fossiele energie, maar daar worden geen jaartallen aan gekoppeld. Wel heeft
Nederland zich, samen met een twintigtal andere landen en organisaties, eraan gecommitteerd
binnen een jaar te stoppen met investeringen in buitenlandse kolen-, olie- en gasprojecten.

Verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen staat onveranderd hoog op de agenda, met als uitgangspunt de ESGcriteria. Concreet zien we dat bijvoorbeeld bij beleggingen in 'fossiel’. ABP kondigde in oktober
2021 aan te stoppen met beleggen in producenten van fossiele brandstoffen. APG zal namens
deze pensioenfondsklant de aandelen in de olie-, gas- en kolensector fasegewijs verkopen.
Met het klimaat in het achterhoofd kijken we ook anders naar bepaalde beleggingen in vastgoed.
Overstromingen, branden, droogte en andere natuurrampen die ontstaan door
klimaatveranderingen richten enorme schade aan. Een deel van de kosten komt linksom of
rechtsom bij de belegger terecht. Dat heeft vervolgens effecten op het rendement dat we voor
pensioenfondsen maken.

Het nieuwe pensioen
Een van de ontwikkelingen die APG direct raakt, is de invoering van het nieuwe pensioenstelsel.
We zien in potentie grote voordelen in de stelselvernieuwing. Het sleutelwoord is eenvoud. Een
nieuw stelsel biedt een kans om met een schone lei te beginnen. En daarmee een kans op een
uitlegbaar stelsel dat aansluit bij de belevingswereld van deelnemers.
Aanvankelijk zou het stelsel per 1 januari 2026 volledig zijn ingevoerd, maar door vertraging in
het wetgevingsproces is dat uitgesteld tot uiterlijk 1 januari 2027. Dat geeft de partijen die het
nieuwe pensioen in de praktijk moeten vormgeven – zoals APG, de pensioenfondsen en de
sociale partners – weliswaar meer tijd voor de transitie, maar er zal voorlopig ook meer
onzekerheid heersen.
Zolang niet alle details vastliggen, werken we deels op basis van hypotheses. Mogelijk moeten
we dan in een latere fase nog zaken aanpassen. Dat hoeft niet erg te zijn, maar als er
onverwachte ontwikkelingen optreden, kan dat tot vertraging leiden bij de implementatie. We
houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Enkele van de fondsen waarvoor we werken
hebben al aangegeven in 2025 over te willen stappen naar het nieuwe stelsel. We zijn daarom al
begonnen met de voorbereidingen.
Wat blijft?
We moeten voorkomen dat we met het badwater ook het kind weggooien, de goede elementen
van het huidige pensioenstelsel blijven behouden. Het pensioen blijft een levenslange uitkering.
Bovendien blijft de Algemene Ouderdomswet (AOW) de basis voor het pensioen. Daarnaast
blijft het idee van solidariteit behouden doordat we de risico’s via collectieve beleggingen
beheren. Miljoenen mensen samen kunnen nu eenmaal beter het hoofd bieden aan risico’s dan
één individu. Tot slot blijft de zogeheten verplichtstelling in stand, waardoor werknemers in
bepaalde sectoren altijd aangesloten zijn bij een pensioenfonds.
Wat verandert?
Het belangrijkste verschil tussen het huidige en het nieuwe stelsel is dat we van een
uitkeringsregeling naar een premieregeling gaan. Deelnemers bouwen geen aanspraken meer
op, zoals in het bestaande stelsel, maar een persoonlijk pensioenvermogen. In het huidige
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stelsel staat de pensioenuitkering in principe vast, met hier en daar indexaties en kortingen.
Daardoor zijn de pensioenfondsen onvoldoende bestendig tegen (onverwachte) schokken. De
nieuwe regels brengen daar verandering in, omdat de uitkering elk jaar anders kan zijn. Hierdoor
kunnen pensioenfondsen de nadelige gevolgen van eventuele schokken opvangen en over een
langere tijd spreiden.
In het nieuwe stelsel wordt duidelijker hoeveel geld je als deelnemer inlegt en wat je aan
vermogen opbouwt. Wel wordt het pensioen in het nieuwe stelsel beweeglijker. Het gaat eerder
omhoog als het economisch beter gaat en omlaag als het slechter gaat. Voor jongere
werknemers is er tijd genoeg om tegenvallers op te vangen. Als je vlak voor je pensioen zit, is die
tijd er niet. De nieuwe regels zorgen er dan voor dat de beweeglijkheid in dat geval kleiner is.
Voor mensen ‘halverwege’ hun opbouw, kan de nieuwe regeling nadelig zijn. Daarom krijgen ze
een compensatie of gelden er voor hen speciale afspraken.
Ook voor het beleggen van het pensioengeld gelden andere regels in het nieuwe stelsel. In het
huidige systeem beleggen we voor iedereen met hetzelfde rendement en risico, ook al
verschillen de risico’s per leeftijdsgroep. In de nieuwe regeling is er sprake van meer maatwerk
per leeftijdsgroep, op basis van het risico dat deelnemers binnen de bepaalde leeftijdsgroep
willen lopen. De pensioenfondsen en sociale partners hebben wel wat te kiezen in het nieuwe
stelsel. Men kan kiezen voor een ‘solidaire’ premieregeling waarin het gaat om het behoud van
voldoende solidariteit en daarmee een hoger pensioen door samen te beleggen en risico’s te
delen. Ook kan men opteren voor de ‘ﬂexibele' premieregeling waarbinnen de keuzevrijheid van
een beleggingsproﬁel bestaat. Al vanaf 1 januari 2023 krijgen deelnemers de mogelijkheid om
10% van het pensioenbedrag op te nemen op het moment dat ze met pensioen gaan.
Wat betekent de herziening voor APG?
APG wil de fondsen en sociale partners optimaal begeleiden bij de keuzes die ze moeten maken
rondom de invulling van het contract en de manier van ‘invaren’ (het overzetten van de rechten
in het huidige systeem naar het nieuwe stelsel). Het gaat daarbij om het regisseren en uitvoeren
van het totale proces, het omrekenen van aanspraken naar kapitalen en het omzetten van grote
hoeveelheden data naar nieuwe systemen. We streven naar de ontwikkeling van één systeem,
één polis- en kapitaaladministratie, waar straks de nieuwe regels voor pensioen in
geadministreerd kunnen worden, ongeacht welke keuzes pensioenfondsen maken. Hiervoor
doen wij aanzienlijke investeringen.
Uitdagende planning, die het hele bedrijf raakt
Om de implementatie van het nieuwe stelsel zo goed mogelijk te laten verlopen, zijn we het
programma Pensioen van Straks begonnen. Hierin bereiden we ons als pensioenuitvoerende
organisatie voor op het nieuwe stelsel en begeleiden en ondersteunen we pensioenfondsen bij
de keuzes waar ze de komende tijd voor staan. Met als doel: tevreden pensioenfondsen,
deelnemers en werkgevers.
Ook moeten medewerkers kunnen uitleggen dat we zijn overgegaan naar een pensioenregeling
waarbij de premie vastligt, maar het uiteindelijke pensioen kan schommelen. Terwijl de
deelnemers gewend zijn aan een stelsel waarin juist de premie verandert, maar het duidelijk is
waar het pensioenbedrag op uitkomt. Dit is een grote omslag. De komst van het nieuwe
pensioenstelsel stelt APG dan ook voor uitdagingen op het gebied van personeelsbeleid. De
vaardigheden en kennis die we nodig hebben zullen nog meer in de hoek liggen van
communicatie en digitalisering dan nu het geval is. Om-, her- en bijscholing worden nog
belangrijker, en ook onze zoektocht op de krappe arbeidsmarkt krijgt een andere focus.
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2 Onze resultaten in 2021
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Wat we hebben gedaan als pensioenuitvoerder
Samen met de pensioenfondsen hebben we de
pensioenadministratie geoptimaliseerd. Innovatie en
digitalisering spelen hierbij een steeds belangrijkere rol.
Grip op Data
Een belangrijk programma bij de pensioenuitvoering is Grip op Data. Dit programma, dat we op
verzoek van ABP zijn gestart, omvat herstelacties in de pensioenadministratie. Al in 2019 zijn we
gestart met het corrigeren van de data en in 2020 is ons project Grip op Data volledig op stoom
gekomen.
Met de lange pensioenhistorie die ons huidige pensioenstelsel kent, kunnen onjuistheden of
onvolkomenheden in de administratie zijn geslopen. Een belangrijke oorzaak is de jarenlange
opeenstapeling van complexe regelgeving, met een veelheid aan errata en talloze technische
wijzigingen en uitzonderingssituaties, met name in de pensioenregeling van ABP. Er zijn ook
fouten in de administratie geslopen omdat het herstel in het verleden onvolledig is uitgevoerd
en doordat externe partijen de gegevens niet correct hebben verwerkt of onjuist hebben
aangeleverd.
Nu we gaan overstappen op een nieuw pensioenstelsel en praktisch gezien dus ook op een
nieuwe manier van administreren in een nieuwe polis- en kapitaaladministratie, is deze grondige
check van alle gegevens des te belangrijker. De data die overgaan naar het nieuwe pensioen
moeten schoon, actueel en compleet zijn.
Herstelacties
Het aantal herstelacties is groter dan we eerder hadden ingeschat. In 2021 hebben we het
project verder uitgebreid en hebben we onze planning moeten bijstellen. Dit laat zien dat Grip
op Data geen gemakkelijke opgave is. De administratie van pensioenaanspraken,
premiebetalingen en alles wat daarmee samenhangt is een groot en complex proces. Dat neemt
niet weg dat deelnemers erop moeten kunnen vertrouwen dat het door hen opgebouwde
pensioen correct is geregistreerd en berekend. Daarom hebben we additioneel geïnvesteerd in
verdergaande automatisering, we gebruiken de nieuwste methoden voor data-analyse en we
hebben specialisten aangenomen en APG'ers van andere afdelingen op dit majeure project
gezet.
In eerste instantie gaat het nog om ABP, het grootste van onze acht pensioenfondsen. Met ABP
hebben we afspraken gemaakt binnen welke termijn we de noodzakelijke herstelacties zullen
afronden. Met de andere fondsklanten overleggen we wanneer en hoe we hun
pensioenadministraties onder de loep nemen.
Onze ambities liggen hoog, de huidige complexiteit van de regelgeving mag niet terugkeren in
het nieuwe pensioenstelsel. Dat is de inzet van APG bij de nieuwe pensioenwet. En voor Grip op
Data geldt dat we snel weer toe willen naar omstandigheden waarin we onze capaciteit daar
inzetten waar we in goed overleg met onze pensioenklanten kunnen werken aan het Pensioen
van Straks.

29

Samenvallende diensttijd
Het kan zijn dat een uitkering moet worden gecorrigeerd, of dat een nabetaling of aanvulling
nodig is. APG spoort rechthebbenden actief op. Ook in 2021 hebben we in nauwe afstemming
met ABP een aantal herstelacties uitgevoerd. Uitgangspunt is dat de deelnemers het pensioen
krijgen waar ze recht op hebben. In de herstelactie Samenvallende Diensttijd, waarin
deelnemers die gelijktijdig met hun partner pensioen hebben opgebouwd recht hebben op een
aanvulling, maar die niet hebben aangevraagd, hebben we meer dan 40.000 door deelnemers
ingediende aanvragen voor de aanvullende uitkering verwerkt.
Waar nodig hebben we namens het pensioenfonds acties tot ﬁscale compensatie in gang gezet
voor een deel van deze deelnemers.

Digitale veiligheid en privacy
Digitalisering vormt een cruciaal onderdeel van onze strategie. Er zijn veel zaken die aandacht
vragen: zo willen we de digitale vaardigheden van onze medewerkers verder ontwikkelen en de
nieuwste technologie inzetten in onze processen en dienstverlening. Verder geven we hoge
prioriteit aan de digitale veiligheid van onze organisatie en alle (persoonlijke) gegevens die we
beheren. We wapenen ons tegen cybercriminaliteit, die wereldwijd een steeds hogere vlucht
neemt en daarmee een steeds groter risico vormt voor de continuïteit van de operatie.
Als bedrijf zetten we in op ICT-transformatie, we leunen steeds meer en sterker op
geautomatiseerde toepassingen. Om samenhang aan te brengen in onze digitale agenda, is per 1
januari 2022 een Chief Digital Ofﬁcer (CDO) aangesteld. Hij gaat in deze nieuwe functie
leidinggeven aan de Group Digital Ofﬁce. Deze groep wordt het eerste aanspreekpunt voor alles
wat speelt op het vlak van digitalisering. Voor meer informatie over digitale veiligheid, zie de
paragraaf Risicomanagement.
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Prijs per deelnemer
Ons uitgangspunt is eenvoudig: hoe efﬁciënter onze organisatie, hoe minder we uitgeven, hoe
meer geld er per deelnemer overblijft dat werkelijk in het pensioen kan worden gestopt. We
willen dus de kosten voor de deelnemer zo laag mogelijk houden, zonder dat dat afbreuk doet
aan de kwaliteit van onze dienstverlening. De afgelopen jaren hebben we hier hard aan gewerkt.
In de toekomst is een verdere daling van de prijs per deelnemer noodzakelijk. Onze focus lag in
2021 op het efﬁciënter maken van onze organisatie. In afstemming met onze
pensioenfondsklanten hebben we geïnvesteerd in het verhogen van onze deelnemergerichtheid
door te starten met de strategische initiatieven Grip op Data en Pensioen van Straks. Met een
aantal klanten zijn afspraken gemaakt over de ﬁnanciering hiervan, waardoor de gemiddelde
prijs per deelnemer in 2021 is gestegen naar 70,30 euro. De verwachting is dat deze initiatieven
de komende jaren zullen leiden tot forse investeringen, met als gevolg dat de prijs per
deelnemer de komende jaren verder zal toenemen.
De overgang naar het nieuwe pensioenstelsel biedt ons wel de mogelijkheid om onze ITsystemen te moderniseren, de complexiteit in onze pensioenuitvoering te reduceren en onze
processen efﬁciënter te maken en verder te automatiseren. Dit moet er op termijn voor zorgen
dat onze kosten voor de pensioenuitvoering ﬂink lager worden zodat dit, na invoering van het
nieuwe pensioenstelsel, tot een aanzienlijke daling van de prijs per deelnemer zal leiden.
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Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel
Het lijkt misschien nog ver weg, maar APG is nu al druk bezig
met deze grote operatie. Alle delen van het bedrijf krijgen te
maken met dit compleet andere stelsel.
De grootste verandering vindt plaats bij de pensioenuitvoering. Ook ons vermogensbeheer zal
nauwer verweven zijn met de pensioenadministatie en dienstverlening. Immers, in het nieuwe
stelsel wordt de precieze hoogte van het pensioen niet meer afgeleid van het eerder verdiende
salaris, maar van de ingelegde premie én het rendement van de beleggingen. Het nieuwe
pensioenstelsel is de meest ingrijpende wijziging in de historie van APG. Deze 'revolutie’ zal veel
capaciteit, budget, middelen en tijd vergen. We hebben de heldere keus gemaakt dat deze
immense operatie voorrang heeft. We kunnen het ons niet permitteren tijd te verliezen in het
aanpassen van de organisatie, de interne processen en ICT-systemen. Vandaar dat we hier
'bovenop' zitten. De nieuwe pensioenadministratie moet overigens al ruim voor 2027 gereed
zijn: we verwachten dat in 2025 de eerste fondsen overstappen op het nieuwe pensioen.

Nieuw stelsel, nieuw systeem
Er komt een nieuw ICT-systeem voor onze polis- en kapitaaladministratie. Hierin worden alle
pensioenen geadministreerd zodra het nieuwe stelsel in werking treedt. We moeten dat op zo'n
manier inrichten dat de deelnemers hun persoonlijke pensioenvermogen kunnen inzien.
In 2021 hebben we een plan opgesteld wat we de komende jaren op ICT-gebied willen bereiken.
We zijn al op zoek gegaan naar partners die dit cruciale systeem kunnen leveren en ons helpen
met het veilig en foutloos overzetten van de gegevens van de 4,8 miljoen deelnemers, met alle
informatie en regelingen die daarbij horen. Dat gebeurt met uiterste zorg. Ten eerste moeten
alle opgebouwde rechten volledig worden overgezet, we noemen dit ‘invaren’. Bovendien
moeten alle gegevens achteraf herleidbaar zijn en is het noodzaak dat de hele procedure van
begin tot eind veilig is en voldoet aan alle privacywetgeving en -regels. Natuurlijk moet het ook
voor de deelnemers goed te begrijpen zijn.

Externe en interne communicatie
Onze dienstverlening zal drastisch veranderen. Hoe die er precies gaat uitzien, hangt voor een
groot deel af van de pensioenfondsen. Een belangrijk element hierbij is de communicatie: we
moeten alles goed kunnen uitleggen aan de pensioendeelnemers, in het algemeen maar ook
individueel. Velen zullen zich bijvoorbeeld afvragen hoe het pensioenbedrag tot stand is
gekomen, waarom het ﬂuctueert, of waarin de ingelegde premie is belegd.
We blijven gedurende de hele overgangsperiode duidelijk maken wat we aan het doen zijn –
zowel extern als intern. We hebben binnen APG teams samengesteld die onder meer
interactieve kennissessies voor collega's organiseren, zodat die op de hoogte zijn van de laatste
ontwikkelingen. APG is in 2021 gestart met de 'academies', een soort leergangen. Deze richten
zich op verschillende kennis- en taakgebieden, en bereiden de medewerkers voor op de
veranderingen die nodig zijn voor het nieuwe pensioenstelsel. Die betrokkenheid is cruciaal: de
nieuwe structuur zal nog meer zijn gericht op de pensioendeelnemers.
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Flexibele organisatie
De komende jaren zal er veel van onze organisatie worden gevraagd. We zullen ons op veel
fronten moeten aanpassen. Het is daarom belangrijk dat we wendbaar blijven.
De zogeheten klantteams, waarmee we enkele jaren geleden zijn begonnen, helpen hierbij. Dit
zijn teams van medewerkers met verschillende capaciteiten die samen werkzaamheden
uitvoeren voor een bepaalde klant. We hebben dit in 2021 verder uitgebouwd. Ook in de
komende jaren gaan we hiermee door. We zien dat we sneller en slimmer kunnen werken. Omen bijscholing blijven nodig.
Ook automatisering staat ons meer en meer ten dienste. Niet alleen drukken we hiermee de
kosten, we verkleinen ook de kans op fouten. Het aantal handmatige berekeningen, dat we
eerder al bij bpfBOUW ﬂink hadden verlaagd, is nu ook bij andere fondsen teruggedrongen.

Ronald van Hengel, digital & innovation lead bij vermogensbeheer
‘APG werkt voor één op de vier, vijf Nederlanders. Zij geven ons een dag per week van hun
salaris. Daar zit zoveel vertrouwen in, daar moeten we zuinig op zijn. Maar de maatschappij
verandert. Als we het stelsel zo kunnen veranderen dat we die collectiviteit vasthouden,
vind ik dat mooi. Ik heb daar vertrouwen in. Straks krijgen mensen meer inzicht in hun
eigen spaarpotje. Dan kunnen ze wellicht ook andere keuzes maken, meer betrokkenheid
voelen.’
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Wat we hebben bereikt met ons vermogensbeheer
Voor de vier pensioenfondsen waarvoor wij het
vermogensbeheer organiseren, beheerden we aan het einde
van het boekjaar 2021 beleggingen ter waarde van 636 miljard
euro.
Beheerd vermogen
Het beleggingsrendement was positief, met 10,4 procent in 2021 (2020: 6,6 procent). Dat komt
overeen met 61 miljard euro. De groei in beheerd vermogen werd in 2021 voornamelijk
veroorzaakt door hoge rendementen op de ﬁnanciële markten. In 2021 groeiden de westerse
economieën sneller dan verwacht, gedeeltelijk dankzij de ﬁscale stimuleringspaketten in de VS
en Europa. Grote bedrijven ﬂoreerden hierdoor en zagen hun winst sterk toenemen. Private en
beursgenoteerde aandelen, vastgoed en grondstoffen boekten hoge rendementen. Gedurende
het jaar steeg de rente, wat leidde tot verliezen voor staatsobligaties. Andere vastrentende
beleggingen droegen wel bij aan een positief beleggingsrendement.
In een markt met hoge rendementen, zoals afgelopen jaar, is het voor onze klanten van belang
om een betrouwbare exposure aan de ﬁnanciële markten te hebben. Als alles goed gaat,
vertegenwoordigen de benchmark rendementen namelijk het grootste gedeelte van de
beleggingsresultaten die we voor onze klanten behalen. Naast deze exposure kijken we
vervolgens naar het extra rendement dat we met ons vermogensbeheer hebben behaald.
Onze prestaties als langetermijnbelegger kunnen het beste over een langer tijdsbestek worden
beoordeeld. De onderstaande tabel toont de jaarlijkse rendementen en de extra (excess)
rendementen van onze beleggingsstrategieën voor 2021 en voor de afgelopen vijf jaar. Op de
onderstaande cijfers zijn externe beheerskosten en kosten van de prestatiebeloningen in
mindering gebracht.
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RENDEMENT BEHEERD VERMOGEN

Beleggingsstijl

Beheerd vermogen

 ( jaar)

 ( jaar)

 jaar (ann)

 jaar (ann)

in miljoenen

Rendement (in %)

Extra Rendement (in bps)

Rendement (in %)

Extra Rendement (in bps)

IRR SI

BELEGGINGSSTRATEGIE
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China Fixed Income
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Emerging Market Debt Active
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Emerging Market Debt Index

Index3
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Aandelen
Developed Markets Equity
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.
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-
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.
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.

,
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.
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-

Equity Minimum Volatility

Index
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.
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Liquide Commodities5

Active
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Infrastructure Combined Pools
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Alternatieve beleggingen

De rendementen zijn gepresenteerd na aftrek van externe beheerskosten en prestatiebeloningen.
1 Cap Pres, Capital preservation: bij deze beleggingsstijl is de belangrijkste doelstelling het behouden van de hoofdsom door het vermijden van kredietverliezen. Dit type mandaat komt voor bij beleggingen in vastrentende producten.
2 Active, Actief: bij deze beleggingsstijl streven we naar extra rendement boven de benchmark.
3 Index, bij deze beleggingsstijl streven we naar het benchmarkrendement.
4 IRR SI, Internal rate of return since inception: geeft het jaarlijks rendement weer sinds de start van een belegging.
5 Liquide, Illiquide Commodities en Hedge fund betreffen 100 procent Amerikaanse Dollar investeringen. De rendementscijfers zijn daarom gebaseerd op het rendement in Amerikaanse Dollars in plaats van Euro's.
6 Om beter inzicht te geven in het effect van actief management is de benchmark van Hedge Funds aangepast naar JP Morgan 1 maand cash (zonder opslag).

Het totaal beheerd vermogen in de tabel sluit niet aan met het beheerd vermogen van 636
miljard. De tabel geeft namelijk niet alle strategieën en geen overlay weer. Per saldo hebben
deze een negatieve waarde waardoor de bedragen in de tabel tot een hoger bedrag optellen.
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Extra rendement
Als actieve belegger willen we voor onze klanten op de langere termijn een extra goed resultaat
behalen. Dat wil zeggen: rendement boven de benchmark. Als dat wordt behaald noemen we dat
extra rendement of 'outperformance'. Vaak gebruiken we daarvoor een marktindex die het
gemiddelde rendement in de markt uitdrukt. We gebruiken verschillende strategieën om de
prestaties van de markt te overtreffen. Onze beleggingsbeslissingen zijn gebaseerd op
menselijke beoordeling, datagedreven analytische modellen en macro-economische en
bedrijfsspeciﬁeke analyses. Dit kan leiden tot duidelijke keuzes binnen bepaalde
beleggingscategorieën, of juist tot het aanbrengen van spreiding over verschillende
beleggingscategorieën. Deze combinatie van verschillende benaderingen biedt een goed
uitgangspunt om op de langere termijn een hoger dan gemiddeld rendement te behalen.
In de afgelopen vijf jaar hebben we een gemiddeld extra rendement van 54 basispunten (0,54
procent) gerealiseerd, gemeten over alle beleggingen die voor onze pensioenfondsklanten zijn
beheerd. Ons extra rendement in 2021 was 105 basispunten. Dat is beter dan gemiddeld. Het
positieve resultaat is mede te danken aan spreiding: een negatief extra rendement in liquide
beleggingen werd gecompenseerd door illiquide beleggingen en tactische asset allocatie. Over
een langere periode presteren alle drie beleggingscategorieën beter dan de markt.

Totaal


 jaars

-







Tactische asset allocatie





Totaal extra rendement





Bronnen van extra rendement (in basispunten 1/100ste van een procent)

Extra rendement liquide beleggingen
Extra rendement illiquide beleggingen

Liquide beleggingen
Liquide beleggingen behaalden, na kosten, een negatief rendement in 2021, en een licht positief
rendement over de laatste vijf jaar. Met beleggingen in Credits werd een ruime outperformance
gehaald, en ook in Emerging Market Debt werd in 2021 de benchmark verslagen. Actieve
aandelenstrategieën leverden in totaal een negatieve performance op. Kwantitatieve
strategieën, tot vorig jaar achterblijver, waren in herstel. De door fundamentele analyse
gedreven strategieën bleven echter achter. Dit was mede het gevolg van aandelenselectie die de
grote, dure tech-aandelen onderwoog. Over vijf jaar gemeten bewegen de fundamentele
strategieën rond hun outperformance-doelstelling.
Illiquide beleggingen
In illiquide beleggingen werd een extra rendement van 131 basispunten behaald. Omdat er in
veel illiquide beleggingen altijd wat meetonzekerheden zijn die samenhangen met het verschil in
tijdigheid tussen portefeuille- en benchmarkinformatie zijn cijfers over een langere periode, vijf
jaar bijvoorbeeld, representatiever. Ook over die meetperiode is het resultaat, met 39
basispunten, positief. Een belangrijke bijdrage over zowel 2021 en de afgelopen vijf jaar werd
geleverd door beleggingen in Private Equity, waar mede door een aantal gunstige 'exits' een
goed resultaat werd geboekt. Infrastructure, in omvang kleiner dan Private Equity, boekte
eveneens een sterke outperformance over beide tijdsperiodes. In Real Estate werd een gering
extra rendement behaald over de afgelopen vijf jaar door een sterk resultaat in 2021. Ook Hedge
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Funds, waarvan de resultaten overigens minder meetonzekerheden kennen dan de meeste
andere illiquide asset classes, zag in 2021 het resultaat zeer sterk verbeteren naar een ruime
outperformance. Commodities handhaafde een goed vijfjaars track record ook na een negatief
2021.
Tactische asset allocatie
Tactische asset allocatie richtte zich in het afgelopen jaar op het overwegen van asset classes
die gevoelig zijn voor verbeterende groeivooruitzichten en een toenemende risico-voorkeur van
ﬁnanciële markten. Het eerste omdat de wereld herstelt van de coronacrisis. Het tweede
vanwege de nog altijd lage rente die veel beleggers ertoe dwingt een deel van hun vereiste
rendement door het nemen van risico te behalen. Dit leverde in de meeste maanden extra
rendement op. Omdat actieve posities, door beperkte stuurbaarheid, veelal een stuk kleiner
waren dan in 2020 en de volatiliteit op markten lager, was het behaalde resultaat voor deze
strategie niet zo hoog als in 2021.

Kosten van vermogensbeheer
We besteden zorgvuldig aandacht aan de kosten die met onze beleggingsactiviteiten gepaard
gaan. We maken deze kosten binnen onze eigen organisatie en voor het beheer van de
beleggingen van onze klanten. De actieve beleggingsstijl van vermogensbeheer gaat gepaard
met hogere kosten. Daarom moeten deze kosten een zo hoog mogelijk (extra) rendement
opbrengen. Rekening houdend met de beleggings- en implementatiestijl, zien we dat over de
langere termijn de door onze klanten betaalde beleggingskosten gemiddeld lager zijn dan die
van vergelijkbare pensioenfondsen. Dit wordt bevestigd door externe benchmarking van
beleggingskosten.
In 2021 waren de kosten van de actieve beleggingsstijl met name zichtbaar in onze illiquide
strategieën. Zowel de absolute rendementen als de extra rendementen waren hoog. Als gevolg
daarvan was ook het absolute bedrag aan kosten voor onze klanten hoog. Voor
pensioenfondsen is dit een belangrijke overweging. De resultaten na aftrek van alle kosten
waren evenwel zeer gunstig voor onze klanten.

Digitalisering
Niet alleen bij onze pensioenuitvoering, ook bij ons vermogensbeheer speelt digitalisering een
steeds belangrijkere rol. In de markt van vermogensbeheer gaat het om het slim en uitgebreid
gebruikmaken van data, automatisering van werkstromen en digitale analytische platforms. We
beschouwen digitalisering als een instrument om waarde te creëren voor onze klanten en voor
het behouden van ons concurrentievoordeel. Het digitaliseren van ons vermogensbeheer is
daarom één van onze strategische thema's voor de komende vijf jaar.
We voerden de eerste vier projecten uit die betrekking hebben op data-analyse en -visualisatie.
Binnen portefeuillemanagement realiseerden we ‘realtime handelsanalyses’ om onze traders te
adviseren over hun handelsstrategieën. Het team van Real Estate bedacht oplossingen om meer
systematisch tot beslissingen te komen en informatie beter toegankelijk en herbruikbaar te
maken.
Het team Fundamental Equities ontwierp, in samenwerking met een toeleverancier, een
datagedreven platform voor relevante gegevensselectie. Het team ging ook een cocreatieovereenkomst aan met een leverancier van telecomdata. Hierdoor nemen wij in de
vermogensbeheersector een voorhoedepositie in op het gebied van marktinzichten.
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Dochteronderneming Entis verbeterde zijn door NLP-gedreven (Natural Language Processing,
natuurlijke taalverwerking) diensten. Daardoor werd, eveneens door middel van cocreatie, de
levering van de eerste alfa 3.0-signalen voor Quant-aandelen mogelijk.
De teams van Hedge Funds en Alternative Alpha verbeterden het evaluatieproces van de
verschillende managers. Door meerdere handmatige taken te automatiseren, verbeterden zij de
operationele efﬁciëntie.
In 2021 hebben we de fundamenten gelegd voor onze toekomstige cloud- en data-infrastructuur
en we hebben modellen gelanceerd voor de datashop en data governance. Ook zijn we begonnen
met het trainen van meer dan 200 collega’s in digitale vaardigheden en digitaal leiderschap en is
de basis gelegd voor een Digitale Academie binnen APG. Met universiteiten werd samengewerkt
om nieuwsberichten en ﬁnanciële verklaringen snel door te pluizen op nieuwe inzichten. Dit
onderzoek zal een rol spelen bij verdere innovatie in de komende jaren. Met een speciale
branding campagne ‘AM digitalisering’ informeren we onze klanten over deze digitalisering van
ons vermogensbeheer.

Nieuwe beleggingsoplossingen
Het Product Approval and Review Process (PARP) speelt een centrale rol bij
productmanagement. Door dit productontwikkelingsproces wordt het productassortiment van
APG-fondsen en aparte rekeningen uitgebreid, zoals voor de separatie van APG-fondsen en
nieuwe beleggingsproducten voor bestaande pensioenfondsklanten, bijvoorbeeld Nederlandse
woninghypotheken. In september 2021 werd het APG Developed Equities RI (Responsible
Investing)-index fonds gelanceerd. Momenteel zijn er RI-index producten voor andere
beleggingscategorieën, bijvoorbeeld opkomende markten, kredieten en vastgoed, in
ontwikkeling.

Beleggen in Nederland
Op aangeven van de pensioenfondsen waar we voor werken, hebben we ook in 2021 meer ruimte
gecreëerd voor beleggingen in Nederland. We hebben de beleggingen in infrastructuur
(glasvezelverbindingen in kleine woonkernen en afgelegen gebieden, windmolens, slimme
warmtenetten), vastgoed (hotels, studentenhuisvesting, outletcentra) en Nederlandse
bedrijven verder uitgebreid. We bevorderen ook partnerschappen tussen particuliere beleggers
en investeringsinstellingen (zoals InvestNL en Groeifonds).
Het vermogen dat we beheren, is te groot om alleen in Nederland te beleggen. Ongeveer 4
procent van het vermogen dat we namens onze klanten beheren, is belegd in Nederland.
Wanneer we een veel groter deel van de beleggingen zouden toewijzen aan onze binnenlandse
markt, worden de prijzen opgedreven en is het risico te veel geconcentreerd.
Namens onze klanten beleggen we eind 2021 meer dan een miljard euro in groene Nederlandse
hypotheken van Vista. Tevens is APG een van de oprichters van LIST Amsterdam, een platform
voor het verstrekken van leningen aan Nederlandse woningbouwverenigingen.
Om investeringen door Nederlandse bedrijven na de coronacrisis te ondersteunen, stelden wij
namens ABP in 2021 een bedrag van 100 miljoen euro beschikbaar voor achtergestelde leningen.
Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen zijn ﬁnancieel gezond en hebben voldoende
continuïteits- en winstvooruitzichten, maar hebben te maken met een verzwakte ﬁnanciële
positie door de beperkende maatregelen als gevolg van de pandemie. Dit Post-COVID
Groeiﬁnanciering Initiatief wordt eveneens ondersteund door ABN AMRO, ING en Rabobank.
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Verantwoord beleggen
Voor elke belegging kijken we hoe het bedrijf omgaat met mensen en het milieu, en of het goed
wordt bestuurd. Dit beleid is in lijn met nationale en internationale wetten en voorschriften, en
voldoet aan de OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven. We verwachten van de bedrijven
waarin we beleggen ook dat zij de Global Compact-regels van de VN inzake mensen- en
arbeidsrechten, het milieu en de strijd tegen corruptie naleven.

Selectieve aanpak duurzame obligaties
2021 was wereldwijd opnieuw een recordjaar voor de uitgifte van ‘gelabelde’ obligaties. Met
gelabelde obligaties worden groene, maatschappelijke of duurzame projecten geﬁnancierd.
We zien een snelle groei in de uitgifte van aan duurzaamheid gekoppelde obligaties.
Bedrijven die dergelijke obligaties uitgeven, beloven te voldoen aan vooraf gestelde
duurzaamheidsdoelstellingen. Zij moeten een hogere rente betalen aan beleggers als ze
deze belofte niet waarmaken. Hoewel we de groei en ontwikkeling van de gelabelde
obligatiemarkt ondersteunen, zijn we selectief in onze aanpak. Effectieve, transparante
rapportage is cruciaal om de integriteit en geloofwaardigheid van deze snelgroeiende
markt te handhaven. We maken potentiële uitgevers bewust van onze verwachtingen, delen
opgedane ervaringen en maken onze interesse kenbaar in gelabelde obligatie-uitgiftes. Aan
het einde van 2021 hadden we namens onze pensioenfondsen 17,6 miljard euro belegd in
gelabelde obligaties.

Koplopers, beloften en achterblijvers
We beoordelen alle potentiële beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties op basis van
rendement, risico, kosten en duurzaamheid. Op basis van onze analyse bepalen we of een bedrijf
een ‘koploper’ of een ‘achterblijver’ is. We beleggen alleen in een achterblijver als we
verwachten het bedrijf aan te kunnen sporen tot het doorvoeren van verbeteringen. Een bedrijf
dat samen met ons aan een verbetertraject (engagement) begint, noemen we een ‘belofte’.
Sinds 2020 willen onze klanten alleen maar beleggen in koplopers en beloften.

Invloed uitoefenen
Daarnaast brengen we elk jaar onze stem uit op duizenden aandeelhoudersvergaderingen. In
2021 besteedden we nog meer dan gebruikelijk aandacht aan beloningen. Sommige bedrijven,
zoals grote supermarktketens, webshops en pakketbezorgingsbedrijven, hebben aanzienlijk
geproﬁteerd van de coronapandemie en van het feit dat cafés, restaurants en winkels langere
tijd gesloten waren. We zijn van mening dat het management in dergelijke gevallen geen
uitzonderlijk hoge bonussen zou mogen ontvangen en hebben tegen de beloningsrapporten
gestemd waarin dergelijke bonussen werden voorgesteld.
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Aangescherpt beleid voor verantwoord beleggen
Tijdens de evaluatie van het insluitingsbeleid heeft het bestuur van onze grootste klant,
ABP, besloten de criteria aan te scherpen om bedrijven te kwaliﬁceren als koplopers.
Daarnaast hebben zowel bpfBOUW als SPW een vernieuwd beleid inzake verantwoord
beleggen voor de periode 2021-2025 gepubliceerd, inclusief nieuwe en aangescherpte
duurzaamheidsdoelen.
Bij vermogensbeheer streven we ernaar onze klanten op maat gemaakte oplossingen te
bieden om tegemoet te komen aan veranderingen in het beleggingsbeleid, waarbij we
toetsen of deze veranderingen in lijn zijn met onze ﬁlosoﬁe ten aanzien van verantwoord
beleggen. In 2021 hebben we de insluitingscriteria voor bedrijven in de energiesector voor
alle klanten aangescherpt. Daarnaast werken we aan striktere criteria voor bedrijven in
andere sectoren. We zijn van mening dat we goed gepositioneerd zijn om onze klanten te
blijven bedienen en hen te helpen hun groeiende duurzaamheidsambities te realiseren.

Beleggingen en klimaat
Vermogensbeheer maakt een grondige analyse van mogelijke risico’s van klimaatverandering
voor de beleggingsportefeuilles van onze klanten. We beoordelen bedrijven waarin we beleggen
om er zeker van te zijn dat zij hun CO2-uitstoot verlagen en een strategie hebben voor de
overgang naar een klimaatneutrale economie.
Voor de vastgoedportefeuille hebben we een database samengesteld met informatie uit
verschillende bronnen, waarmee we de risico's van extreme weersomstandigheden en de
stijgende zeespiegel voor tienduizenden gebouwen kunnen beoordelen. We identiﬁceren
klimaatrisico's en brengen hier verslag over uit, in overeenstemming met de richtlijnen van het
Task Force on Climate-Related Financial Disclosures (TCFD).

Jeroen Smit, bedrijfskundige en ﬁnancieel journalist
‘Klimaatverandering was voor veel mensen altijd ver weg. Maar het komt op verschillende
manieren dichterbij. We hebben geen keus meer. Het is duidelijk dat er nú iets moet
gebeuren.’
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CO2-voetafdruk van beleggingen
Al onze vermogensbeheerklanten hebben doelen gesteld om de CO2-voetafdruk van hun
aandelenbeleggingen te verlagen. In 2022 zullen onze klanten aangescherpte doelen voor CO2reductie bekendmaken. APG heeft het Commitment van de ﬁnanciële sector aan het
Nederlandse Klimaatakkoord ondertekend. Hierdoor zijn we verplicht verslag uit te brengen
over de CO2-voetafdruk van belangrijke onderdelen van de beleggingsportefeuilles die we
beheren. Dit overzicht is opgenomen in ons Verslag Verantwoord Beleggen.
In 2021 hebben we ons aangesloten bij het Net Zero Asset Managers (NZAM)-initiatief.
Daarmee verbinden we ons aan het realiseren van een CO2-neutrale beleggingsportefeuille in
2050 of eerder en beloven we samen te werken met onze vermogensbeheerklanten om dit doel
voor alle beleggingen onder beheer te bereiken.

ABP trekt zich terug uit 'fossiel'
ABP kondigde in oktober 2021 aan de beleggingen in producenten van fossiele
brandstoffen, namelijk olie, gas en steenkool, te zullen verkopen. Met dit besluit heeft ABP
een nieuwe norm gesteld in haar inspanningen om te voldoen aan de doelstellingen van het
Klimaatakkoord van Parijs. Wij zullen ABP ondersteunen bij het uitvoeren van deze
strategie. In overleg met ABP zullen we daar waar dat mogelijk is meer beleggen in
hernieuwbare energie en slimme oplossingen voor de energietransitie. We verwachten niet
dat de verkoop van beleggingen in fossiele brandstoffen een negatieve invloed zal hebben
op het langetermijnrendement. Verder zal voor ABP de focus van onze engagements
verschuiven naar het versnellen van de energietransitie in sectoren die intensief
gebruikmaken van fossiele brandstoffen, zoals autoproductie, industrie en luchtvaart.
In lijn met het duurzame en verantwoorde beleggingsbeleid 2020-2025 van ABP, BpfBouw
en SPW hebben we tegen het einde van 2021 alle beleggingen al verkocht in bedrijven die
meer dan 30 procent van de inkomsten halen uit steenkoolmijnen of voor meer dan 20
procent uit de winning van teerzand.

Druk zetten om uitstoot te verlagen
We gebruiken onze invloed als toonaangevende belegger om bedrijven aan te sporen hun CO2uitstoot te verlagen. Dit doen we individueel en in samenwerking met andere grote beleggers
verenigd in Climate Action 100+.
In juli 2021 kondigde SK Innovation, het grootste rafﬁnage- en petrochemiebedrijf in ZuidKorea, aan dat het uiterlijk in 2050 CO2-neutraal wil zijn. Deze toezegging geldt ook expliciet
voor de scope 3 uitstoot die wordt veroorzaakt door het gebruik van de producten van het
bedrijf. Vermogensbeheer is een van de twee beleggers die namens Climate Action 100+
engagement voert met SK Innovation.
In aanloop naar de 26e VN-conferentie over klimaatverandering (COP26) steunden we een
internationaal beleggersinitiatief dat wereldleiders oproept meer te doen om
klimaatverandering tegen te gaan. Overheidsbeleid is van cruciaal belang voor het creëren van
de omstandigheden waarin private investeringen de energietransitie kunnen stimuleren.
Vermogensbeheer heeft ook de overheid van Zuid-Korea aangemoedigd om een transitieroute
uit te stippelen naar een klimaatneutrale economie in overeenstemming met de
klimaatafspraken van Parijs, en te stoppen met het bouwen van nieuwe steenkoolcentrales.
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Beleggen in energietransitie
We bouwen voor onze klanten een portefeuille op met bedrijven en projecten die bijdragen aan
de energietransitie in Nederland en daarbuiten. Via ANET, het ABP Nederlands
Energietransitiefonds, investeerden we in april 2021 in NET2GRID, een Nederlands
snelgroeiend bedrijf in de energiesector. Een consortium onder onze leiding verwierf in juli 2021
een 50 procent belang in Stockholm Exergi Holding (SE), de grootste leverancier van
stadsverwarming in Zweden.

Bescherming van biodiversiteit
APG ondersteunt het Partnership for Biodiversity Accounting Professionals (PBAF), waarbinnen
ﬁnanciële instellingen een gedeelde methodiek ontwikkelen voor het meten van en rapporteren
over de impact van hun beleggingen op de biodiversiteit. Door middel van hun beleggingen
ondernemen deze instellingen doelgericht actie om de biodiversiteit te beschermen.
Namens ABP investeerden we in 2021 in een groot productiebos in Chili en in Wenita Forest
Products, een grote producent van bosbouwproducten in Nieuw-Zeeland. Aan deze bossen is
een Forest Stewardship Council (FSC)-kwaliteitskeurmerk toegekend. Dit betekent dat zij
bijdragen aan het behoud van biodiversiteit en dat het management rekening houdt met het
sociale en economische welzijn van werknemers en lokale gemeenschappen.

Marlou Koelman, deelnemer bij ABP
‘Enerzijds wil ik informatie over hoe ik de toekomst voor mijzelf beter kan inrichten. Dat
zijn gewoon levensvragen waar ik mee zit. Anderzijds wil ik weten waarin mijn
pensioenfonds mijn geld belegt. Vertel mij of dat maatschappelijk verantwoord, duurzaam
en groen is. Ik verwacht van de opbrengsten straks te kunnen leven, maar ik wil ook graag
wat goeds met dat geld doen.’
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Sustainable Development Goals
Wij gaan namens onze klanten actief op zoek naar beleggingen die bijdragen aan het realiseren
van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Aan het einde van 2021 hadden
we 112 miljard euro in beheer (2020: 91 miljard euro) aan zogenoemde ‘beleggingen in duurzame
ontwikkeling’ (SDI’s).
Wederom scoren we met ons vermogensbeheer boven het gemiddelde in de jaarlijkse
benchmark UN Principles for Responsible Investment met een A+ voor strategie en governance.
In verband met gewijzigde tijdslijnen voor de afgifte van de rapportage is voorliggende score
afgeleid van het rapportagejaar 2020.
Samen met PGGM, AustralianSuper en Britisch Columbia Investments Corporation hebben we
in 2020 het Sustainable Development Investment Platform (SDI AOP) opgezet. Dit platform
stelt met behulp van kunstmatige intelligentie vast in welke mate beleggingen bijdragen aan het
realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen. In samenwerking met Qontigo en
vermogensbeheerder BlackRock lanceerde APG in september 2021 de iSTOXX APG World
Responsible Investment Indices. Het product is gebaseerd op vijf lagen van steeds striktere
ESG-criteria en is een reactie op de groeiende vraag naar op maat gemaakte duurzame
indexproducten.

Mensenrechten en arbeidsomstandigheden
We willen dat de bedrijven waarin we beleggen de rechten van hun werknemers, lokale
gemeenschappen en andere belanghebbenden respecteren.
In 2021 voerden we ons engagement met bedrijven met activiteiten in Myanmar op, nadat een
militaire staatsgreep de gekozen regering in februari ten val bracht. De Zuid-Koreaanse
staalproducent POSCO C&C en de Japanse brouwerij Kirin hebben toegezegd de zakelijke
banden met bedrijven die gelieerd zijn aan de militairen te verbreken, na forse druk van APG en
andere beleggers. Vanwege tegenwerking van het militaire bestuur in Myanmar zijn deze
stappen nog niet gerealiseerd.
Gedurende het jaar heeft de Nederlandse pensioensector verder inhoud gegeven aan het
convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). Hierin zijn afspraken
gemaakt om misstanden te voorkomen bij bedrijven waarin pensioenfondsen beleggen.

Verslag Verantwoord Beleggen
In ons Verslag Verantwoord Beleggen gaan we nader in op alle hierboven genoemde
aspecten van ons vermogensbeheer. Onze pensioenfondsen sluiten bepaalde bedrijven uit,
zoals producenten van wapens die onder internationale verdragen verboden zijn, bedrijven
die betrokken zijn bij het produceren van nucleaire wapens en tabaksproducenten. Onze
fondsen sluiten tevens staatsobligaties uit van landen waaraan door de VN-Veiligheidsraad
of de Europese Unie een bindend wapenembargo is opgelegd. De volledige lijst met
uitsluitingen is terug te vinden op onze website.
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Hoe we de pensioendeelnemers van dienst zijn
We richten onze organisatie zo in dat we fondsen, werkgevers
en deelnemers optimaal van dienst kunnen zijn. Met
innovatieve oplossingen spelen we in op hun behoeften en
wensen.
Deelnemertevredenheid
We zien dat de deelnemertevredenheid over ons werk weer iets is gegroeid. Dat lezen we onder
meer af aan de 'transactionele' Net Promoter Score (NPS), het cijfer dat aangeeft in hoeverre de
deelnemer tevreden is over het contact en onze diensten zou aanbevelen bij anderen. Dit NPS
cijfer betreft een intern gemeten NPS en is een samengesteld gemiddelde van diverse
individuele scores van de belangrijkste klantmissies voor de fondsen ABP en bpfBOUW. De NPS
is in 2021 gestegen naar +3 (2020: -1), een verbetering van 4 punten. Om de vinger aan de pols
te houden en gericht actie te kunnen ondernemen, kijken we naar de speciﬁeke klantmissies. Dit
betreft bijvoorbeeld wat we doen als iemand met pensioen gaat, de hulp die we bieden bij een
echtscheiding of bij een overlijden, of hoe we nieuwe deelnemers welkom heten.
We zien de cijfers als een waardering voor het werk dat we namens de fondsen doen en als een
stimulans. Ze bevestigen dat APG de goede weg is ingeslagen: we zijn ons nog nadrukkelijker
gaan richten op de wensen en behoeften van de klant en blijven onszelf verbeteren aan de hand
van de feedback die we krijgen.

Onze reputatie
APG meet zijn bekendheid en reputatie om meer inzicht te krijgen in wat de samenleving van ons
vindt en verwacht. We gebruiken hiervoor de RepTrak-methodiek. In 2021 bleek daaruit dat 21
procent van de Nederlanders bekend is met APG. In 2020 scoorden we 20 procent, ons
streefcijfer. Een betere bekendheid helpt APG meer impact te maken.
Onze reputatie is iets gedaald maar blijft sterk: van 72,6 vorig jaar naar 71,6 in 2021. Deze score
drukt de waardering uit die we krijgen van de Nederlanders die ons kennen. Die zit nog iets
onder het doel dat we hadden gesteld (73). De sterkste reputatie vinden we onder de mensen die
APG heel goed kennen. APG scoort het hoogste op 'werkomgeving' (gelijkheid, beloning,
betrokkenheid) en ‘producten en diensten’. Belangrijkste reputatiefactoren voor de
stakeholders zijn ‘eerlijk waarop het zaken doet’, ‘open en transparant' en ‘ethisch handelen’.
Voor 2022 werken we vooral hieraan en laten we ons doel staan op 73.

Heldere communicatie
We communiceren met de buitenwereld zo laagdrempelig als mogelijk. De vernieuwde website
en de online Newsroom, die we in 2020 hebben gelanceerd blijken een succes. Op de pagina's
van de Newsroom schrijven we in begrijpelijke taal over nieuwe ontwikkelingen en
mogelijkheden.
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BriefBoutiq
We hebben in 2021 de BriefBoutiq opgericht. Dat is een team met verschillende specialisten dat
standaardbrieven en -mails aan deelnemers doorlicht en verbetert. Het gaat om ongeveer 1.800
varianten die circuleren binnen onze organisatie. Het team trekt twee jaar uit voor het
herschrijven van de correspondentie, die zo begrijpelijk en compact mogelijk moet zijn.

Hoe we onze dienstverlening hebben geïnnoveerd
APG innoveert continu; we blijven onze dienstverlening vernieuwen. In 2021 hebben we ons
vooral gericht op de rol van APG als vertrouwde gids. Vele Nederlanders maken zich zorgen over
hun ﬁnanciële situatie, nu of in de toekomst. Naar verwachting zal de komst van het nieuwe
pensioenstelsel de onzekerheid doen toenemen. APG zet zich in voor de ﬁnanciële ﬁtheid van de
pensioendeelnemer. We doen dit omdat we vinden dat dit een van onze maatschappelijke taken
is. Financiële ﬁtheid is van belang voor de samenleving en voor het welbevinden van individuen –
nu, straks en later. We ontwikkelen of werken mee aan tools en platforms die hulp bieden. Dat
reikt verder dan alleen de deelnemers die zijn aangesloten bij onze pensioenfondsen.

Nederlanders leven in het nu
Onze fondsen investeren al in diverse tools die zijn gericht op coaching & advies op het
gebied van pensioenen. De verwachting is dat de zorgplicht voor de fondsen zwaarder gaat
wegen in de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Veel Nederlanders zijn niet zozeer
bezig met hun toekomstige inkomen, maar leven in het heden en kijken hoe ze er vandaag
de dag ﬁnancieel voorstaan. Ze willen vooral worden geholpen met ﬁnanciële coaching bij
belangrijke levensgebeurtenissen (met pensioen gaan, scheiding, overlijden). Vanuit die
positie kan verder interesse worden gewekt voor toekomstig inkomen en pensioen.
Het zijn met name de lagere en middeninkomens die behoefte hebben aan ‘tussenadvies’
(zonder direct op zoek te zijn naar een bepaalde dienst). Ze willen daarmee bijvoorbeeld
stress, ‘verkeerde’ keuzes en inkomensterugval voorkomen.
Steeds meer werkgevers willen ﬁnanciële coaching aan hun werknemers aanbieden. Zij zien
dit als een belangrijke factor voor duurzame inzetbaarheid.

Pensioencoach gaat live
In 2021 is de Pensioencoach gelanceerd, waarmee de deelnemer een persoonlijk
pensioenvoorstel kan genereren met hulp van een digitale pensioencoach. In een aantal stappen
vraagt de pensioencoach naar persoonlijke informatie, zoals gewenste pensioenleeftijd,
verwachte uitgaven en inkomsten. Als alle stappen zijn doorlopen, ontvangt de deelnemer een
handig pensioenvoorstel op maat. Vervolgens kan direct het pensioen worden aangevraagd.

Kandoor: 1 miljoen vragen
We dragen ook heel praktische informatie over, aan iedereen die daarbij is gebaat. Kandoor het
onafhankelijke online platform waarop iedereen vragen kan stellen over zijn of haar ﬁnanciën, en
dus ook over het pensioen en de AOW – blijft verder groeien. In 2021 zijn meer dan 1 miljoen
vragen gesteld (2020: 554.000). Het gros van de vragen wordt beantwoord door de chatbot.
Waar de chatbot er niet uitkomt worden vragen beantwoord door de vrijwillige ﬁnanciële gidsen.
De gebruikers tonen zich zeer tevreden: de NPS komt uit op 49 (2020: 50).

45

Nederlandse Schuldhulproute
APG heeft zich in 2021 namens ABP aangesloten bij de Nederlandse Schuldhulproute (NSR).
Deze stichting zet zich, samen met vele partners, in voor een Nederland zonder schuldzorgen.
Ruim 1 op de 5 Nederlandse huishoudens heeft moeite om maandelijks de eindjes aan elkaar te
knopen, volgens gegevens van NSR. De 'route' verwijst naar gepaste hulp, van preventie tot
hulpverlening. Een van de initiatieven van NSR is Geldﬁt.nl. Op deze site krijgen mensen via een
eenvoudige online test inzicht in hun ﬁnanciële situatie. Ze krijgen gerichte hulp om geldzaken
op orde te krijgen of te houden. Geldﬁt.nl wordt ook ingezet bij werkgevers. Zo staat op de sites
bij PostNL en het ministerie van Defensie een directe koppeling met de chatbot van Kandoor.

Publieksprijs voor Geldvinder
Het online platform Geldvinder, een initiatief van APG, is een jaar na de lancering in de prijzen
gevallen. Tijdens de elfde editie van de Pensioen3daagse beloonden professionals uit de
ﬁnanciële sector het initiatief van APG met de PensioenWegwijzer Publieksprijs. Met de
applicatie kan iedereen op een laagdrempelige manier werken aan de ‘ﬁnanciële ﬁtheid’. De
gebruiker kan, onder meer aan de hand van een ﬁt-test, aan de slag met persoonlijke ﬁnanciële
doelen voor nu, straks en later.

Prikkl
APG heeft een belang van 40 procent genomen in het ﬁnancieel coachings- en adviesplatform
Prikkl. De missie van Prikkl sluit aan bij die van APG: het vergroten van ﬁnancieel inzicht,
mensen helpen grip te krijgen op hun geldzaken. Prikkl levert hiermee een essentiële bijdrage
aan de ondersteuning van de deelnemers van de pensioenfondsen. Sinds 2017 helpt Prikkl
bedrijven hun medewerkers ﬁnancieel ‘wendbaar’ te maken, met een combinatie van software
en persoonlijk advies. APG is het platform ook gaan gebruiken voor de eigen medewerkers.

Attestatie de Vita
Zodra de pensioenfondsen waar we voor werken ermee instemmen, kunnen deelnemers via een
app op hun smartphone een ‘bewijs van in leven zijn’ indienen. De nieuwe digitale wijze van
indienen van het bewijs (dat aan allerlei regels moet voldoen en ook door een ‘bevoegde
autoriteit’ moet worden ondertekend) scheelt voor een grote groep deelnemers veel gedoe,
reizen en papierwerk. Ze kunnen dit bewijs gewoon vanuit huis indienen, omdat identiﬁcatie met
behulp van ‘gezichtsherkenning op afstand’ wordt mogelijk gemaakt. De app is een aanvulling
op ‘papier’. Omdat we mensen niet willen verplichten een smartphone te gebruiken, blijven
beide naast elkaar bestaan.

Geautomatiseerde data-uitwisseling
Om deelnemers gemakkelijker een totaalinzicht te geven in hun ﬁnanciële gegevens, is er
uitvoerig getest met de geautomatiseerde uitwisseling van data. Als een deelnemer dat wenst
en toestaat, kan deze met behulp van de nieuwste technieken automatisch bij andere instanties
bekende gegevens uploaden. Hierdoor genereert de deelnemer sneller en gemakkelijker een
totaaloverzicht en kan er gerichter en persoonlijker worden gecoacht op beslissingen die
belangrijk zijn voor het inkomen voor later.
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Speech to text
De laatste jaren heeft APG veel geëxperimenteerd op het gebied van spraakanalyse. Met
experimenten hebben we onderzocht in hoeverre nieuwe technieken (bijvoorbeeld emotie- &
stressherkenning, speech to text en het maken van geautomatiseerde samenvattingen) kunnen
worden ingezet om onze dienstverlening te verbeteren. We vragen de pensioenfondsen waar we
voor werken of we deze functionaliteiten kunnen inzetten. We kunnen de deelnemer dan sneller
helpen, is deze meer tevreden en kunnen APG-medewerkers gerichter worden gecoacht.

Gerard Vincken, adviseur bij pensioenuitvoering
‘Ik vind het mooi om mee te maken dat de organisatie aan het veranderen is. In het verleden
voerden we de zaken vooral vanuit het proces en de systemen uit. Nu denken we na over
wat voor de deelnemer relevant is. Er wordt klantgerichter gewerkt. Daarbij wordt ingezet
op digitalisering en selfservice. Maar het belang van persoonlijk contact moet niet
onderschat worden. Dat kan ook langs andere kanalen, bijvoorbeeld via de werkgever. Dat
wordt de komende jaren nog belangrijker.’

Contacten met de werkgevers
Ook werkgevers die zijn aangesloten bij onze pensioenfondsen zijn belangrijke klanten. In
coronatijd is het onderhouden en creëren van contactmomenten van groot belang, bijvoorbeeld
met online beeldgesprekken. Werkgevers hebben hun eigen speciﬁeke behoeften, waar we
rekening mee houden. Op hoofdlijnen betekent dit dat kleine werkgevers vooral geholpen
worden met de praktische dienstverlening aan hun werknemers. Grote werkgevers zijn meer
bezig met vraagstukken als duurzame inzetbaarheid en ziekteverzuim. Die ondersteunen we
bijvoorbeeld met een infotheek en webinars.
In 2021 hebben we ook de nadruk gelegd op het beter verwelkomen van nieuwe werkgevers.
Voor bpfBOUW hebben we het aanmeldproces volledig digitaal gemaakt, inclusief
welkomstpakket. Dit is ook voor APG een verbetering; het hele proces is aanzienlijk efﬁciënter.
Omdat snel, digitaal aanmelden niet een echte kennismaking is, hebben we een aanvullend
serviceconcept bedacht dat deels al is ingevoerd. In de loop van het jaar zijn we voor enkele
fondsen ook extra aandacht gaan besteden aan manieren om gegevens eenvoudiger aan te
leveren en betalingen te vergemakkelijken.
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We willen de dienstverlening aan de werkgevers verder verbeteren. Daar hoort ook bij dat we de
banden met hen versterken. In 2021 hebben we hieraan gewerkt; we zijn begonnen met
werkgevers die zijn aangesloten bij ABP. Uitgangspunt is een bedieningsconcept dat is
gebaseerd op de behoeften van werkgevers.
Ook in 2021 hebben we geïnvesteerd in het verbeteren van de basisdiensten. Te denken valt aan
het optimaliseren van de website, het organiseren van digitale opfrissessies en het aanbieden
van informatievideo's en webinars. We hebben het bereik vergroot, de vindbaarheid verbeterd
en de informatie toegankelijker gemaakt. Wat betreft aanvullende dienstverlening helpen we
werkgevers bij strategische personeelsplanning en spreken we met hen over duurzame
inzetbaarheid. Bij het fonds SPW werken we hier al mee. Bij bpfBOUW gaan we dit in 2022
invoeren.
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Hoe we onze kennis en kunde hebben ingezet
APG heeft in de afgelopen eeuw een schat aan
pensioenkennis opgebouwd. Met deze kennis en ervaring
willen we de samenleving helpen.
Veel van onze aandacht gaat uit naar de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel en de
verduurzaming van onze beleggingsportefeuille die we namens onze klanten voeren. Mensen
worden ouder, we gaan anders werken en later met pensioen. Banen veranderen door
digitalisering. De klimaatproblematiek eist dat we sneller en slimmer verduurzamen. Met onze
kennis willen we bijdragen aan het maatschappelijk debat over het toekomstige pensioenstelsel,
waarbij het draait om aspecten als collectiviteit en solidariteit. Met ons inclusiebeleid kiezen we
er bewust voor om niet aan de zijlijn te blijven staan, maar om onze invloed als grote belegger
aan te wenden om bedrijven en sectoren te verbeteren. Daarover gaan we graag in dialoog en
debat met alle mogelijke belanghebbenden. Daarom delen wij onze expertise met de
pensioenfondsen, de sociale partners en de politiek.
Via onze website APG.NL delen we onze kennis en communiceren we laagdrempelig met de
buitenwereld, zodat iedereen daarin de weg vindt en antwoorden krijgt. We schrijven in
begrijpelijke taal over nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden. Ook geluiden van buiten geven
we ruimte, bijvoorbeeld in onze podcasts.

Peter Strikwerda: hoofd digitalization & innovation bij
vermogensbeheer
‘Wij zoeken mensen die met data kunnen werken, die impact willen maken, die zich willen
ontwikkelen en die een balans zoeken tussen werk en privé. Mensen die zien dat wat op
onze gevel staat een maatschappelijk verschil maakt. En wij bieden hen een ﬁjne
werkomgeving, veiligheid en ruimte voor ontwikkeling.’
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Met onze kennis helpen we ook de deelnemers grip te krijgen op hun pensioen. We bieden ze
inzicht in ontwikkelingen en de gevolgen daarvan voor hun eigen situatie. Samen met de
pensioenfondsen hebben we Helder Overzicht & Inzicht en de Persoonlijke Pensioenpot
ontwikkeld. Het aantal deelnemers met inzicht in inkomen voor later is in 2021 marginaal
gestegen naar 1.995.000 (2020: 1.965.000) en het aantal deelnemers dat inzicht heeft in
pensioenvermogen kent een lichte stijging naar 1.040.000 (2020: 1.015.000).
Op het gebied van duurzaam beleggen willen we namens onze klanten koploper zijn. Voor dertig
sectoren waarin we beleggen hebben we op basis van verschillende scenario's de risico's en
kansen van de klimaatovergang in kaart gebracht. Het Climate Portfolio Screen (CPS)
combineert een extern perspectief met de in-house deskundigheid van onze
portefeuillebeheerders van vermogensbeheer. Voor onze vastgoedportefeuille hebben we een
database samengesteld met informatie uit verschillende bronnen waarmee we de risico's
gerelateerd aan extreme weersomstandigheden en de stijgende zeespiegels voor tienduizenden
gebouwen kunnen beoordelen. Zo identiﬁceren wij klimaatrisico's en brengen we het Verslag
Verantwoord Beleggen uit.
Binnen de Groeifabriek op de Brightlands Smart Services Campus in Heerlen komen al gauw
digitale toepassingen in beeld. Bij de innovatie die hier plaatsvindt komen allerlei technieken als
artiﬁcal intelligence, big data, cloud computing en machine learning samen. Deze innovatie
biedt vele kansen. Met in-house ontwikkelde technologieën gaan we onze fondsen helpen hun
strategie te realiseren.
De kennis en kunde van onze medewerkers is een groot goed. In het hoofdstuk Hoe we met
elkaar werken doen we verslag van de inspanningen om motivatie, ﬂexibiliteit en veerkracht te
laten aansluiten bij deze tijd, waarin veel verandert. Om klaar te zijn voor het nieuwe
pensioenstelsel zetten we in op goede en gekwaliﬁceerde medewerkers met een specialisatie in
digitalisering. En dat valt niet mee in een krappe arbeidsmarkt.
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Onze ﬁnanciële positie
Het primaire doel van APG is een zo hoog mogelijke
pensioenwaarde voor deelnemers te bereiken, en dus niet een
zo hoog mogelijk bedrijfsresultaat.
Dat neemt niet weg dat we in 2021 een ﬁnancieel resultaat van 78 miljoen euro hebben behaald
(2020: 42 miljoen euro), wat een ﬂinke stijging is ten opzichte van vorig jaar. Dit resultaat staat
gelijk aan een rendement op het eigen vermogen van 19,5 procent (2020: 10,7 procent), terwijl
onze doelstelling voor de herziening van ons kapitaal en dividendbeleid op 6,14 procent lag. De
effectieve belastingdruk kwam in 2021 uit op 23,4 procent (2020: 10,0 procent).
Onze vermogenspositie is sterk, evenals onze liquiditeitspositie. De operationele kasstroom
over 2021 was positief. De omzet wordt gerealiseerd via langdurige contracten met de klanten.
Met als bijzonderheid dat de omzet van het vermogensbeheer deels afhankelijk is van de
ontwikkeling van het beheerd vermogen. De dienstverlening is -ondanks corona - net als in
voorgaand jaar volledig gecontinueerd.
Lagere operationele kosten
Ons ﬁnancieel resultaat over 2021 is voornamelijk toe te schrijven aan lagere kosten die we
hebben gemaakt, met name op personeelsvlak. Door de coronapandemie hebben we een groot
deel van het jaar bijna volledig vanuit huis gewerkt. Daardoor hebben we veel minder reis- en
verblijfskosten gemaakt.
Daarnaast hebben we helaas in 2021 moeten vaststellen dat we simpelweg niet alle
veranderinitiatieven tegelijkertijd konden doorvoeren, bijvoorbeeld omdat we vaak afhankelijk
zijn van dezelfde collega's in speciﬁeke domeinen. Ons doel was om in 2021 meer veranderingen
te realiseren, zoals het verder uitrollen van het digitaliseringsprogramma binnen ons
vermogensbeheer. Door krapte op de arbeidsmarkt is het niet gelukt om alle vacatures op het
gebied van digitalisering in te vullen. Hierdoor vallen onze personeelskosten lager uit dan
verwacht.
Stijging reguliere omzet
Wat betreft de reguliere omzet zien we bij de pensioenuitvoering een groei in het aantal
deelnemers, wat leidt tot een hogere vergoeding voor onze pensioenuitvoeringdiensten. Binnen
ons vermogensbeheer is de omzet toegenomen door een groei van het totaal belegd vermogen
(waaraan een deel van onze vergoeding is gekoppeld).
Additionele ﬁnancieringsafspraken met klanten over strategische initiatieven
De kosten in het verslagjaar voor strategische initiatieven zijn aanzienlijk. Over de invulling van
deze initiatieven vindt afstemming plaats met onze pensioenfondsklanten; er worden
additionele afspraken met ze gemaakt over de ﬁnanciering hiervan. De programma’s Grip op
Data, Pensioen van Straks en projecten die zijn gericht op deelnemergerichtheid, hebben geleid
tot een stijging van de omzet van pensioenuitvoering. De omzet van vermogensbeheer is
toegenomen door activiteiten in het kader van digitalisering.
De komende jaren zullen we fors moeten blijven investeren om herstelacties door te voeren in
de pensioenadministratie en om APG klaar te stomen voor het nieuwe pensioenstelsel. Over de
ﬁnanciering van deze toekomstige investeringen zijn we in nauw overleg met onze
aandeelhouders en pensioenfondsklanten.
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De markt verschilt
De concurrentiepositie in de markt voor pensioenuitvoering en vermogensbeheer is
verschillend, en daarmee ook de winstmarges. Waar de winstmarge op onze pensioenuitvoering
zeer laag is en op speciﬁeke activiteiten zelfs negatief, is de winstmarge op onze
vermogensbeheeractiviteiten ruim voldoende gebleken. Wat betreft de pensioenuitvoering is in
de toekomst een daling van de (gemiddelde) prijs per deelnemer noodzakelijk. Dankzij de
genoemde investeringen in strategische initiatieven bieden we op termijn een betere
dienstverlening en worden na invoering van het nieuwe pensioenstelsel onze kosten lager.

Ingrid Thijssen, VNO-NCW-voorzitter
‘De groeiprognoses voor de Nederlandse economie zijn te laag om collectieve
voorzieningen als onderwijs, zorg en politie te kunnen blijven betalen. Ik weet dat ik me
hiermee niet populair maak, maar ik blíjf het zeggen. Want anders moeten we straks als
samenleving de gevolgen van een krimpende economie opvangen. De kunst is het
realiseren van economische, groene én sociale groei.’

Kapitaal- en dividendbeleid
Belangrijke uitgangspunten in ons kapitaal- en dividendbeleid zijn ﬁnanciële stabiliteit, ruimte
voor mogelijke strategische investeringen, geen overkapitalisatie en een vereist rendement,
passend bij een maatschappelijk georiënteerde organisatie. In de loop van het jaar hebben we
onze rendementsdoelstelling herzien. In de toekomst sluit een rendementsdoelstelling die
gebaseerd is op rendement op eigen vermogen, niet meer aan bij de ﬁscale transfer pricing
uitgangspunten die gelden ten aanzien van de relatie die APG heeft met ABP. Door de herziening
in ons kapitaal- en dividendbeleid is de ﬁnanciële doelstelling voor 2021 bijgesteld naar een
rendement op de kosten die gerelateerd is aan de dienstverlening aan ABP. Voor de andere
klanten blijft de doelstelling van 6,14 procent rendement op het eigen vermogen onveranderd.
In 2021 heeft APG een dividend over het boekjaar 2020 van 74 miljoen euro aan de
aandeelhouders uitgekeerd. De voorgestelde dividenduitkering voor 2021 is berekend op basis
van de analyse van het beschikbare vermogen versus ons vereiste kapitaal volgens het kapitaalen dividendbeleid. Onze statutaire winstbestemming over 2021 is opgenomen in de
Jaarrekening.
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Verwachtingen
De ﬁnanciële uitgangspunten blijven voor 2022 nagenoeg gelijk. We gaan in 2022 aan de slag
met de selectie van een nieuwe polis- en kapitaaladministratie. Doordat we weer meer vanaf
kantoor gaan werken en door extra inspanningen om vacatures in te vullen, nemen naar
verwachting de operationele kosten in 2022 toe, met als gevolg dat het netto resultaat voor
2022 lager zal zijn dan in 2021.
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3 Hoe we met elkaar
werken
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Het belang van onze cultuur
Onze cultuur vertolkt de wijze waarop wij deel uitmaken van
de samenleving. De kennis, kunde en het gedrag van onze
medewerkers zijn hierbij allesbepalend.
Onze kernwaarden zijn de basis van onze cultuur en ons gedrag. Zij geven ons houvast, bepalen
onze houding en gedrag en de mate waarin we als bedrijf succesvol zijn voor nu, straks en later.
We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich goed kunnen aanpassen aan de telkens
veranderende omgeving. De basis hiervoor ligt in een veilige, duurzame en vitale werkomgeving.
Die basis ontstaat in een cultuur die geënt is op eigen regie, vertrouwen en
verantwoordelijkheid. Waarin iedereen erbij hoort en we anderen enthousiasmeren als het gaat
om diversiteit en inclusie. Ons uitgangspunt is dat je bij APG kunt zijn wie je bent.

Wij verbinden. We tonen oprechte interesse in onze collega’s en waarderen verschillende
perspectieven. We spreken elkaar aan en zijn aanspreekbaar. Bij een verandering betrekken
we elkaar en stakeholders op tijd.
Wij raken onze klanten. Wij luisteren, weten wat behoeften zijn, spelen daar op in en
geven feedback. Wij leveren resultaat, zijn proactief en we bespreken dilemma’s in
openheid zodat we met elkaar de beste oplossing kunnen vinden.
Wij maken moeilijke dingen makkelijk. Dat is de intentie van waaruit wij werken, de
heldere taal die we gebruiken en de producten die we eenvoudig, begrijpelijk en overtuigend
maken.
Wij verbeteren continu. Wij staan open voor nieuwe ideeën, passen nieuwe technologieën
toe en bepalen samen prioriteiten. Fouten maken mag.
Wij staan voor elkaar. Wij geven om collega’s en klanten en zorgen voor hen. Wij geven
elkaar vertrouwen en duidelijke opdrachten en zetten een stap extra om met elkaar doelen
te bereiken.
Wij verspillen niet. Wij zijn kostenbewust; minder waar het kan en we investeren waar het
nodig is. We gaan met geld om zoals we met ons eigen geld omgaan.
We kiezen bewust voor een manier van samenwerken waarin we rekening houden met anderen.
In iedere beslissing, groot of klein. We geven het goede voorbeeld in ons eigen werk, stellen
kritische vragen en inspireren anderen. We zoeken een goede balans tussen werk en privé en
kiezen heel bewust wanneer en hoe we welke activiteiten uitvoeren. Oftewel, bij APG werken we
ﬂexibel, waarbij we kijken naar wat bij onszelf past terwijl we tegelijkertijd rekening houden met
ons team. In het kader van de controle van de jaarrekening heeft onze externe accountant de
soft controls, factoren die het gedrag beïnvloeden, in onze organisatie onderzocht. KPMG
concludeert dat de cultuur bij APG bijdraagt aan de effectiviteit van de interne controle
omgeving en dat de scores van APG in lijn liggen met andere grote ﬁnanciële instellingen.
Gesignaleerde aandachtspunten hebben vooral betrekking op de betrokkenheid van de
medewerkers bij de strategie, waardering uitspreken naar medewerkers en duidelijkheid over
rollen en verantwoordelijkheden. De resultaten van het onderzoek van KPMG én de resultaten
van ons medewerkerbetrokken-heidsonderzoek, helpen ons om de bijdrage die we leveren aan
de samenleving nog meer te verbeteren.
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Hoe duurzaam is ons eigen bedrijf?
Op het gebied van duurzaamheid willen we vooroplopen. De
grootste impact hierop heeft APG met de beleggingen die we
voor onze pensioenfondsklanten beheren.
We hanteren strenge eisen voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheden bij
de bedrijven waarin we beleggen. Maar we kunnen de lat voor anderen alleen hoog leggen als we
ook in onze eigen bedrijfsvoering aan die eisen voldoen. Daarom motiveren we onze
medewerkers om duurzaamheid in hun dagelijkse werk en besluiten mee te nemen. Die
betrokkenheid willen we verder vergroten door lokaal onze maatschappelijke betrokkenheid te
tonen.

Onze duurzaamheid in 2021
Afgelopen jaren bleek dat we op het gebied van de verdere verduurzaming van onze organisatie
nog behoorlijke stappen te zetten hadden. In 2020 hebben we daarom acties in gang gezet die
relatief snel te realiseren waren. In 2021 hebben we ons gericht op het formuleren van beleid,
inclusief langetermijndoelstellingen. In 2022 werken we deze doelstellingen uit in concrete
plannen en zien we erop toe dat ons beleid ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt.
We zijn in 2021 lid geworden van de UN Global Compact. De principes van deze internationale
organisatie op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding waren al
een belangrijke toetssteen voor onze beleggingen. Zij moeten een integraal onderdeel worden
van onze organisatiestructuur.
In 2021 hebben we een mensenrechtenbeleid opgesteld. Mensenrechten komen we bij APG
tegen op vier gebieden: arbeidsrechtelijk, bij onze inkoopactiviteiten, hoe we omgaan met
privacygevoelige gegevens van deelnemers en bij beleggingsopdrachten. In 2021 is tevens een
Sustainability board opgericht. Onder leiding van de voorzitter van de raad van bestuur bereidt
deze board de besluiten voor die nodig zijn om onze duurzaamheidsambities vorm te geven.
In 2030 willen we een aantoonbaar klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben. Hiervoor hebben we
in 2021 een aantal concrete stappen gezet op het gebied van huisvesting, circulariteit en
nationaal en internationaal reizen. In 2021 was de bruto CO2-uitstoot 7.218 ton (8.173 ton in
2020). De vergelijking met basisjaar 2019 is door de coronacrisis niet goed mogelijk. De
resterende uitstoot compenseert APG met Gold Standard certiﬁcaten. Meer informatie over
onze CO2-voetafdruk en de grondslagen hiervoor is opgenomen in hoofdstuk 8 Bijlagen.

Duurzame huisvesting
Begin 2022 hebben we ons nieuwe, volledig duurzame kantoorpand aan de Basisweg in
Amsterdam betrokken. Dit pand met de naam Edge West, is het meest duurzaam
herontwikkelde gebouw van Europa. Het heeft de hoogst mogelijke BREEAM-certiﬁcering. Deze
certiﬁcering weerspiegelt de mate van duurzaamheid. Door onze Amsterdamse vestigingen aan
de Zuidas en op de tijdelijke locatie aan de Basisweg naar dit pand te verhuizen, dringen we een
groot aandeel van de CO2-emissies van onze huisvesting terug.
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Bij de verhuizing naar Edge West keken we naast energie en CO2-uitstoot ook naar de
gezondheid en het welzijn van medewerkers. Hiervoor kregen zaken als voldoende groen en
daglicht, een goede akoestiek, gezonde werkplekken en het stimuleren van beweging prioriteit.
Voor onze vestiging in Heerlen doorliepen we eveneens het BREEAM-certiﬁcatieproces. We
streven ook hier naar een certiﬁcering op het niveau Excellent.
In de toekomst blijft ﬂexibel werken de norm. Globaal willen we ongeveer de helft van onze
werkzaamheden vanuit huis blijven doen. Dat helpt ons onze CO2-uitstoot terug te dringen. In
2021 merkten we al een aanzienlijke CO2-besparing op. Meer thuiswerken heeft ook gevolgen
voor hoe we onze kantoren gebruiken. Ons nieuwe kantoor in Amsterdam is al berekend op een
ﬂexibel gebruik van werkplekken. Ook in ons kantoor in Heerlen richten we ﬂexibele
werkplekken in. Dat betekent ook dat we hier op termijn minder kantoorruimte nodig hebben.

Loek Dalmeijer, group sustainability ofﬁcer APG
‘Ik wil dat in de kantooromgeving nog meer duidelijk wordt waar een duurzame keuze is
gemaakt en wat dat oplevert. Denk aan de oorsprong van de kofﬁe en aan afvalscheiding,
maar ook aan hoe het nieuwe Amsterdamse kantoor energieneutraal en aardgasvrij is
gemaakt. Als collega’s zien dat we in een duurzame organisatie werken en
handelingsperspectief krijgen om in hun eigen werkzaamheden duurzame keuzes te maken,
zul je dat vanzelf terugzien in de cultuur van de organisatie.’

Hergebruik
We letten goed op welke materialen we gebruiken en kunnen hergebruiken. We zijn er trots op
dat ons nieuwe kantoor in Amsterdam een gerenoveerd pand is en dat we veel materialen
opnieuw hebben gebruikt. Voor onze kantoren streven we naar een omgeving zonder restafval.
Onze tussendoelstelling is om minder dan 10 procent restafval te hebben (18 procent in 2021).
Daarbij gebruiken we zo min mogelijk nieuw materiaal en wordt het hergebruik van producten
gestimuleerd. Door grondstoffen te recyclen vermijden we afval. In Amsterdam gaan we
bijvoorbeeld het GFT-afval vlakbij het gebouw tot bemesting voor de omliggende tuinen
verwerken. Om het afvalmanagement verder vorm te geven, staan er gebruiksvriendelijke en
representatieve inzameleilanden. Met bewustwordingscampagnes laten we de impact van het
afvalscheiden zien en vragen we om ander gedrag.
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Verantwoord reisbeleid
We hebben een nieuw mobiliteitsbeleid geïntroduceerd, dat per 1 januari 2022 is ingegaan. We
proberen het aantal noodzakelijke vervoersbewegingen niet alleen te verminderen, maar dat ook
zo schoon en kort mogelijk te doen. Dit geldt zowel voor reizen naar het buitenland als voor het
woon-werkverkeer.
Flexibel werken
We zijn ﬂexibel gaan werken. Dat helpt daarbij, want dat beperkt meteen al het aantal
reisbewegingen. Hierbij gaan we ervan uit dat de verhouding thuiswerken en op kantoor werken
ongeveer 50/50 zal zijn. Bovendien reizen we bewust vaker met het openbaar vervoer. Voor
korte afstanden tot 20 km geldt de (elektrische) ﬁets als norm. Ook het parkeerbeleid wordt
aangescherpt in lijn met onze doelstellingen en de nieuwe manier van werken. Bij het nieuwe
kantoor aan de Basisweg in Amsterdam zijn vanaf januari 2022 200 parkeerplekken beschikbaar.
Ter vergelijking: eerder beschikten we bij de twee Amsterdamse kantoren samen nog over 600
parkeerplekken.
Zakenreizen
Sinds 2020 zijn we aangesloten bij Anders Reizen: we ondertekenden de Dutch Business
Sustainable Mobility Pledge. Anders Reizen is een coalitie van ruim 70 organisaties die hebben
afgesproken om per fte de CO2-uitstoot van zakelijke reizen in de periode tot 2030 te halveren
ten opzichte van 2016 (ons ijkjaar is 2019: van de jaren daarvoor hebben we geen concrete
gegevens). De organisaties leren van elkaars ervaringen.
Om ons werk goed te kunnen uitvoeren, móeten we internationale reizen maken. Zeker als we in
bedrijven beleggen die niet beursgenoteerd zijn, kan dat niet altijd digitaal opgelost worden.
Vaak houdt het in dat je naar die bedrijven toe moet, bijvoorbeeld om afspraken te maken over
de bedrijfsvoering. We willen ons er ter plekke van overtuigen of de ondernemingen waarin we
investeren volgens de internationale normen op het gebied van onder meer mensenrechten,
arbeid en milieu werken.
Mogelijk moeten we daarom in de toekomst zelfs vaker reizen naar (potentiële) bedrijven waarin
we beleggen. Nu al hangt een aanzienlijk deel van onze CO2-uitstoot samen met internationale
reizen. Doordat de uitstoot op andere vlakken snel afneemt, wordt het aandeel CO2-uitstoot
van met name vliegen alleen maar groter.
Om deze reizen duurzamer te maken, hebben we in 2021 een aantal zaken aangepakt. Zo is het
internationaal reisbeleid aangescherpt. Voor afstanden tot 500 kilometer is de trein de
standaard. Wordt er toch gekozen voor een vlucht, dan moet deze door de leidinggevende
worden goedgekeurd. Bij alle vliegreizen die we maken gaat ons reisbureau op zoek naar de
vluchten met de minste CO2-uitstoot.
Daarnaast hebben we een meerjarig contract gesloten met SkyNRG waarmee we deels
overstappen op schone vliegtuigbrandstoffen. Dit gebeurt zodra ’s werelds eerste
grootschalige productiefaciliteit van duurzame kerosine in Delfzijl kan starten. Naar
verwachting is dat in 2025. Door bij voorbaat al onze afname van deze kerosine toe te zeggen,
dragen we bij aan de ontwikkeling van deze nieuwe markt.
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Hoe deed APG het als werkgever
APG wil 'A Great Place to Work' zijn. Daarom investeren we
volop in de ontwikkeling van onze medewerkers, en in het
creëren van een veilige en duurzame werkomgeving.
APG in coronatijd
De impact van de coronacrisis was opnieuw groot. Gedurende heel 2021 hebben alle
medewerkers voornamelijk vanuit huis gewerkt en vergaderd. Na de zomer maakten we een
voorzichtige start met de terugkeer naar de kantoren. Niettemin was de bezetting van de
kantoren in Amsterdam, Heerlen en onze buitenlandse locaties heel laag. Vanaf eind november
hebben we opnieuw het landelijk thuiswerkadvies gevolgd.
Goed samenwerken is in deze situatie soms ingewikkeld, maar niet minder nodig. Vooral nu we
ons voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel. We hebben daarom fors geïnvesteerd in online
teamontwikkeling. In 2022 gaan we daar onverminderd mee door. Ook hebben we veel aandacht
besteed aan het versterken van de sociale verbondenheid tussen medewerkers. Om persoonlijk
contact en overleg te bevorderen hebben we bijvoorbeeld het samen wandelen gestimuleerd.
Onze voorzitter van de rvb was hierin voortrekker.
Ter ondersteuning van het thuiswerken is voor alle medewerkers een persoonlijk budget van 850
euro beschikbaar. Daarmee kunnen ze een thuiswerkplek inrichten.
Voor de een is thuiswerken makkelijker te realiseren dan voor de ander. Dit heeft te maken met
de persoonlijke gezinsomstandigheden, de mogelijkheid om een comfortabele werkruimte te
creëren en de aard van de werkzaamheden. Halverwege dit jaar gaven medewerkers antwoord
op de vraag hoe zij hun thuiswerkplek waardeerden. Gemiddeld gaven zij een score van 70,6 (van
de 100). Voor de medewerkers voor wie het onmogelijk was om thuis te werken, zijn alle nodige
maatregelen getroffen om veilig op kantoor te kunnen werken.

Leiderschap
Iedere leidinggevende volgt een persoonlijk leiderschapsprogramma om regie te nemen over
zijn of haar eigen leven en loopbaan. Dit programma is er ook op gericht om medewerkers te
ondersteunen in de keuzes die zij moeten maken en ze te leren omgaan met (onvermijdelijke)
veranderingen in hun werkende leven. De leidinggevende is ook richtinggevend voor de
ontwikkeling van het team. Onder begeleiding van een coach kunnen teams een programma
volgen om de effectiviteit en de samenwerking binnen het team en de afzonderlijke teamleden
te versterken.
Al voor de coronapandemie streefden we naar een meer hybride werkvorm. Door corona kwam
alles in een stroomversnelling. Hierdoor veranderde ook de manier van leidinggeven binnen
onze organisatie. De vroegere voortgangsgesprekken zijn vervangen door regelmatige
‘ontwikkelgesprekken’. Hierin krijgen minimaal twee keer per jaar de {leer}ontwikkeling van de
medewerker op de langere termijn, het werkplezier en de werk-privébalans aandacht. De
ontwikkelgesprekken vinden op alle niveaus in onze organisatie plaats. Daarnaast bespreken
medewerker en leidinggevende van tijd tot tijd de prestaties en ontwikkeling op korte termijn.
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Werving
Als organisatie zijn we in 2021 harder gegroeid dan in voorgaande jaren. De voorbereiding op het
nieuwe pensioenstelsel en, daaraan voorafgaand, het opschonen van de administratie, vereist
extra arbeidskrachten. We hebben vooral (tijdelijke) medewerkers nodig voor verdere innovatie
en digitalisering en voor het programma Grip op Data: mensen met specialistische pensioen- en
digitaliseringskennis. In 2021 hebben we 380 nieuwe medewerkers aangenomen waarvan 96 met
een vast contract. Uiteraard nam ook een aantal mensen afscheid van APG (336), onder meer
door pensionering, een nieuwe baan of omdat hun tijdelijke contract aﬂiep.

Ontwikkeling medewerkers
Als organisatie willen we blijven leren. Dat vraagt om een omgeving waarin het veilig is om
nieuwe dingen te doen. Waarin je je durft uit te spreken en hulp te vragen. Waarin je feedback
geeft en krijgt. En waarin medewerkers worden gewaardeerd om wie ze zijn en wat ze kunnen.
Met het oog op alle veranderingen die op ons af komen, vinden we het belangrijk om onze
medewerkers te ondersteunen bij hun ontwikkeling. Dit uitte zich de afgelopen jaren in het
programma The Making Of You. Hierin staat de duurzame inzetbaarheid van medewerkers
centraal. Iedere betrokkene zal de regie moeten nemen over zijn of haar eigen overtuiging,
houding en gedrag, zodat veranderingen ambities worden.
Door het nieuwe pensioenstelsel is er veel meer vraag naar speciﬁeke pensioenkennis. Ook is er
behoefte aan meer medewerkers met (specialistische) digitale en analytische vaardigheden.
Daarop stellen we ons leeraanbod bij. Met het concrete stappenplan Strategic Workforce
Planning (SWP) krijgen we toekomstige ontwikkelbehoeften van de organisatie steeds scherper
in beeld. Dit stappenplan leidde in 2021 tot de oprichting van drie academies, respectievelijk op
het gebied van data, digitalisering en besluitvorming. In 2022 voegen we hieraan nog twee
academies toe: één gericht op deelnemergerichtheid en de ander op pensioenkennis. We
streven ernaar dat medewerkers zich continu ontwikkelen, zodat iedereen het beste uit zichzelf
kan halen en bouwt aan een duurzame toekomst: die van APG en die van henzelf. Daarmee zijn
leren en werken bij APG onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Corona beperkte helaas de mogelijkheden om trainingen en opleidingen fysiek te volgen. Om
medewerkers te faciliteren in hun ontwikkelbehoefte en hen te inspireren op een laagdrempelige
manier met leren aan de slag te gaan, hebben alle medewerkers toegang tot de e-learning
bibliotheek van GoodHabitz. Deze biedt online trainingen en masterclasses op het gebied van
persoonlijke effectiviteit, vitaliteit, communicatie, management, MS ofﬁce, social media,
talentontwikkeling, Spaans en Engels. Medewerkers kunnen er meer dan honderd online
trainingen en masterclasses volgen onder werktijd. Daarnaast zijn door het jaar heen
interactieve digitale lectures van externe sprekers aangeboden. Er werden uiteenlopende
onderwerpen behandeld, zoals het brein, feedback, aandacht en hybride werken. Tijdens de
Vitaliteitsweek in september werden lezingen georganiseerd over vitaliteit en persoonlijke
ontwikkeling.
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Diversiteit en inclusie
Ons menselijk kapitaal is ons meest waardevolle bezit. De individuele verschillen,
levenservaringen, kennis, creativiteit, innovatie, zelfexpressie en capaciteiten die onze
medewerkers in hun werk investeren, vormen samen onze cultuur.
Als organisatie willen wij bijdragen aan een duurzame samenleving. Pensioenen gaan uiteindelijk
over mensen, over het leven en over samenleven. We willen een aansprekende organisatie zijn,
waar huidige en toekomstige klanten zich mee identiﬁceren.
APG streeft naar diversiteit en een inclusieve cultuur. Diversiteit gaat over alle zichtbare en
onzichtbare verschillen. Inclusie gaat over het herkennen en waarderen van die verschillen.
Inclusie betekent een omgeving waarin we elke collega omarmen, respecteren en waarderen.
Zodat iedereen zich veilig en welkom voelt.
Die verantwoordelijkheid begint al bij het werven van nieuwe medewerkers. In al onze
vacatureteksten hebben we oog voor diversiteit en inclusie. We letten daarbij ook op een diverse
samenstelling van selectiecommissies. We besteden aandacht aan diversiteit en inclusie tijdens
evenementen en in onze communicatie. Regelmatig laten we medewerkers aan het woord op
intranet, die over hun eigen ervaringen en achtergrond vertellen. Deze persoonlijke verhalen
dragen bij aan herkenning en verbinding binnen de organisatie.
Aan het vergroten van inclusie en psychologische veiligheid binnen onze organisatie hebben we
in 2021 hard gewerkt. Om een onderbouwd inzicht te krijgen in de huidige culturele diversiteit
doen we mee aan de Barometer Culturele Diversiteit van het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS).

Vijf kernpunten voor diversiteit en inclusie
We willen een afspiegeling zijn van de maatschappij. Zo kunnen we ons ook beter
inleven in de wensen van onze deelnemers.
We hebben diversiteit aan talenten en competenties nodig. Dat maakt ons wendbaarder
en verbetert onze resultaten.
We werken aan een duurzame toekomst. Dat kan alleen door in alle facetten van onze
organisatie duurzaam te zijn.
We willen dat iedereen zichzelf kan en durft te zijn. Dit is een voorwaarde voor een grote
betrokkenheid.
We doen er alles aan om een zo veilig mogelijke omgeving te creëren, waar mensen zich
durven uit te spreken. Dat helpt om ons te positioneren als een zelfbewuste speler in de
pensioenwereld.
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Evelien Starren, expert risk manager bij vermogensbeheer
‘Ongeveer zeventig collega’s in mijn directe werksfeer wisten dat ik als vrouw naar kantoor
zou komen. Van werken kwam die dag niet veel terecht. Iedereen kwam langs om een
praatje te maken. De reacties waren hartverwarmend. De een zei dat ik er mooi uitzag, de
ander gaf aan hoe dapper ik was. Bij mijn vrouwelijke collega’s kreeg ik meteen een gevoel
van welkom, dat ik erbij hoorde.’

Leeftijd
Bij een inclusief beleid hoort een gevarieerde leeftijdsopbouw. We streven ernaar dat binnen
teams verschillende generaties samenwerken. In 2021 hebben we onderzocht in welke
leeftijdscategorieën (uit zichzelf) vertrekkende medewerkers het meest vielen. Tegen de
verwachting in waren jongeren hierin niet oververtegenwoordigd. We zien een lichte toename
van vertrekkende medewerkers die vijf tot tien jaar bij APG hebben gewerkt. Mogelijk wijst dit
erop dat er voor deze groep onvoldoende aan talentontwikkeling wordt gedaan en/of dat er te
weinig doorgroeimogelijkheden zijn. In 2022 zullen we dit verder analyseren.

Positie van vrouwen bij APG
Een concrete ambitie is het aanstellen van meer vrouwen op leidinggevende posities. Zo moet
zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen voor minimaal 30 procent uit vrouwen
en voor 30 procent uit mannen bestaan. Die norm hebben we ruimschoots behaald. Bij de
subtop scoorden we minder goed. Het streven was minimaal 35 procent vrouwen: we zitten nog
op 26 procent. In management en teamleiding zien we op dit moment ongeveer 74 procent
mannen en 26 procent vrouwen. We willen hier minimaal een percentage van 40 procent
vrouwen bereiken. Ons totale personeelsbestand bestaat nu voor 64 procent uit mannen en
voor 36 procent uit vrouwen. Meer informatie over ons personeelsbestand is opgenomen in
hoofdstuk 8 Bijlagen.
Om vrouwelijke talentontwikkeling de noodzakelijke boost te geven hebben we met Schouten &
Nelissen een speciaal programma opgezet. We verwachten veel van dit programma, dat een
combinatie is van online en ofﬂine leren. Meer diversiteit leidt tot een beter resultaat. En dat is
precies wat APG wil bereiken door het creëren van meer diversiteit binnen de organisatie.
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Gezonde organisatie
Het is belangrijk dat onze medewerkers ﬁt blijven en zich – ondanks het thuiswerken –
verbonden voelen. We stimuleren ze om goed voor zichzelf te zorgen. Om problemen waar ze
tegenaan lopen met hun team en hun leidinggevende te bespreken. Ook moedigen we ze aan om
regelmatig vrij te nemen en voldoende te bewegen.
Om het welzijn van medewerkers te kunnen monitoren, hebben we daar in 2021 via enquêtes
regelmatig naar geïnformeerd. Bovendien ontvangt elke medewerker een persoonlijk
vitaliteitsbudget. Dit mag naar eigen inzicht worden besteed, bijvoorbeeld aan een sportschool
of dieetadvies.
Het ziekteverzuim nam iets af: van 3,6 procent in 2020 naar 3,5 procent in 2021.

Tevredenheid medewerkers
APG wil ‘A Great Place to Work’ zijn. Een organisatie met zeer betrokken medewerkers die in
hun werk de beste versie van zichzelf laten zien - thuis of op kantoor. Luisteren naar onze
mensen is een belangrijk voorwaarde om dit te bereiken. Om de hartslag van onze medewerkers
te voelen en hun mening te horen, hielden we eind maart en eind oktober 2021 een APG-breed
medewerkerbetrokkenheidsonderzoek (MBO). Evenals in 2020 (81 procent) was de response dit
jaar bijzonder hoog: 82 procent voor de meting van eind maart en eind oktober zelfs 83 procent,
een APG-record. Een signaal dat medewerkers ervan overtuigd blijven dat het zinvol is om hun
stem te laten horen binnen APG.
Ook de betrokkenheidsscore was bovengemiddeld hoog: 7,6 (in 2020 was dit 7,8). Dit is
ondanks deze marginale daling een goede prestatie, zeker in tijden van corona, en ruim (6
punten) boven de benchmark. Uit deze meting bleek dat medewerkers zich in staat gesteld
voelen om hun werk goed te kunnen doen (empowerment) en daartoe ook over de benodigde
middelen beschikken, en dat ze zich thuisvoelen bij APG. Op basis van het MBO zien we als
groeikansen het enthousiasme over de toekomst van APG, rolduidelijkheid en het naleven van
de organisatiewaarden. Met deze verbeterpunten zijn we aan de slag.
Ondanks de onzekerheid die de coronapandemie met zich meebracht, gaven veel medewerkers
aan zich vitaal te voelen. Een deel van de medewerkers gaf echter aan veel hinder te hebben van
het thuiswerken. Deze medewerkers hebben tijdens periodes waarin de coronamaatregelen
verlicht werden, voorrang gekregen om weer naar kantoor te gaan.
In 2021 riep het Top Employers Institute ons voor de veertiende keer op rij uit tot Top Employer
Nederland. Deze organisatie doet wereldwijd onafhankelijk onderzoek naar goed
werkgeverschap, HR-beleid en arbeidsvoorwaarden. Vergeleken met 63 andere gecertiﬁceerde
organisaties scoren we goed op het gebied van leiderschap en workforce planning. Ofwel: de
juiste medewerkers met de juiste vaardigheden worden op de juiste plek ingezet.
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Ons beloningsbeleid
We voeren een transparant en zorgvuldig beloningsbeleid.
Dit beleid weerspiegelt vanzelfsprekend de langetermijnvisie
en strategie van APG.
In ons beloningsbeleid zijn we alert op drie perspectieven:
Interne verhoudingen
Er moet een juiste balans zijn tussen de beloning van de raad van bestuur en die van de
medewerkers en tussen die bij de verschillende organisatieonderdelen. Maar ook tussen
bijvoorbeeld mannen en vrouwen. Wanneer er beloningsverschillen ontstaan, moeten we die
kunnen uitleggen en verantwoorden.
Externe verhoudingen
We kijken steeds naar een goede balans tussen een competitieve beloning die uitlegbaar is en
het aantrekken en behouden van talent. We maken hiervoor gebruik van speciﬁeke benchmarks
voor functies en organisatieonderdelen.
Maatschappelijk oogpunt
We nemen verantwoordelijkheid voor onze maatschappelijke functie door een goed evenwicht
te zoeken tussen een juiste beloningspropositie en het doel van het maximaliseren van
pensioenwaarde.
We kennen een centraal en totaal beloningsbeleid, waarin we veel aandacht hebben voor
ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden. We bieden een vast salaris, een goede
pensioenvoorziening en andere secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een vitaliteitsbijdrage en
collectieve verzekeringsmogelijkheden. Vertrekvergoedingen worden niet uitgekeerd wanneer
een medewerker zelf vertrekt. Daarnaast worden geen vertrekvergoedingen aan dagelijkse
beleidsbepalers verstrekt die meer dan 100 procent bedragen van de vaste beloning op jaarbasis.
Zoals afgesproken in de CAO is er samen met de vakbonden in 2021 nader onderzoek gedaan
naar het beloningssysteem op basis van de drie genoemde perspectieven. De opgedane
inzichten worden verder besproken aan de CAO tafel.
Variabele beloning
Waar nodig differentiëren we in beloning. Alleen voor medewerkers van vermogensbeheer met
een directe invloed op de beleggingen en voor de medewerkers van onze dochteronderneming
Entis bestaan variabele beloningen. De hoogte daarvan is afhankelijk van de functie en de
geleverde kwantitatieve en kwalitatieve prestaties. Daarbij is de variabele beloning voor 50
procent afhankelijk van niet-ﬁnanciële variabelen, zoals duurzaamheidsindicatoren. Voor een
groot deel van deze medewerkers geldt dat de variabele beloning, afhankelijk van de hoogte, pas
later wordt uitbetaald. De helft hiervan wordt uitbetaald ná het prestatiejaar. De andere helft
volgt in drie gelijke delen na een herbeoordeling van de prestaties.
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Gegarandeerde variabele beloningen of retentiebeloningen worden niet toegekend. Een
zogenaamde sign-on bonus komt sporadisch voor.
In het buitenland maakt variabele beloning een groter deel uit van de totale beloningspropositie.
Dit heeft te maken met de lokale wetgeving en arbeidsmarkt. Prestatie-afhankelijke beloningen
vormen daar een onlosmakelijk onderdeel van de cultuur. Deze beloningen kennen een andere
opbouw en kunnen hoger zijn dan in Nederland. Ook hier bekijken we vanuit de interne
verhoudingen, de externe verhoudingen en het maatschappelijk perspectief wanneer een totale
beloning met een groter aandeel variabele beloning nodig is. We werken met variabele beloning
om medewerkers te sturen op prestaties. Zo kunnen we de juiste medewerkers aantrekken en
behouden.
Periodiek maken we een risicoanalyse om na te gaan of ons beloningsbeleid, in het bijzonder de
variabele beloning, niet tot ongewenste ‘beloningsprikkels’ leidt. Hiertoe hebben we diverse
beheersmaatregelen ingevoerd. Functies die een materiële invloed hebben op het risicoproﬁel
van vermogensbeheer worden jaarlijks geïdentiﬁceerd en aangemerkt als Identiﬁed Staff. Ons
beloningsbeleid kent beheersmaatregelen voor deze functies.
Over 2021 bedraagt de totale toegekende variabele beloning 48,6 miljoen euro (46,7 miljoen
euro in 2020). Van dit bedrag heeft 41,3 miljoen euro (2020: 39,2 miljoen euro) betrekking op de
buitenlandse vestigingen en 7,3 miljoen euro op in Nederland toegekende variabele beloning. De
toename van 1,9 miljoen euro heeft met name betrekking op de groeiende organisatie en een
toename in het personeelsbestand dat in aanmerking komt voor een variabele beloning, vooral
bij de buitenlandse kantoren. De sterke beleggingsprestaties in 2021 resulteren eveneens in het
toekennen van een algemeen hogere variabele beloning.
In 2021 werd aan 12 medewerkers (2020: 9) van vermogensbeheer, die allemaal in het buitenland
werkzaam zijn, een totale vergoeding van meer dan 1 miljoen euro uitgekeerd. Het aantal
medewerkers met een totale vergoeding van meer dan 1 miljoen euro in een bepaald jaar, is
onderhevig aan ontwikkelingen in buitenlandse wisselkoersen. De totale vergoeding bestaat uit
een vaste en een variabele beloning, evenals andere voordelen.
Verantwoordelijkheid voor beloningsbeleid
We passen wet- en regelgeving op het gebied van beheerst belonen toe. Ook volgen we de
Nederlandse Corporate Governance Code. De primaire verantwoordelijkheid voor het
beloningsbeleid ligt bij de raad van bestuur. De raad van commissarissen houdt hierop toezicht.
Zij worden hierbij geadviseerd door de remuneratiecommissie.
Op voorstel van de raad van commissarissen stelt de vergadering van aandeelhouders de
individuele beloning van de leden van de raad van bestuur vast. Deze uitzondering op de
Corporate Governance Code is in de statuten van APG vastgelegd. Hij vloeit voort uit het
gemitigeerde structuurregime dat op APG van toepassing is. Hierdoor ligt ook de bevoegdheid
voor het benoemen van bestuurders bij de vergadering van aandeelhouders. De raad van
commissarissen doet wel een voorstel.
De directie van APG Asset Management is verantwoordelijk voor de uitvoering van het eigen
beloningsbeleid. Omdat onze vermogensbeheeractiviteiten in een zelfstandig functionerende
vennootschap zijn ondergebracht kent APG Asset Management een eigen raad van
commissarissen en een remuneratiecommissie. De raad van commissarissen stelt het
beloningsbeleid vast op voorstel van de directie. Een toetsingscommissie ondersteunt op het
gebied van beloningsbeleid. In deze commissie werken de disciplines HR, Risk, Compliance en
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Legal nauw samen om het ontwerp, het toezicht en de monitoring goed in te richten. De interne
accountant is geen lid van deze commissie. Deze doet periodiek onafhankelijk onderzoek naar
ontwerp, invoering en toepassing van het beleid.
Beloning raad van bestuur
Ook voor de beloning van de raad van bestuur houden we vast aan de interne verhoudingen, de
externe verhoudingen en het maatschappelijk perspectief.
De interne verhouding tussen de beloning van de voorzitter van de raad van bestuur en de
beloning van de gemiddelde medewerker bedraagt 4,6 (4,9 in 2020) en is daarmee laag. Voor
alleen APG Nederland is deze verhouding 5,6 (6,0 in 2020). De externe verhouding toetsen we
periodiek aan de hand van een zorgvuldig samengestelde externe benchmark met vergelijkbare
bedrijven. Het maatschappelijk perspectief vinden we onder meer terug in de vorm van de
beloning. De leden nemen deel aan dezelfde pensioenregeling die ook voor medewerkers geldt.
De raad van bestuur komt niet in aanmerking voor variabele beloning.
Voor de leden van de raad van commissarissen gelden dezelfde principes. Hun beloning moet
een adequate uitoefening van hun functie stimuleren en passen bij de verantwoordelijkheden.
Hiervoor doen zij zelf een voorstel aan de vergadering van aandeelhouders. In de toelichting bij
de jaarrekening staat bij bedrijfslasten een overzicht van de beloning van de raad van
commissarissen en de raad van bestuur. Voor meer informatie verwijzen we naar het
remuneratierapport op apg.nl.
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Overleg met de ondernemingsraad
De strategie om APG klaar te maken voor de toekomstige
veranderingen is uitgebreid met de ondernemingsraad
besproken. Ook is de ondernemingsraad betrokken bij het
Pensioen van Straks-programma.
Voor de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel vindt de ondernemingsraad (OR) tijdige om-,
her- en bijscholing van de medewerkers een topprioriteit. De OR deelde zowel met de raad van
bestuur als de raad van commissarissen zijn visie op de ontwikkeling van de medewerkers. Een
eerste beeld uit de afgeronde SWP's van de kwantitatieve en kwalitatieve uitdagingen voor de
toekomst is in november met de OR gedeeld.
Dit jaar zijn er acht adviesaanvragen, waaronder de aanvraag voor de bouw van een nieuwe polisen kapitaaladministratie, en vijf instemmingsverzoeken naar de OR gegaan. In het najaar bracht
de OR advies uit over de herverdeling van verantwoordelijkheden binnen de raad van bestuur en
de portefeuilleverdeling. Ook is de OR over minder ingrijpende wijzigingen binnen de
organisatie geïnformeerd.
Leden van de raad van bestuur vergaderden twaalf keer met de OR. Twee keer vond er een
overleg plaats in aanwezigheid van de raad van commissarissen. Tijdens deze bijeenkomsten
werden de algemene gang van zaken en te verwachten ontwikkelingen binnen APG besproken.
Verder wisselde de OR enkele keren van gedachten met de leden van de raad van
commissarissen die op voordracht van de OR zijn benoemd (versterkt aanbevelingsrecht).

Carla Voss-Martinow, lid ondernemingsraad en medewerker HR
‘De OR fungeert ook als sparringpartner voor de werkgever waarbij ieders belangen
moeten worden meegewogen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, als je maar
respect hebt voor elkaars standpunt. Want juist door elkaar uit te dagen komen we tot een
zo goed en zo breed mogelijk gedragen standpunt. En worden we het mooie bedrijf met een
goede uitstraling dat we willen zijn.’
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Daarnaast is elf keer een agendacommissievergadering belegd met het dagelijks bestuur van de
OR. De raad zelf vergaderde 28 keer, waarbij diverse vergaderingen een speciaal thema hadden.
Behalve met de OR is er ook veelvuldig overleg geweest met de vakbonden. Met hen hebben we
onder meer onze nieuwe HR-cyclus en het reorganisatiedraaiboek besproken. Ook werden het
beloningsbeleid, het Pensioen van Straks, ﬂexibel werken en de toekomstige werkwijze
geëvalueerd.
Binnen het OR-team waren er diverse mutaties. De voorzitter van de OR ging een nieuwe positie
binnen APG bekleden en nam daarom afscheid. In de aanloop naar de verkiezingen van maart
2022 is het OR-reglement geactualiseerd. Op de intranet-site van de OR kunnen alle
medewerkers, via de publicatie van agenda’s en verslagen, volgen wat er speelt binnen APG.
Via een maandelijkse update worden tijdig reorganisaties aangekondigd. Daardoor is de OR op
de hoogte en kan de raad de noodzakelijke voorbereidingen treffen om zijn rol te pakken.
Afgelopen jaar is ook de wijze van reorganiseren binnen APG geëvalueerd. Een intern
uitgevoerde audit bij onder meer de pensioenuitvoering leverde ‘leerpunten’ op die verwerkt zijn
in een nieuw reorganisatiedraaiboek. Dit is afgestemd met zowel de vakbonden als de OR.
Het overleg met de OR vond door de coronapandemie voornamelijk online plaats. De sfeer was
altijd open en kritisch-constructief.
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4 Hoe we onze
organisatie besturen
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Corporate governance
APG wil een vertrouwde gids zijn en een betrouwbare partner
voor alle stakeholders. Hierbij zijn een goed bestuur en een
integere bedrijfsvoering essentieel.
Corporate Governance Code
APG Groep NV houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving en de richtlijnen van
toezichthouders. Daarnaast passen we de principes en best practice bepalingen van de
Nederlandse Corporate Governance Code (hierna de ‘Code’) vrijwillig toe in het licht van onze
rol en verantwoordelijkheid als pensioenuitvoerder. We volgen de Code volledig. Bij de
onderdelen in dit jaarverslag waar we de principes en best-practice-bepalingen niet kunnen
toepassen, leggen we uit waarom. Zie hiervoor ook de informatie over de Corporate Governance
Code op APG.nl.

Raad van bestuur
De raad van bestuur is gezamenlijk verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur, de strategie, de
resultaatontwikkeling, waaronder het creëren van toegevoegde waarde voor klanten op de korte
en langere termijn, en voor de duurzame prestaties van APG en de met APG verbonden
ondernemingen. Daarnaast is de raad van bestuur verantwoordelijk voor het naleven van alle
relevante wet- en regelgeving, het beheersen van de risico’s en de ﬁnanciering van de
onderneming. De verschillende aandachtsgebieden (portefeuilles) zijn binnen de raad van
bestuur verdeeld. De raad van bestuur legt verantwoording af aan de raad van commissarissen
en aan de aandeelhouders.
Samen met de verschillende directies bekijkt de raad van bestuur elk kwartaal hoe APG het
bedrijfsmatig doet. Ook blikken we dan vooruit op de uitvoering van de strategie.
Zowel op het niveau van de bedrijfsonderdelen als op groepsniveau laat de raad van bestuur zich
bijstaan door risicocommissies. De risicocommissie op groepsniveau bestaat uit de leden van de
raad van bestuur, de general counsel, de secretaris en de directeuren van Risk & Compliance en
Internal Audit. Deze risicocommissie vergadert minimaal vier keer per jaar.
De raad van bestuur wordt ook ondersteund door boards, die elk hun eigen aandachtsgebied
hebben. Zo gaat de Portfolio board over de inzet van schaarse middelen voor
veranderinitiatieven binnen APG die bijdragen aan het bereiken van de strategische doelen. De
IT board is gericht op een beheerst, veilig, ﬂexibel en toekomstbestendig IT-landschap. En de
Data board houdt zich bezig met datamanagement.
Samenstelling
Onze voormalige CFRO Annette Mosman, sinds 2018 lid van de raad van bestuur, volgde per 1
maart 2021 Gerard van Olphen op als voorzitter van de raad van bestuur.
Francine Roelofsen-van Dierendonck werd in 2021 portefeuillehouder van Deelnemers en
Werkgevers Services & Fondsenbedrijf. Eerder was zij al op interimbasis verantwoordelijk voor
Fondsenbedrijf. Ronald Wuijster bleef verantwoordelijk voor APG Asset Management en HR.
Zijn portefeuille is uitgebreid met Facility Services. De taak van CFRO wordt sinds 3 maart 2021
tijdelijk waargenomen door Jan Nijland. Deze positie wordt naar verwachting ingevuld in 2022.
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De raad van bestuur bestond eind 2021 uit twee vrouwen en twee mannen. Daarmee voldeden
we aan het streefcijfer van de Wet evenwichtige verdeling van zetels van het bestuur en de raad
van commissarissen (minimaal 30 procent vrouwen).
De volledige portefeuilleverdeling van de raad van bestuur is opgenomen in de paragraaf
Personalia raad van bestuur.

Raad van commissarissen
De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid en de taakuitvoering van de raad van
bestuur. De raad van commissarissen staat de raad van bestuur bij met advies en houdt daarbij
oog voor het belang van de groep en voor langetermijnwaardecreatie. Het aandachtsterrein van
de raad omvat onder meer de verhouding met de aandeelhouders, de realisatie van de
doelstellingen, interne risicobeheersings- en controlesystemen, ﬁnanciële verslaggeving,
compliance, cybersecurity, corporate governance, personele ontwikkelingen, effectieve en
efﬁciënte bedrijfsvoering, de reputatie van APG, de bedrijfscultuur, duurzaamheid, diversiteit
en de functie-uitoefening door de raad van bestuur en de raad van commissarissen. Ook houdt
de raad toezicht op de uitvoering van het algemene beloningsbeleid. De raad heeft twee
commissies: de audit- en riskcommissie en de remuneratie- en selectiecommissie.
De raad van commissarissen speelt een sleutelrol bij de benoeming en het ontslag van
bestuurders en commissarissen. Zo stelt de raad het functieproﬁel op, doet de selectie en
bereidt de benoemingen voor. Als werkgever van de raad van bestuur doen zij voorstellen aan de
aandeelhouders voor het beloningsbeleid voor de raad van bestuur. Bij de uitvoering daarvan
wordt rekening gehouden met de beginselen voor een beheerst beloningsbeleid, zoals
vastgelegd in de wet- en regelgeving. De formele bevoegdheid tot benoeming en ontslag van
bestuurders en commissarissen en de vaststelling van hun bezoldiging, ligt bij de algemene
vergadering van aandeelhouders.
De raad van commissarissen bestond eind 2021 uit drie vrouwen en twee mannen. Daarmee
voldeed de raad aan het streefcijfer voor een verdeling vrouw-man.
APG Groep NV heeft twee aandeelhouders: de Stichting Pensioenfonds ABP (92,16 procent van
de aandelen) en de Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid (7,84 procent van de aandelen).
Gedurende het boekjaar heeft de raad van commissarissen regelmatig overleg gevoerd met de
aandeelhouders. Dit ging onder meer over (her)benoemingen van bestuurders en
commissarissen, de aandeelhoudersrelatie en de voortgang bij de uitvoering van de APG
strategie 2025.

Integere bedrijfsvoering
Wij zijn ons ervan bewust dat wij als grootste pensioenuitvoerder en toonaangevende
vermogensbeheerder een belangrijke maatschappelijke rol vervullen, omdat we bijdragen aan
het ﬁnancieel welzijn van vele huishoudens in Nederland. Daarom hechten we een groot belang
aan een integere bedrijfsvoering. Dat geldt zowel voor het handelen van APG als organisatie, als
voor het handelen van de individuele medewerker. Betrouwbaarheid, zorgvuldigheid en
integriteit staan daarom bij ons hoog op de agenda.
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Gedragscode
Voor het bevorderen van een integere bedrijfsvoering hebben we onze Gedragscode herzien.
Onze Gedragscode is een leidraad, ons APG kompas, voor wie we (willen) zijn en waarvoor we
staan. Hierbij hanteren we zes kernwaarden. We verbinden, we raken onze klanten, we maken
moeilijke dingen makkelijk, we verbeteren continu, we raken elkaar en we verspillen niet. De
nieuwe Gedragscode biedt houvast voor al onze gedragingen binnen APG, maar ook in de
omgang met elkaar, onze klanten, aandeelhouders, leveranciers, toezichthouders en de
samenleving in het algemeen.
Deze kernwaarden en gedragsprincipes zijn onderdeel van de strategie. We brengen ze
regelmatig onder de aandacht. Dit gebeurt bijvoorbeeld in bijeenkomsten van de raad van
bestuur met management en medewerkers. Ook besteden we er aandacht aan op intranet en via
e-learnings. Verder vragen we onze medewerkers jaarlijks te bevestigen dat zij de Gedragscode
over het afgelopen jaar hebben nageleefd. Daarnaast monitoren we de naleving door het toetsen
van privé-beleggingstransacties, nevenfuncties, uitnodigingen en geschenken aan de normen in
onze Gedragscode en het Beleid Medewerkersintegriteit.
De Gedragscode geldt voor iedereen die bij APG een (tijdelijke) functie vervult: medewerkers,
bestuurders en commissarissen. In aanvullingen op de Gedragscode kunnen per
aandachtsgebied speciﬁeke regels gelden. Een voorbeeld hiervan is het Beleid
Medewerkersintegriteit. Voor medewerkers in New York en Hong Kong is de gedragscode
vertaald naar de lokale situatie, zodat aan wet- en regelgeving wordt voldaan.
In het Beleid Medewerkersintegriteit staan diverse regels, waaronder regels over een
zorgvuldige omgang met informatie, omgang met leveranciers en uitbesteding,
belangenconﬂicten, nevenwerkzaamheden, geschenken en uitnodigingen en voorwetenschap
en marktmisbruik. Deze regels vloeien onder andere voort uit de Wet op het ﬁnancieel toezicht
(Wft), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Pensioenwet (Pw) en
wetgeving op het gebied van anticorruptie.
We vinden het belangrijk dat vermoedens van misstanden of onregelmatigheden eenvoudig
door medewerkers kunnen worden gemeld. Daarom hebben we vertrouwenspersonen en een
Regeling Anoniem Melden Misstanden. Deze geldt voor alle onderdelen van de met APG
verbonden ondernemingen, in Nederland en in het buitenland. De voorzitter van de raad van
bestuur en het hoofd Compliance worden direct geïnformeerd over een melding van een
eventuele misstand of onregelmatigheid. Gaat het om vermoedens van materiële misstanden,
dan wordt ook de voorzitter van de raad van commissarissen ingelicht. Als een medewerker een
misstand of onregelmatigheid wil melden die een lid van de raad van bestuur betreft, dan kan
deze de melding direct bij de voorzitter van de raad van commissarissen doen.

Governance van duurzaamheid
Conform de Corporate Governance Code is de raad van bestuur verantwoordelijk voor de
maatschappelijke aspecten van ondernemen die voor APG relevant zijn.
De hiervoor opgerichte Sustainability board bestaat uit de voorzitter van de raad van bestuur,
directeuren van bedrijfsonderdelen en staven. Vanuit zijn rol geeft de board invulling aan onze
ambitie op het gebied van duurzaamheid: "Wij willen werken aan een toekomst waarin we
welvaart en welzijn duurzaam delen". Deze ambitie wordt door onze bedrijfsonderdelen ingevuld
door plannen te ontwikkelen en activiteiten uit te voeren. De Sustainability board bespreekt
periodiek de rapportages over de resultaten. In 2021 kwam de board vier keer bij elkaar. Ter
ondersteuning van de bedrijfsonderdelen stimuleert en regisseert een Sustainability ofﬁce de
gewenste ontwikkelingen.
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Extern toezicht
Wettelijk houdt De Nederlandsche Bank (DNB) toezicht op pensioenfondsen en niet op de
uitvoerders van de pensioenfondsen. Omdat veel operationele processen door
pensioenfondsen aan pensioenuitvoeringsorganisaties (PUO's) als APG zijn uitbesteed, worden
deze partijen meer in het DNB-toezicht betrokken. APG voert overleg met DNB over de
organisatie van het toezicht op PUO's.
Vermogensbeheer beheert het vermogen voor 4 pensioenfondsklanten. Dit doen ze zowel op
collectieve basis via het beheer van beleggingsinstellingen, als op individuele basis via het
beheer van zogenoemde segregated accounts. Vermogensbeheer heeft hiervoor een vergunning
van de Autoriteit Financiële Markten en valt onder het AIFMD- en MIFID-toezicht van de AFM.
Daarnaast oefent DNB prudentieel toezicht uit op het collectieve en individuele
vermogensbeheer. Voor de solvabiliteits- en liquiditeitseisen volgt vermogensbeheer het
Internal Capital and Liquidity Adequacy Assessment Process (ICLAAP).
De aandeelhouder, ook klant van APG, de Stichting Pensioenfonds ABP, staat als pensioenfonds
onder toezicht van DNB. Dit geldt ook voor de overige pensioenfondsen die bij APG klant zijn.
Onderwerp van dit toezicht is onder andere de uitbesteding van diensten aan APG voor de
pensioenuitvoering.

Horizontaal toezicht
APG hecht groot belang aan een open en eerlijke relatie met de ﬁscale autoriteiten in Nederland.
Onze samenwerking met de Belastingdienst is gebaseerd op transparantie, begrip en
vertrouwen. De Belastingdienst heeft laten weten dat zij vertrouwen heeft in onze ﬁscale
risicobeheersing. In 2021 hebben we ons bestaande Tax Control Framework verder ontwikkeld.
Mede op basis hiervan en het vertrouwen van de Belastingdienst hebben APG en ABP in
december 2021 een nieuw convenant Horizontaal Toezicht gesloten met de Belastingdienst. Dit
nieuwe convenant is gebaseerd op de aangescherpte criteria die de Belastingdienst in 2021 heeft
gepubliceerd.

Verantwoord ﬁscaal beleid beleggingen
Nederlandse pensioenfondsen opereren in een complexe internationale omgeving. Daarbij
dienen de huidige regelgeving en algemeen geldende principes van internationaal belastingrecht
(onder andere OESO) als uitgangspunt. APG onderschrijft de waarde van (internationale)
initiatieven gericht op een evenwichtige belastinghefﬁng en het tegengaan van
belastingontwijking. Daarbij vinden wij dat er oog moet blijven voor de positie van
pensioenfondsen en het uitgangspunt dat hun beleggingsopbrengsten doorgaans zijn
vrijgesteld van belastinghefﬁng. Samen met onze klanten nemen we een actieve rol om een
verantwoord ﬁscaal beleid te voeren ten aanzien van de beleggingen die we voor onze klanten
beheren. We ondersteunen onze klanten bij de ontwikkeling van een ﬁscaal beleggingsbeleid en
integreren dit in de bestaande beleggingsprocessen.

74

Acht principes voor ﬁscaal beleid
De Tax Functie streeft ernaar om bij te dragen aan de realisatie van APG’s strategie via de
volgende drie hoofdthema’s: risicomanagement, compliance en waardecreatie. We
handelen transparant richting onze stakeholders en de toezichthouders. We leven de
nationale en de internationale ﬁscale wet- en regelgeving na (rekening houdend met letter
én geest van de wet). In het kader van risicomanagement identiﬁceren en evalueren we
ﬁscale risico’s en treffen we adequate beheersingsmaatregelen. Ten slotte streeft APG in
zijn ﬁscale strategie naar waardecreatie door ﬁscaal verantwoord gedrag. Daarbij maken
we gebruik van de ﬁscale mogelijkheden binnen de kaders van wet- en regelgeving en het
ﬁscaal beleid van APG en zijn klanten.
In 2021 hebben we nieuw ﬁscaal beleid opgesteld in de vorm van acht principes die het
ﬁscaal gedrag van APG weerspiegelen:
1. We voldoen aan wet- en regelgeving, naar de letter én de geest.
2. We houden rekening met de ﬁscale positie van onze klanten.
3. We nemen ﬁscaal verantwoorde en duurzame ﬁscale posities in.
4. We zijn transparant naar onze stakeholders.
5. Belastinghefﬁng is onderdeel van ons verantwoord beleggingsbeleid.
6. We gaan de dialoog aan met stakeholders waaronder de bedrijven waarin wij beleggen.
7. Internationale ﬁscale initiatieven zijn richtinggevend voor ons.
8. We hanteren een robuuste tax governance (ﬁscale risicobeheersing).
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Risicomanagement
We onderkennen en beheersen risico’s vanuit een integraal
perspectief. Hierbij wegen we ﬁnanciële en maatschappelijke
waarden mee.
APG Integraal Risicomanagement
Het APG Integraal Risicomanagement (AIR) bestaat uit de risicogovernance en -beleid, de
risicocultuur, de risicobereidheid, het risicomanagementproces (ondersteund door het risico &
control-raamwerk) en de risicorapportage.

Risicogovernance en -beleid
De rollen en verantwoordelijkheden voor het managen en beheersen van risico’s zijn gebaseerd
op het algemeen geaccepteerde ‘Three lines of defense’-model. De risicocommissies van de
bedrijfsonderdelen, de raad van bestuur en de audit- en riskcommissie van de raad van
commissarissen zien erop toe dat de verantwoordelijkheid voor de risicobeheersing volledig is
gewaarborgd en geïntegreerd in de businessplancyclus.
In 2021 zijn de kaders in het Risico & Compliance beleidshuis bijgewerkt. Binnen deze kaders wil
APG zijn risico’s beheersen. Zij geven richting aan de bedrijfsonderdelen en stafafdelingen om,
binnen hun eigen verantwoordelijkheid, risicomanagement deel te laten uitmaken van de
reguliere bedrijfsvoering. Er zijn bijvoorbeeld kaders opgesteld voor de risicotaxonomie. De
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risicotaxonomie bestaat uit vijf risicocategorieën. Elke categorie bevat de belangrijkste risico’s
die passen bij de activiteiten van APG en ze zijn in lijn met de regelgeving zoals die door
toezichthouders wordt gesteld. Dit is gebruikelijk in de pensioensector. Jaarlijks wordt de
risicotaxonomie geactualiseerd. Daarnaast zijn er kaders opgesteld voor de beheersing van de
verschillende risicocategorieën en de uitvoering van het risicomanagementproces.
Risicocultuur
De basis voor een gedegen en effectief risicomanagement ligt echter vooral in het bevorderen
van een risicobewuste cultuur. Hierin maakt de afweging van kansen en risico’s op basis van
onze risicobereidheid deel uit van het dagelijkse werk op alle niveaus in de organisatie. Binnen de
kaders en deze risicocultuur is er ook aandacht voor het melden en detecteren van mogelijke
gevallen van fraude. Zo wordt binnen de incidentenregeling van APG rekening gehouden met
fraude als bron van een incident. Er is een regeling anoniem melden misstanden en we hanteren
een fraudeloket waar nader onderzoek plaatsvindt naar mogelijke gevallen van fraude.
Risicobereidheid
De risicobereidheid beschrijft de aard en omvang van de risico’s die APG bereid is te accepteren
bij het nastreven van zijn (strategische) doelstellingen en de daaraan gekoppelde waardecreatie.
Ze geeft aan waar ruimte ligt voor het benutten van kansen. Maar ook wat de juiste mate van het
afzwakken van ongewenste risico’s is.
De raad van bestuur stelt de strategische risicobereidheid vast voor zeven elementen waarop
risico’s impact hebben: voortbestaan, reputatie, relatie, solvabiliteit, integriteit, dienstverlening
en klanttevredenheid. Daarnaast is de risicobereidheid per risico uit de risicotaxonomie
vastgesteld. Dit is de zogenaamde tactische risicobereidheid.
Risicomanagementproces
Met het risicomanagementproces bewaken we de ontwikkeling van het risicoproﬁel ten
opzichte van onze risicobereidheid. We voorkomen of verkleinen zo waar nodig effectief
risico’s. Onderdeel van dit continue proces zijn het identiﬁceren, evalueren, beheersen en
bewaken van risico’s. De tweedelijns risicomanagement- en compliance-functies hebben een
onafhankelijke en kritisch uitdagende rol in dit proces. Op periodieke basis wordt in dit kader
ook vooruit gekeken naar wijzigingen in wet- en regelgeving. Compliance duidt deze wijzigingen
in haar compliance rapportage. Het is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsonderdelen om
deze wijzigingen in wet- en regelgeving in processen en beheersmaatregelen te verwerken. Het
risico & control-raamwerk helpt ons ervoor te zorgen dat we ons houden aan het gewenste
risicoproﬁel. We nemen geen onnodige of ongewenste risico’s. Het geeft ons ook inzicht in de
effectiviteit van onze kritische beheersmaatregelen. Zo nodig nemen we passende
maatregelen.
Risicorapportage
We monitoren continu op basis van vijf risicocategorieën: strategische risico’s, operationele
risico’s, ﬁnanciële verslaggevingsrisico’s, compliance risico’s en ﬁnanciële risico’s. Binnen deze
categorieën actualiseert APG jaarlijks een set subrisico’s. Die vloeien voort uit externe
ontwikkelingen, onze strategie en onze bedrijfsvoering. Elk kwartaal rapporteren we over het
actuele risicoproﬁel aan het risicocommissie van APG en de audit- en riskcommissie van de raad
van commissarissen.
Tot het proces van operationele risicobeheersing hoort dat we steeds aantoonbaar ‘in control’
zijn, zowel intern (corporate) als extern (ten behoeve van pensioenfondsen). APG stelt hierover
rapportages op conform de ISAE 3402 en 3000A standaarden. De rapportages over
pensioenbeheer en vermogensbeheerprocessen zijn onder andere bedoeld voor de acht
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pensioenfondsen waar we voor werken. In 2021 bleef de blootstelling aan risico’s van APG
binnen de gestelde tolerantiegrenzen. Op een aantal terreinen was sprake van verhoogde
risico’s.
Hierna geven we een toelichting op de belangrijkste risico’s in 2021, onderverdeeld naar de
belangrijkste stakeholdersgroepen.

Risicobeheersing algemeen
Ondanks het feit dat APG, net als in 2020, te maken kreeg met de effecten van de
coronapandemie, heeft dit geen negatief effect gehad op de bedrijfsvoering en hebben vooraf
onderkende risico’s zich niet gemanifesteerd. Begin 2021 vond een actualisatie plaats van de
risicoanalyse. Dit leidde echter niet tot signiﬁcant andere inzichten. Onze stakeholders
(pensioenfondsen en toezichthouders) werden geïnformeerd over de ontwikkelingen en de
geïdentiﬁceerde risico’s. Op basis van onze risicoanalyse en de actualisatie daarvan zien wij de
volgende belangrijkste risico’s:
Information Risk Management
Om toegang tot organisaties te verschaffen, lanceren cybercriminelen in steeds grotere mate
phishing campagnes. Ze maken steeds meer gebruik van technieken op het gebied van Social
Engineering, bijvoorbeeld om ransomware te installeren. Doorgaans zijn deze speciaal
ontworpen om e-mailgebruikers te verleiden op URL’s te klikken. Deze URL's lijken op legitieme
bronnen, maar zijn kwaadaardig. Via diverse awareness campagnes brengen we dit risico
voortdurend onder de aandacht van alle medewerkers. Bovendien doorlopen zij een training op
het gebied van compliance en cybersecurity.
Daarnaast is onlangs duidelijk geworden dat kwetsbaarheden in software componenten door
cybercriminelen actief worden gebruikt in hun pogingen om toegang te krijgen tot
informatiesystemen van organisaties. Ook hier hebben wij actief gereageerd en zijn
maatregelen getroffen om de effecten hiervan te beperken en het risico af te zwakken.
Niettemin blijft het cybersecurityrisico aanwezig.
Medewerkers
Vanaf de start van de coronapandemie liet het ziekteverzuim onder onze medewerkers een
dalende trend zien. Naarmate de crisis langer duurde, zette deze trend niet door. We zijn ons
bewust van de negatieve effecten die de coronapandemie heeft op de medewerkers. Door het
thuiswerken neemt de sociale verbondenheid af. Ook kan eenzaamheid ontstaan door het
werken op afstand. Dit heeft onze aandacht. Daarnaast is het van belang dat nieuwe
medewerkers zo goed mogelijk kennismaken met APG, zodat zij worden meegenomen in de
normen en strategische kernwaarden waar wij voor staan.

Risicobeheersing klanten
Voor APG en voor onze klanten is het van belang dat de organisatie in control is en dat de
belangrijkste risico’s goed worden beheerst. Hiervoor is binnen APG het Three lines of defence
(3LoD) model ingericht. Op basis hiervan worden onze processen zodanig ingericht dat wij
aantoonbaar 'in control' zijn. Vanuit dit model is voor de pensioenadministratie geconstateerd
dat in onze primaire processen en de daarin aanwezige controle- en beheersingsmaatregelen
nog verbeteringen kunnen worden aangebracht. De Nederlandse Bank (DNB) bevestigde dit na
een onderzoek in 2019. We zijn hiermee volop bezig. In 2021 zijn risicoanalyses uitgevoerd op de
primaire processen van de pensioenadministratie. Voor het merendeel van de processen zijn
deze in 2021 ook afgerond.
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Tevens zijn vanuit het 3LoD model bevindingen geconstateerd ten aanzien van het functioneren
van reeds geïmplementeerde controle- en beheersingsmaatregelen binnen APG. Het betreft
bevindingen in de monitoring van werkvoorraden en verplichte pensioencommunicatie, in
analyses van aansluitingen en onwaarschijnlijkheden, alsmede bevindingen als gevolg van het
niet juist, of niet tijdig uitvoeren van (4-ogen) controles en het ontoereikend zijn van de
beheersingsmaatregelen op het tijdig intrekken van autorisaties. Voor alle bevindingen zijn
analyses uitgevoerd, waarbij is vastgesteld dat deze bevindingen ten aanzien van de
beheersingsmaatregelen niet hebben geleid tot structurele foutieve of ongeautoriseerde
verwerkingen in onze administraties of het niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden. Er zijn
acties uitgezet om de beheersingsmaatregelen scherper en consequenter te deﬁniëren en uit te
voeren en deze te monitoren om herhaling te voorkomen.
Om aan onze klanten onafhankelijke zekerheid te bieden over de inrichting en werking van onze
controle- en beheersingsmaatregelen geven we Standaard 3402 en Standaard 3000A
rapportages af over de dienstverlening voor pensioenbeheer en vermogensbeheer. De externe
accountant voorziet deze rapportages van assurance. Als gevolg van bevindingen, onder andere
vanuit het 3LoD model, heeft de externe accountant voor 2021 beperkingen in zijn oordeel
opgenomen met betrekking tot de Standaard 3402 en Standaard 3000A rapporten van APG.
Als gevolg van de turbulente wereldeconomie en de ontwikkelingen op de ﬁnanciële markten
blijft de vraag van onze klanten naar ad-hocanalyses hoog. Dit wordt versterkt door de actuele
ontwikkelingen in de Nederlandse pensioensector. Onze klanten vragen goed onderbouwde
adviezen om tot zorgvuldige besluitvorming te kunnen komen. Om hieraan naast onze
standaarddienstverlening aan de pensioenfondsen te kunnen voldoen, hebben we diverse
vacatures ingevuld.
De uitwerking van het pensioenakkoord dat de regering heeft gesloten met sociale partners liep
in 2021 vertraging op. Zoals ook eerder in dit verslag is vermeld, wordt binnen Pensioen van
Straks gekeken naar alle aspecten en risico’s die zich hierdoor kunnen voordoen. In de toekomst
verwachten deelnemers meer inzicht in hun pensioenopbouw. Hiervoor moeten hun
basisgegevens actueel zijn. Het risico van achterstallige mutaties is dat de datakwaliteit niet aan
de standaarden van APG voldoet. Dat kan gevolgen hebben voor de pensioenuitkeringen. We
hebben hiervoor verschillende beheersmaatregelen getroffen. In 2021 hebben we gewerkt aan
het verbeteren van de kwaliteit van de data, de datagovernance en de bijbehorende
risicobeheersing en hebben we processen gedigitaliseerd.
Sinds 13 januari 2019 geldt een wettelijke verplichting voor pensioenfondsen om uitbesteding
van werkzaamheden aan een derde te melden bij DNB. In 2021 heeft de toezichthouder bij APG
een onderzoek uitgevoerd naar uitbestedingen. Op basis daarvan lopen er nu initiatieven om de
regie hierop te versterken. Hiermee zorgen we ervoor dat het uitbestedingsrisico wordt
beheerst en dat de continuïteit, de integriteit en de kwaliteit van onze dienstverlening niet wordt
geschaad door issues rond uitbestede werkzaamheden.
APG verwerkt voor klanten en als werkgever op grote schaal persoonsgegevens. We hechten
grote waarde aan een rechtmatige, behoorlijke en transparante verwerking en daarmee
bescherming van persoonsgegevens. Het risico is dat we ons onvoldoende aantoonbaar houden
aan de wet- en regelgeving rond privacy, in het bijzonder de Algemene verordening
gegevensbescherming (AVG). Het afronden van de door APG eerder geconstateerde
verbeterpunten met betrekking tot de AVG duurt langer dan verwacht. Dit geldt met name voor
het aantoonbaar maken van de uitgevoerde beheersingsmaatregelen op het gebied van privacy.
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Risicobeheersing medewerkers
Een stevig en wendbaar HR fundament is essentieel om de strategie van 2025 te kunnen
realiseren. De in 2021 uitgevoerde Strategic Workforce Planning ondersteunt bij het vaststellen
van de competenties, zoals deelnemergerichtheid en digitalisering, die nodig zijn om de doelen
van 2025 te halen. Het risico dat de samenstelling van het personeelsbestand niet aansluit bij
onze strategie is nog steeds aan de orde. Krapte op de arbeidsmarkt maakt het ook voor APG
lastig om talent aan te trekken.
Om tegemoet te komen aan de veranderende vraag aan competenties lopen er diverse
verbetertrajecten en initiatieven op HR-gebied binnen APG. Leiderschapsontwikkeling vindt op
verschillende niveaus plaats en er worden diverse programma’s aangeboden die medewerkers
en leidinggevenden in staat stellen zich verder te ontwikkelen. Hiermee moeten we in staat zijn
de benodigde capaciteit, skills en beweging te creëren in de medewerkerspopulatie. Door
corona houdt APG extra aandacht voor de werksituatie. Het zijn van een Great Place to Work
blijft een belangrijke en duidelijke doelstelling voor APG.

Risicobeheersing samenleving
Vanuit het perspectief van risicomanagement blijft het beheersen van het politiek risico en het
reputatierisico van groot belang voor APG. De inhoud van het publieke debat wordt gevoed door
hoe het nieuwe pensioenstelsel wordt ingevuld. We volgen de ontwikkelingen op dit gebied.
Om het reputatierisico inzichtelijk te maken meten we de reputatiescore van APG. De score laat
een stabiel positief beeld zien. De reputatiescore van onze grootste klant vertoonde een dalende
trend. Dit werd veroorzaakt door diverse onderwerpen die de publiciteit trokken.

Risicobeheersing aandeelhouders
APG wil voor de aandeelhouders een ﬁnancieel gezonde organisatie zijn. Alleen dan kunnen we
de continuïteit van de pensioenuitvoering borgen en onze strategie realiseren. APG streeft
ernaar voldoende eigen kapitaal beschikbaar te hebben voor het uitvoeren van strategische
initiatieven en het opvangen van ﬁnanciële schade en verliezen die voortvloeien uit de
geïdentiﬁceerde risico’s. Over dit kapitaal streven we naar een maatschappelijk verantwoord
rendement, dat gebaseerd is op de gerealiseerde rendementen bij vergelijkbare maatschappelijk
georiënteerde ondernemingen.
APG kent een positieve solvabiliteitspositie. Het risico dat pensioenfondsen in een lastige
positie komen, bijvoorbeeld als gevolg van geen of te late pensioenafdrachten, heeft zich niet
voorgedaan. En daarmee heeft het geen effect gehad op de dienstverlening en het ﬁnancieel
resultaat.
In 2021 hebben we verdere stappen gezet om het strategisch plan 2021-2025 om te zetten in
concrete strategische initiatieven. Om deze strategische initiatieven binnen het geschetste
tijdspad te kunnen realiseren, is een Strategisch Implementatieplan opgesteld. Gezien de
beperkte middelen en het grote beslag van alle initiatieven op de beschikbare capaciteit is het
aanbrengen van focus essentieel. Er zijn dus keuzes gemaakt. Voor 2022 zijn onze prioriteiten
een beheerste pensioenuitvoering, zonder oneffenheden, de transitie naar het Pensioen van
Straks en het verder uitbouwen van APG als toonaangevende belegger.
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Financiële verslaggevingsrisico’s
De risicobeheersings- en controlesystemen van APG geven een redelijke mate van zekerheid dat
het jaarverslag van APG geen onjuistheden van materieel belang bevat. De werking hiervan
wordt door het jaar heen continu getoetst. De raad van bestuur heeft op basis van deze
resultaten verklaard dat er geen sprake is van materiële risico’s en onzekerheden die relevant
zijn voor de verwachting van de continuïteit van APG. Zie ook het In Control Statement dat
hierna is opgenomen.

In Control Statement
Als raad van bestuur van APG Groep NV zijn wij verantwoordelijk voor de opzet, het bestaan en
de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen. De interne
risicobeheersings- en controlesystemen hebben tot doel strategische, ﬁnanciële, operationele,
compliance en ﬁnanciële verslaggevingsrisico’s te beheersen bij de realisatie van de
doelstellingen van APG. In de voorgaande risicoparagraaf hebben wij onze belangrijkste risico’s,
interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele tekortkomingen toegelicht.
De interne risicobeheersings- en controlesystemen zijn opgezet op basis van internationaal
geaccepteerde en toegepaste standaarden, maar kunnen niet de absolute zekerheid bieden dat
de ﬁnanciële verslaggeving geen materiële onjuistheden bevat, noch dat de systemen alle
fouten, fraudegevallen en het niet-voldoen aan relevante wet- en regelgeving volledig kunnen
voorkomen.
De materiële risico’s en beheersingsmaatregelen zijn geïdentiﬁceerd en vastgelegd in het APG
integraal risicoraamwerk. De raad van bestuur van APG monitort de werking van de interne
risicobeheersings- en controlesystemen en beoordeelt ten minste jaarlijks systematisch de
opzet en werking van de risicobeheersings- en controlesystemen. De monitoring heeft
betrekking op alle materiële beheersingsmaatregelen, gericht op strategische, operationele,
ﬁnanciële, compliance en verslaggevingsrisico’s. Hierbij is onder meer rekening gehouden met
geconstateerde zwaktes, misstanden en onregelmatigheden, signalen van klokkenluiders en
bevindingen van de interne auditfunctie en de externe accountant. Waar nodig zijn
verbeteringen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen doorgevoerd.

Verklaring van de raad van bestuur APG Groep NV
De raad van bestuur APG Groep NV verklaart dat:
Het jaarverslag van APG Groep NV inzicht geeft in de belangrijkste tekortkomingen van de
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
De aangebrachte en voorziene verbeteringen zijn toegelicht;
De risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat het
jaarverslag van APG Groep NV geen onjuistheden van materieel belang bevat;
Het jaarverslag van APG Groep NV terecht is opgesteld volgens het going concern-principe;
Er geen sprake is van materiële risico’s en onzekerheden die relevant zijn voor de
verwachting van de continuïteit van APG Groep NV voor een periode van 12 maanden na
opstellen van het jaarverslag APG Groep NV.
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Personalia raad van bestuur
De raad van bestuur bestond eind 2021 uit twee vrouwen en
twee mannen.

Annette Mosman (1967, Nederlandse nationaliteit) is vanaf 1 maart 2021 voorzitter van de raad
van bestuur. Annette heeft als aandachtsgebieden Beleid, Strategie & Transformatie, Pensioen
van Straks (PvS), ICT, Communicatie, Public Affairs, General Counsel/Bestuurszaken en Group
Internal Audit.
Annette heeft ruime bestuurservaring in de ﬁnanciële sector. Tot 1 maart was zij CFRO van APG
en eerder was zij voorzitter van de raad van bestuur van verzekeraar Generali Nederland.
Nevenactiviteiten:
Bestuurslid en penningmeester Vereniging NOC*NSF
Lid raad van toezicht en voorzitter ARC en beleggingscommissie KWF (tot 1 mei 2021)
Lid raad van toezicht en auditcommissie Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis (tot 31 december
2021)
Bestuurslid Stichting TBI
Lid raad van commissarissen Ajax NV
Lid raad van toezicht Stichting Netspar
Eerste benoeming in de raad van bestuur: 6 februari 2018. Benoeming als voorzitter 1 maart
2021.
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Francine Roelofsen-van Dierendonck (1976, Nederlandse nationaliteit) is lid van de raad van
bestuur met als aandachtsgebieden Deelnemers- en Werkgevers Services & Fondsenbedrijf
(DWS & FB).
Francine heeft uitgebreide ervaring in het leiden van grote en complexe operaties, met expertise
op het gebied van (digitale) transformaties in verschillende consumentgerichte organisaties.
Voor haar komst naar APG was Francine algemeen directeur van Xenos.
Nevenactiviteiten:
Lid raad van commissarissen en voorzitter RemCo Royal Haskoning/DHV
Eerste benoeming in de raad van bestuur: 1 november 2018.
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Ronald Wuijster (1966, Nederlandse nationaliteit) is lid van de raad van bestuur met als
aandachtsgebieden Vermogensbeheer (APG Asset Management), Human Resources en Facility
Services. Ook is hij directievoorzitter van APG Asset Management N.V.
Ronald werkt sinds 2006 bij APG en is uitermate sterk in de technische vaardigheden met
betrekking tot vermogensbeheer, heeft veel kennis van alle facetten van de bedrijfsvoering van
AM en heeft zelf ruime beleggingservaring passend bij de beleggingsstrategie van APG en zijn
klanten.
Nevenactiviteiten:
Voorzitter Vereniging Dufas
Lid raad van bestuur van FCLTGlobal
Voorzitter WEF Biodiversity initiative Davos
Bestuurslid UN Global Initiative on Sustainable Development
Voorzitter juniorencommissie Apeldoornse Mixed Hockey Club
Eerste benoeming in de raad van bestuur: 6 maart 2018. Herbenoeming: 1 maart 2022.
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Jan Nijland (1960, Nederlandse nationaliteit) is per 3 maart 2021 benoemd tot ad interim CFRO
met als aandachtsgebieden Finance, Risk & Compliance en Tax.
Nevenactiviteiten:
Lid raad van toezicht Pensioenfonds vliegend personeel KLM
Lid raad van toezicht Algemeen pensioenfonds KLM
Voor meer informatie over de leden van de raad van bestuur zie:
www.apg.nl/n/wie-is-apg/bestuur

Afgetreden als voorzitter raad van bestuur per 1 maart 2021:
Gerard van Olphen (1962, Nederlandse nationaliteit).
Nevenactiviteiten per 1 maart 2021
Lid raad van toezicht Nederlandse Hartstichting
Lid raad van toezicht Stichting Netspar
Lid raad van commissarissen ASR Nederland NV

85

Personalia raad van commissarissen
De raad van commissarissen bestond eind 2021 uit drie
vrouwen en twee mannen.

Pieter Jongstra
(1956, Nederlandse nationaliteit)
Voorzitter
Relevante (neven)functies:
Voorzitter raad van commissarissen CZ (per 1 januari 2022)
Lid raad van commissarissen Mazars Holding NV
Lid bestuur en penningmeester van de Stichting Ondersteuning Nederlandse
Bachvereniging
Eerste benoeming in de raad van commissarissen: 4 februari 2015. Herbenoeming: 4 februari
2019. Benoemingstermijn: 4 jaar.
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Dick van Well
(1948, Nederlandse nationaliteit)
Vice-voorzitter
Relevante (neven)functies:
Lid raad van commissarissen Dura Vermeergroep NV
Lid raad van commissarissen van Avenue Beheer BV
Lid raad van advies LSI Projectinvestment NV
Onafhankelijk voorzitter van het bestuur van Stichting Administratiekantoor PPF
Participatie Fonds
Bestuurslid Nationaal Programma Rotterdam Zuid
Bestuurder Stichting Continuïteit Feyenoord
Eerste benoeming in de raad van commissarissen: 14 november 2016. Herbenoeming: 14
november 2020. Benoemingstermijn: 4 jaar.
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José Meijer
(1955, Nederlandse Nationaliteit)
Relevante (neven)functies:
Voorzitter PvdA Weert e.o.
Lid Stuurgroep IMVB convenant van de Pensioenfederatie
Voorzitter bestuur Stichting Zelfregulering Pensioenfondsen (tot 1 oktober 2021)
Voorzitter ad interim van de Pensioenfederatie (tot 1 oktober 2021)
Lid van het pensioenteam van FNV (tot 16 juli 2021)
Committee on Workers Capital Worldwide network of Union Ofﬁcials- voorzitter Trustee
Leadership (tot 16 juli 2021)
Eerste benoeming in de raad van commissarissen: 5 september 2020. Benoemingstermijn: 4
jaar.
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Sarah Russell
(1962, Australische nationaliteit)
Relevante (neven)functies:
Lid van de raad van commissarissen (en voorzitter van het Audit Committee) van The
Currency Exchange Fund
Lid van de raad van commissarissen Nordea Bank Abp
Lid van de raad van commissarissen Ostrum Asset Management
Lid van de raad van commissarissen APG Asset Management NV
Eerste benoeming in de raad van commissarissen: 15 mei 2021. Benoemingstermijn: 4 jaar.

89

Claudia Zuiderwijk
(1962, Nederlandse nationaliteit)
Relevante (neven)functies:
Voorzitter raad van bestuur Gemeentelijk Vervoerbedrijf (GVB) Holding NV
Lid raad van commissarissen Koninklijke KPN NV
Ambassadeur NEMO Science Museum Center Amsterdam
Lid Policy Board International Association of Public Transport (UITP)
Mentor NL Groeit
Eerste benoeming in de raad van commissarissen: 27 juli 2015. Herbenoeming: 27 juli 2019.
Benoemingstermijn: 4 jaar.
Leden van de raad van commissarissen die zijn afgetreden in 2021:
Maes van Lanschot (1952, Nederlandse nationaliteit), afgetreden per 15 mei 2021.
Relevante (neven)functies per 15 mei 2021:
Chief ﬁnancial ofﬁcer TropIQ Health Sciences BV
Directeur Landgoed Zwijnsbergen BV
Roger van Boxtel (1954, Nederlandse nationaliteit), afgetreden per 1 april 2021.
Relevante (neven)functies per 1 april 2021:
Voorzitter raad van toezicht Museum De Fundatie
Voorzitter raad van toezicht Amsterdam Sinfonietta
Lid Algemene Ledenvergadering Ajax
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Amsterdam/Heerlen 8 maart 2022
De raad van bestuur:
Annette Mosman, voorzitter

Francine Roelofsen - van Dierendonck

Ronald Wuijster

Jan Nijland a.i.
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5 Bericht van de raad van
commissarissen
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Een jaar vol uitdagingen
Hoewel alle medewerkers, bestuur en commissarissen door
corona grotendeels vanuit huis werkten, werden alle aspecten
van pensioenuitvoering en vermogensbeheer volledig
gecontinueerd.
Tegelijkertijd bereidde de organisatie zich verder voor op de grote veranderingen die de
komende jaren in het Nederlands pensioenstelsel plaatsvinden. Die zullen veel vergen van de
APG organisatie. APG wil zijn klanten - de pensioenfondsen - ook in het nieuwe stelsel passende
en kwalitatief hoogstaande diensten bieden tegen een marktconforme prijs, en hun deelnemers
de meeste inkomensjaren voor later, voortkomend uit maatschappelijk verantwoord
vermogensbeheer.

Pensioen van Straks
De veranderingen in het pensioenstelsel waar APG zich op voorbereidt, leiden tot grote en
complexe wijzigingen in de pensioenuitvoering en -administratie. Die moeten in korte tijd
worden doorgevoerd en dat leidt tot veel extra werk. Zo worden bijvoorbeeld grote
hoeveelheden data over individuele pensioenrechten zorgvuldig nagelopen en waar nodig
opgeschoond om gegevens van de deelnemers correct te kunnen inbrengen in een nieuwe polisen kapitaaladministratie. Verder worden regelingen versimpeld.
De raad van commissarissen realiseert zich dat de overstap naar het nieuwe stelsel grote invloed
kan hebben op de pensioenen van deelnemers en hun gevoel daarover. Daarom monitort de raad
nauwgezet de ontwikkelingen en de stappen die APG in het verandertraject neemt. Om
mogelijke onzekerheden bij deelnemers weg te nemen is heldere communicatie belangrijk.
Gelukkig kan APG in het verandertraject steunen op veel kennis en ervaring in de eigen
organisatie.
Het is inspirerend om met de toekomst bezig te zijn. Achter de schermen betekent ‘het
verbouwen van de winkel terwijl hij openblijft’ naast extra werk ook veel aanpassing voor de
organisatie en de medewerkers. Zo moeten nieuwe kennis en vaardigheden worden aangeleerd.
Ook moeten medewerkers met speciﬁeke competenties worden aangetrokken – in een krappe
arbeidsmarkt – en hun plek vinden in de organisatie. Goede HR ondersteuning voor
medewerkers en leidinggevenden is bij deze uitdagingen belangrijk, zeker tijdens de
coronapandemie, waarin de band tussen APG en zijn (nieuwe) medewerkers op een andere
manier tot uiting komt. Dit heeft dan ook de speciale aandacht van de raad.
Zowel de gang van zaken bij de dagelijkse dienstverlening als de voorbereiding op de belangrijke
veranderingen in het pensioenstelsel stonden in 2021 terugkerend op de agenda van de raad van
commissarissen en zijn commissies, maar ook bij gepland overleg met aandeelhouders en met
de ondernemingsraad. Daarnaast ontving de raad regelmatig updates over het verandertraject
tijdens apart ingeplande strategiesessies.
De raad van commissarissen is door de aandeelhouders van APG (ABP en SFB) benoemd om,
onder andere, de continuïteit van de organisatie te bewaken. Deze opdracht vult de raad onder
meer in door toezicht te houden en advies te geven aan de raad van bestuur en door regelmatig
contact te onderhouden met de ondernemingsraad. Hoewel de dagelijkse leiding van APG in
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handen is van de raad van bestuur, zijn de toezichthoudende commissarissen zeer betrokken en
hebben zij regelmatig contact met verschillende afdelingen en medewerkers binnen APG.

Belangrijke aandachtspunten in 2021
Naast ruime aandacht voor het goed uitvoeren van de dagelijkse dienstverlening en de
beschreven complexe voorbereiding op een nieuw pensioenstelsel, zijn in 2021 ook een aantal
andere speciﬁeke zaken bij de raad van commissarissen aan de orde gekomen.

Samenstelling raad van bestuur
De raad van commissarissen is zeer verheugd dat er in Annette Mosman intern een geschikte
opvolger voor bestuursvoorzitter Gerard van Olphen is gevonden. Directeur Group Risk &
Compliance Jan Nijland neemt op verzoek van de raad vanaf 3 maart 2021 de CFRO positie waar,
die eerder door Annette Mosman werd vervuld. De werving van een permanente CFRO is
gaande. Verder bereidde de raad van commissarissen de herbenoeming per 1 maart 2022 van
Ronald Wuijster als lid van de raad van bestuur voor.

Implementatie van de strategie 2021-2025
Vanaf de start van het traject voor de strategie 2025 zijn de commissarissen door de raad van
bestuur actief meegenomen in het proces van strategievorming. Dit proces heeft geleid tot een
strategische routekaart voor 2021-2025 met als uiteindelijk doel ‘het maximaliseren van
pensioenwaarde’.
De raad is vervolgens nauw betrokken bij de voortgang van de invoering van deze strategie.
Hierbij wordt de raad zowel geïnformeerd over de algemene voortgang als over speciﬁeke
aspecten, bijvoorbeeld over ontwikkelingen in de politieke arena omtrent pensioenwetgeving,
de voortgang van de implementatie bij APG’s bedrijfsonderdelen, de rol van ICT, die de digitale
transformatie moet faciliteren en aspecten van informatieveiligheid.
In gesprekken met de raad over de strategie kwamen onder andere het concretiseren van de
strategie richting de organisatie, het tempo van de implementatie, het stellen van prioriteiten,
het aantrekken van voldoende medewerkers en verwachtingsmanagement bij APG’s
stakeholders aan de orde, alsmede de toekomstige kostenstructuur van APG in een meer
competitieve markt. Alhoewel APG op koers ligt, is het vinden van voldoende medewerkers voor
het tijdig invoeren van de strategie een grote uitdaging. In dit kader heeft de raad van
commissarissen aandacht besteed aan strategische personeelsplanning,
opvolgingsmanagement, ontwikkeling van medewerkers, de APG bedrijfscultuur en diversiteit.
De raad van bestuur besteedde het afgelopen jaar veel aandacht aan het geven van toelichting
op en het stellen van prioriteiten binnen de ambitieuze strategische routekaart. Dit gebeurde
onder andere via een aantal laagdrempelige bijeenkomsten, die door de APG medewerkers goed
werden gewaardeerd. De raad van commissarissen steunt deze initiatieven van harte.

Performance management
Ieder kwartaal rapporteert de raad van bestuur aan de raad van commissarissen over de
prestaties van APG en zijn bedrijfsonderdelen. In 2021 lag de ﬁnanciële performance op
hoofdlijnen boven plan. Ook werd er goede voortgang gemaakt in het realiseren van nietﬁnanciële doelen, waaronder die op het gebied van strategie, klanttevredenheid en
duurzaamheid. De raad van commissarissen had naast de kwartaalupdates aandacht voor het
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opmaken van de jaarrekening over 2020, inclusief de daarbij door de externe accountant
gesignaleerde aandachtspunten en het businessplan voor 2022.

Duurzaamheid is een belangrijk strategisch thema
Duurzaamheid is – in al zijn aspecten – een belangrijk strategisch thema voor APG. Afgezien van
APG’s intrinsieke motivatie om zijn steentje bij te dragen aan een betere wereld, wordt
maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering ook voor klanten, deelnemers en andere
stakeholders een steeds belangrijker thema. Ook in 2021 is de voortgang die APG maakt op dit
gebied met de raad van commissarissen besproken. Dit betrof zowel het voor klanten gevoerde
vermogensbeheer, als het ‘eigen huis op orde brengen’ op weg naar een klimaatneutrale
bedrijfsvoering in 2030. Wat betreft investeren met impact als onderdeel van het
vermogensbeheer, werd het dilemma van uitsluiting of beïnvloeding van niet-duurzame
bedrijven besproken. De raad van commissarissen blijft de voortgang op het gebied van
duurzaamheid kritisch volgen en stimuleren.

De impact van corona op APG in 2021
Net als bij veel andere organisaties zijn de aanpassingen die APG in zijn bedrijfsvoering heeft
moeten maken goed beklijfd gedurende het tweede jaar van de coronapandemie. Er is
continuïteit in de pensioenuitvoering, het werken op afstand door de medewerkers verloopt
goed en de klanttevredenheid is onverminderd hoog. De uitdagende planning voor het
verandertraject kon worden gehandhaafd. Ook de raad van commissarissen zelf is inmiddels
geheel gewend aan het digitaal vergaderen. De resultaten van onderzoeken naar
medewerkerbetrokkenheid en de manier van werken vanuit huis en vanuit de gerenoveerde
kantoren van APG werden met de raad besproken.

Dialoog met stakeholders
De snelle veranderingen in de pensioenwereld maken het voor APG extra belangrijk om in
dialoog met zijn stakeholders te blijven. Duidelijke communicatie door APG richting
medewerkers, klanten, toezichthouders, anderszins bij APG betrokkenen en de wereld rondom
APG is hiervoor een belangrijk startpunt. De reputatie van APG en hoe deze verder kan worden
versterkt kwam in vergaderingen van de raad aan de orde. Ook continue gesprekken met klanten
en aandeelhouders zijn voor APG belangrijk. In gesprekken met aandeelhouders ABP en SFB
speelt de raad van commissarissen een actieve rol. Gedurende 2021 kwamen in deze gesprekken
vooral de voortgang op APG’s strategische doelen, maatschappelijk verantwoord beleggen,
verdere verbeteringen in de manier waarop APG overlegt met klanten en aandeelhouders en de
benoemingen in de raad van bestuur aan de orde.

Het functioneren van de raad van commissarissen
De raad van commissarissen keek gedurende 2021 ook kritisch naar zijn eigen functioneren,
zowel naar de interactie binnen de raad als naar de wisselwerking met de raad van bestuur, de
APG organisatie en aandeelhouders. De uit de evaluatie voortvloeiende aandachtspunten,
waaronder verbeteringen in de communicatie met de raad van bestuur en de kwaliteit van de
vergaderstukken, zijn opgevolgd.
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Samenstelling en benoemingen
De raad van commissarissen bestond op 1 januari 2021 uit zes commissarissen, met Pieter
Jongstra als voorzitter, Dick van Well als vicevoorzitter en José Meijer, Claudia Zuiderwijk,
Roger van Boxtel en Maes van Lanschot als lid.
Roger van Boxtel heeft besloten per 1 april 2021 zijn functie in de raad van commissarissen te
beëindigen als gevolg van het zich beraden op het samenstel van zijn nevenfuncties. Roger was
sinds 2015 lid van de raad van commissarissen van APG. De tweede en laatste vierjaarstermijn
van commissaris Maes van Lanschot liep per 15 mei 2021 af. Per dezelfde datum werd Sarah
Russell benoemd als commissaris – met het proﬁel Institutioneel vermogensbeheer – bij APG
Groep, alsmede als commissaris bij APG Asset Management.
De raad bestaat per 31 december 2021 uit vijf commissarissen. Met de huidige samenstelling
voldoet APG ruim aan het streefcijfer van minimaal 30 procent vrouwen en minimaal 30 procent
mannen.

Commissies
De raad van commissarissen heeft twee commissies – de audit- en riskcommissie en de
remuneratie- en selectiecommissie – die de raad helpen in zijn toezichthoudende en adviserende
taak. Op speciﬁeke terreinen bereiden zij de besluitvorming van de raad voor. De commissies
delen hun bevindingen tijdens iedere vergadering met de voltallige raad.

Audit- en riskcommissie
De audit- en riskcommissie bestond op 1 januari 2021 uit Claudia Zuiderwijk (voorzitter), Pieter
Jongstra en Maes van Lanschot. Bij het aftreden van Maes van Lanschot als commissaris is hij
per 15 mei 2021 in deze commissie vervangen door Sarah Russell.
Gedurende 2021 zijn, naast de reguliere onderwerpen zoals de jaarstukken, het businessplan
voor het komende jaar en kwartaalrapportages op het gebied van Finance, Risk & Compliance en
Internal Audit, de volgende onderwerpen aan de orde geweest: update ICT en
informatieveiligheid, belastingzaken, kapitaalbeleid, update project ‘Beheerste
Pensioenuitvoering’, evaluatie functioneren van de externe accountant, de management letter
en het accountantsverslag van de externe accountant en de communicatie met de
toezichthouders. Bij de vergaderingen van de audit- en riskcommissie is de externe accountant
altijd aanwezig. De audit- en riskcommissie heeft tweemaal per jaar een gesprek met zowel de
externe als de interne accountant, zonder aanwezigheid van de raad van bestuur.

Remuneratie- en selectiecommissie
De Remuneratie en selectiecommissie, ofwel RemCo, bestond op 1 januari 2021 uit Dick van
Well (voorzitter), José Meijer en Roger van Boxtel. Roger van Boxtel is per 1 april 2021
afgetreden als commissaris van APG en zijn plek in de RemCo is nog niet opnieuw ingevuld.
Gedurende 2021 zijn bij de RemCo de volgende onderwerpen aan de orde geweest: opvolging en
zelfevaluatie raad van commissarissen, opvolging, herbenoeming, taakverdeling en beoordeling
raad van bestuur, strategische personeelsplanning, vlootschouw en opvolgingsmanagement,
beleid (thuis)werken tijdens de coronapandemie, het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek,
het mobiliteitsbeleid, diversiteit, de cao en beloningsbeleid. Bij de vergaderingen van de RemCo
is de HR directeur altijd aanwezig.
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Vergaderingen
De raad van commissarissen is het afgelopen jaar veertien keer bij elkaar gekomen voor een
formele vergadering. Vrijwel altijd waren hierbij alle commissarissen aanwezig en werden de
leden van de raad van bestuur uitgenodigd. Het grote aantal vergaderingen werd sterk beïnvloed
door extra overleg over de samenstelling van de raad van bestuur in het begin van 2021. De
vergaderingen vonden vanwege de coronamaatregelen vooral digitaal plaats, en een enkele keer
fysiek. Aan het slot van elke vergadering vindt een korte evaluatie plaats als onderdeel van het
streven naar continue verbetering.
Hieronder volgt een overzicht met het aanwezigheidspercentage van elke commissaris bij de
formele vergaderingen van de raad van commissarissen en zijn commissies.

Raad van
Audit- en
Remuneratie- en
commissarisen riskcommissie selectiecommissie

Pieter Jongstra

/

/

nvt

Dick van Well

/

nvt

/

José Meijer

/

nvt

/

Claudia Zuiderwijk

/

/

nvt

Sarah Russell (vanaf 15 mei 2021)

/

/

nvt

Maes van Lanschot (tot 15 mei 2021)

/

/

nvt

Roger van Boxtel (tot 1 april 2021)

/

nvt

/

Naast de formele vergaderingen voerde de raad van commissarissen in 2021 tien keer
additioneel overleg over speciﬁeke onderwerpen, bijvoorbeeld in een strategiesessie of een
workshop met betrekking tot een speciﬁek deel van het belangrijke verandertraject waarin APG
zich bevindt. Dit gebeurde meestal in aanwezigheid van de raad van bestuur en een aantal keer
ook met aandeelhouder ABP. Op 18 november 2021 vond een permanente educatiesessie plaats
voor leden van de raad van commissarissen, waarin aandacht werd besteed aan duurzaamheid
en cybersecurity.

Relatie met de ondernemingsraad
Vanuit de raad van commissarissen zijn José Meijer en Roger van Boxtel afgevaardigd om op
regelmatige basis met de ondernemingsraad te spreken. In 2021 heeft deze afvaardiging in
januari en juni een overlegvergadering van de ondernemingsraad bijgewoond. Na het aftreden
van Roger van Boxtel heeft Dick van Well deze taak informeel van hem overgenomen.
Tijdens overleg tussen beide raden is onder meer gesproken over de opvolging van de voorzitter
van de raad van bestuur, de strategie, de uitgangspunten, de prioriteitstelling en de voortgang
van het verandertraject richting het nieuwe pensioenstelsel, de daarvoor benodigde
verandercapaciteit bij het personeel en het effect daarvan op de werkdruk binnen de organisatie,
het beleggingsbeleid in het kader van duurzaamheid, de coronapandemie en de verdeling
thuiswerken/op kantoor werken, de resultaten van het medewerkerbetrokkenheidsonderzoek,
het beloningsbeleid en andere adviesaanvragen alsmede reguliere updates over de gang van
zaken binnen APG.
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Onafhankelijkheid commissarissen
De statuten en het reglement van de raad van commissarissen bevatten bepalingen over de
onafhankelijkheid van commissarissen. De raad is zodanig samengesteld dat de
commissarissen ten opzichte van elkaar, de raad van bestuur en welk deelbelang dan ook
onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Alle huidige commissarissen zijn volledig
onafhankelijk, zoals gedeﬁnieerd in de Nederlandse Corporate Governance Code. In 2021 was er
geen sprake van tegenstrijdige belangen.

Jaarverslag en jaarrekening 2021
De raad van commissarissen keurt het jaarverslag van de raad van bestuur en de jaarrekening
2021 goed. De raad stelt aan de aandeelhouders voor dit verslag en de jaarrekening vast te
stellen en daarbij het voorgestelde dividend goed te keuren.

Woord van dank
De raad van commissarissen dankt Maes van Lanschot voor de kennis en ervaring die hij in de
discussies heeft ingebracht in de acht jaar dat hij commissaris bij APG en bij APG Asset
Management was. Ook dankt de raad Roger van Boxtel voor zijn waardevolle inzet en
gewaardeerde bijdrage gedurende de vijf jaar dat hij deel uitmaakte van de raad. De raad van
commissarissen dankt daarnaast de leden van de raad van bestuur en alle APG medewerkers die
zich, ook in lastige tijden en vaak vanuit huis, met volle kracht inzetten om de klanten en de
deelnemers van een goed pensioen te voorzien en helpen in het belangrijke en kritische traject
om APG klaar te maken voor het nieuwe pensioenstelsel.
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Amsterdam/Heerlen 8 maart 2022
De raad van commissarissen:
Pieter Jongstra, Voorzitter

Dick van Well

José Meijer

Sarah Russell

Claudia Zuiderwijk
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Inleiding
Voor u ligt de jaarrekening van APG Groep NV waarin we in
lijn met wet- en regelgeving verantwoording aﬂeggen over
het ﬁnanciële verslagleggingsjaar 2021.
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Geconsolideerde jaarrekening
Geconsolideerde balans per 31 december 2021
voor winstbestemming, in duizenden euro's

-- --
ACTIVA

Vaste Activa
Immateriële vaste activa (1)

.

.

Materiële vaste activa (2)

.

.

Financiële vaste activa (3)

.

.

.

.

Vorderingen en overlopende activa (4)

.

.

Liquide middelen (5)

.

.

.

.

..

..

.

.





.

.

Voorzieningen (7)

.

.

Langlopende schulden (8)

.

.

.

.

..

..

Vlottende activa

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Groepsvermogen (6)
Eigen vermogen
Aandeel van derden in eigen vermogen

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9)

TOTAAL PASSIVA
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening 2021
In duizenden euro's





.

.

.

.

.

.

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (12)

.

.

Personeelskosten (13)

.

.

.

.

.

.

Som der bedrijfslasten

.

.

Bedrijfsresultaat

.

.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (16)

.

.

Rentelasten en soortgelijke kosten (17)

.

.

.

.

-.

-.

-.

-

.

.



-

.

.

Netto omzet
Beheervergoedingen (10)
Overige bedrijfsopbrengsten (11)

Som der bedrijfsopbrengsten

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (14)
Overige bedrijfskosten (15)

Resultaat voor belastingen

Belastingen (18)
Resultaat deelnemingen (19)

Resultaat na belastingen
Aandeel derden in resultaat
Nettoresultaat
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht 2021
in duizenden euro's





.

.

KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN

Bedrijfsresultaat
Aanpassingen voor:
- Afschrijvingen op immateriele en materiele vaste activa

.

.

- Resultaat op de transactie Hyfen

-

-.

- Koersverschillen vreemde valuta

-

-.

- Mutaties werkkapitaal:
- Afname vorderingen en overlopende activa

.

.

- Toename kortlopende schulden en overlopende passiva, gecorrigeerd voor vpb

.

-.

-.

-.

.

.

- Mutatie voorzieningen
Kasstroom uit bedrijfsoperaties

Ontvangen interest
Betaalde interest
Betaalde vennootschapsbelasting
KASSTROOM UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN





-.

-.

-.

-.

.

.

-.

-.

KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN
Investeringen in vaste activa
Aankoop deelneming

-

-

Aﬂossing lening u/g



.

Aankoop van effecten

-.

-.

Verkoop van effecten

.



-

-

-.

-.

Kapitaalstorting in deelneming
KASSTROOM UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Uitgekeerd dividend aan aandeelhouder van de vennootschap
Kapitaalvermindering uitgekeerd aan aandeelhouders

-.

-.

-

-.

KASSTROOM UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN

-. -.

Netto kasstroom

.

-.

.

-.

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN

.

-.

Beginstand liquide middelen

.

.

Eindstand liquide middelen

.

.

.

-.

Koers- en omrekenverschillen op geldmiddelen

MUTATIE LIQUIDE MIDDELEN
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Grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving
Inleiding
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,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving.
Activiteiten
APG Groep NV (APG Groep) verzorgt bestuursadvisering, vermogensbeheer,
pensioenadministratie, pensioencommunicatie en werkgeversdiensten.
Groepsverhoudingen
In de geconsolideerde jaarrekening zijn alle groepsmaatschappijen betrokken. APG Groep is
opgericht op 29 februari 2008, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14099616 en
gevestigd op Oude Lindestraat 70, 6411 EJ te Heerlen.
APG Groep NV is een structuurvennootschap en houdster van twee 100 procent dochters: APG
DWS en Fondsenbedrijf NV en APG Asset Management NV. Daarnaast heeft APG Groep een
direct belang van 76 procent in Entis Holding BV.
APG Groep heeft een aantal indirecte kapitaalbelangen. De volledige structuur blijkt uit de lijst
van kapitaalbelangen. Deze is als onderdeel van de toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
opgenomen.
APG DWS en Fondsenbedrijf
APG DWS en Fondsenbedrijf is verantwoordelijk voor de bestuursadvisering,
pensioenadministratie en pensioencommunicatie voor de opdrachtgevende fondsen
(pensioenfondsen, vut- en sociale fondsen) in de publieke en de private sector. In 2021 is APG
Service Partners BV gefuseerd met APG DWS en Fondsenbedrijf.
APG Asset Management
APG Asset Management is verantwoordelijk voor het vermogensbeheer en voert Fiduciair
Management en adviestaken uit voor zijn opdrachtgevende fondsen. APG is een
langetermijnpensioengeldbelegger, daarbij hoort een verantwoord beleggingsbeleid. De
uitvoering daarvan maakt integraal onderdeel uit van het vermogensbeheerproces.
APG Groep heeft twee aandeelhouders, Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) voor 92,16 procent
en Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid (Stichting SFB) voor 7,84 procent.
Continuïteit
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van de continuïteitsveronderstelling. Vanuit
bedrijfseconomisch perspectief zijn de coronarisico’s voor de APG organisatie klein doordat de
dienstverlening aan klanten volledig kan worden gecontinueerd. Daarnaast is het kredietrisico
op de belangrijkste klanten relatief beperkt en is veelal sprake van prijsafspraken die
onafhankelijk zijn van ontwikkelingen op de ﬁnanciële markten.

Algemeen
De jaarrekening heeft betrekking op het boekjaar 2021 dat is geëindigd op balansdatum 31
december 2021 en is opgesteld op basis van in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor
ﬁnanciële verslaggeving en de wettelijke bepalingen inzake de jaarrekening, zoals opgenomen in
Titel 9 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Bij de inrichting van de enkelvoudige winst- en
verliesrekening is artikel 2:402 Burgerlijk Wetboek toegepast. Hierdoor wordt in de
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enkelvoudige winst- en verliesrekening volstaan met het als afzonderlijke post vermelden van
het resultaat uit deelnemingen en het overige resultaat na aftrek van belastingen. De bedragen
in de jaarrekening zijn in duizenden euro's, tenzij anders vermeld.
Vergelijking met voorgaand jaar
De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven
ten opzichte van het voorgaande jaar.
Schattingen
Bij het opstellen van de jaarrekening is het maken van schattingen onvermijdelijk. Schattingen
van management hebben hoofdzakelijk betrekking op goodwill, cliëntcontracten en
voorzieningen. Indien sprake is van een schattingswijziging, wordt dit in de toelichting bij het
betreffende onderdeel van de jaarrekeningpost vermeld.
Grondslagen voor de consolidatie
Kapitaalbelangen in entiteiten waarin APG Groep overheersende zeggenschap kan uitoefenen
over het bestuur en ﬁnancieel beleid, zijn in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen door
toepassing van de integrale methode van consolideren. Intercompany transacties en onderlinge
ﬁnanciële verplichtingen worden daarbij geëlimineerd. Bij nieuw verworven deelnemingen
worden vanaf de overnamedatum de resultaten en de identiﬁceerbare activa en passiva van de
overgenomen entiteiten opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening. De overnamedatum is
het moment dat overheersende zeggenschap kan worden uitgeoefend op de betreffende
entiteit. De entiteiten die in de consolidatie betrokken zijn, blijven in de consolidatie opgenomen
totdat APG overheersende zeggenschap verliest. Deconsolidatie vindt plaats op het moment
dat de beslissende zeggenschap wordt overgedragen. De betreffende vennootschap wordt
vanaf dat moment als ﬁnancieel vast actief gepresenteerd.
Een lijst van geconsolideerde entiteiten is opgenomen als onderdeel van de toelichting op de
enkelvoudige jaarrekening. Joint ventures worden niet geconsolideerd, deze zijn opgenomen
onder de ﬁnanciële vaste activa. Waarderingsgrondslagen van groepsmaatschappijen worden
waar nodig gewijzigd om aansluiting te krijgen bij de geldende waarderingsgrondslagen van APG
Groep.
Verbonden partijen
Als verbonden partij worden aangemerkt alle entiteiten waarover APG Groep overheersende
zeggenschap, gezamenlijke zeggenschap of invloed van betekenis uitoefent. Ook entiteiten die
overwegende zeggenschap kunnen uitoefenen op APG Groep worden aangemerkt als
verbonden partij. Ook de statutaire leden van de raad van bestuur, alsmede de leden van de raad
van commissarissen van APG Groep, zijn verbonden partijen.
Verwerking
Een actief wordt in de balans opgenomen wanneer de toekomstige economische voordelen
waarschijnlijk naar de vennootschap zullen vloeien en de waarde van het actief betrouwbaar kan
worden vastgesteld. Een verplichting wordt in de balans opgenomen wanneer de afwikkeling
daarvan waarschijnlijk gepaard zal gaan met een uitstroom van middelen en de omvang van het
bedrag daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Een actief of verplichting wordt niet langer in de balans opgenomen als een transactie ertoe leidt
dat (nagenoeg) alle rechten op economische voordelen dan wel risico’s met betrekking tot het
actief of de verplichting aan een derde zijn overgedragen.
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Opbrengsten worden in de winst- en verliesrekening opgenomen wanneer een vermeerdering
van het economisch potentieel, samenhangend met een vermeerdering van een actief of een
vermindering van een verplichting, heeft plaatsgevonden en de omvang daarvan betrouwbaar
kan worden vastgesteld.
Kosten worden verwerkt wanneer een vermindering van het economisch potentieel,
samenhangend met een vermindering van een actief of een vermeerdering van een verplichting
heeft plaatsgevonden en de omvang daarvan betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Valuta-omrekening
Transacties luidend in vreemde valuta’s worden bij de eerste verwerking gewaardeerd in de
functionele valuta door omrekening tegen de contante wisselkoers die geldt op de datum van de
transactie tussen de functionele valuta en de vreemde valuta. Monetaire activa en passiva en
niet-monetaire activa en passiva in vreemde valuta, met uitzondering van goodwill, worden
omgerekend in de functionele valuta tegen de koers per balansdatum. De uit de afwikkeling en
omrekening voortvloeiende koersverschillen komen ten gunste of ten laste van de winst- en
verliesrekening, tenzij hedge-accounting wordt toegepast. Goodwill die volgens de
verkrijgingsprijs wordt gewaardeerd in een vreemde valuta wordt omgerekend tegen de
wisselkoers op de transactiedatum.
Bij de consolidatie worden de balansen van groepsmaatschappijen waarvan de functionele valuta
niet de euro is, omgerekend in euro's tegen de koers per balansdatum. Resultaatposten worden
omgerekend tegen de gemiddelde koers gedurende het verslagjaar. Valutaverschillen inzake de
waarde van bij de consolidatie betrokken groepsmaatschappijen zijn verwerkt in de reserve
omrekeningsverschillen.
Financiële instrumenten
Financiële instrumenten omvatten investeringen in aandelen en obligaties, handels- en overige
vorderingen, geldmiddelen, leningen en overige ﬁnancieringsverplichtingen, afgeleide
ﬁnanciële instrumenten (derivaten), handelsschulden en overige te betalen posten. De
waardering van de kortlopende vorderingen en schulden staan vermeld in de afzonderlijke
paragrafen.
In de jaarrekening zijn de volgende categorieën ﬁnanciële instrumenten opgenomen: zakelijke
waarden, vastrentende waarden, overige beleggingen, overige ﬁnanciële verplichtingen en
derivaten.
Financiële activa en ﬁnanciële verplichtingen worden in de balans opgenomen op het moment
dat contractuele rechten of verplichtingen ten aanzien van dat instrument ontstaan.
Een ﬁnancieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe
leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle
risico’s met betrekking tot de positie aan een derde zijn overgedragen. Financiële instrumenten
(en afzonderlijke componenten van ﬁnanciële instrumenten) worden in de geconsolideerde
jaarrekening gepresenteerd in overeenstemming met de economische realiteit van de
contractuele bepalingen. Presentatie vindt plaats op basis van afzonderlijke componenten van
ﬁnanciële instrumenten als ﬁnancieel actief, ﬁnanciële verplichting of als eigen vermogen. In
ﬁnanciële en niet-ﬁnanciële contracten kunnen afspraken zijn gemaakt die voldoen aan de
deﬁnitie van derivaten. Een dergelijke afspraak wordt afgescheiden van het basiscontract en als
derivaat verwerkt als zijn economische kenmerken en risico’s niet nauw verbonden zijn met de
economische kenmerken en risico’s van het basiscontract, een afzonderlijk instrument met
dezelfde voorwaarden zou voldoen aan de deﬁnitie van een derivaat, en het samengestelde
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instrument niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van
waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
In contracten besloten ﬁnanciële instrumenten die niet worden gescheiden van het
basiscontract, worden verwerkt in overeenstemming met het basiscontract.
Van het basiscontract gescheiden derivaten worden, in overeenstemming met de
waarderingsgrondslag voor derivaten waarop geen kostprijs hedge accounting wordt toegepast,
gewaardeerd tegen kostprijs of lagere reële waarde.
Afgeleide ﬁnanciële instrumenten en hedge accounting
Afgeleide ﬁnanciële instrumenten worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde,
tenzij hedge accounting wordt toegepast. APG Groep heeft ter afdekking van het valutarisico
over de verwachte toekomstige uitgaande kassstromen in vreemde valuta van de buitenlandse
dochters valutatermijncontracten afgesloten. Deze valutatermijncontracten worden tegen
kostprijs gewaardeerd waarbij de methodiek van kostprijshedge accounting wordt toegepast.
Zolang de afgedekte post onder kostprijshedge accounting nog niet in de balans wordt
verwerkt, wordt het hedge-instrument niet geherwaardeerd. Indien sprake is van een ineffectief
deel van de hedgerelatie, wordt dit deel in de winst- en verliesrekening verwerkt, voor zover dit
een verlies betreft. Interne derivaten uit hoofde van back-to-back agreements tussen APG
Groep en APG Asset Management worden op basis van kostprijs of lagere marktwaarde in de
enkelvoudige jaarrekening van APG Groep verantwoord.
Waarderingsverschillen die optreden bij de waardering van de valutatermijncontracten die
worden aangemerkt als afdekking van de netto investering in buitenlandse
dochtermaatschappijen, worden direct in de reserve omrekeningsverschillen als onderdeel van
het eigen vermogen verwerkt, voor zover de afdekking effectief is. Het niet-effectieve deel
wordt in de winst- en verliesrekening opgenomen.

Hedge accounting
Bij het toepassen van kostprijs hedge accounting is de eerste waardering en de grondslag van
verwerking in de balans en de resultaatbepaling van het hedge-instrument afhankelijk van de
afgedekte post. Indien de afgedekte post tegen kostprijs in de balans wordt verwerkt, wordt ook
het derivaat tegen kostprijs gewaardeerd.
Indien afgeleide instrumenten aﬂopen of worden verkocht, wordt de cumulatieve winst die of
het cumulatieve verlies dat tot dat moment nog niet in de winst-en-verliesrekening was
verwerkt, als overlopende post in de balans opgenomen, totdat de afgedekte transacties
plaatsvinden. Indien de transacties naar verwachting niet meer plaatsvinden, wordt de
cumulatieve winst of het cumulatieve verlies overgeboekt naar de winst-en-verliesrekening.
APG Groep heeft zijn hedgingstrategie schriftelijk vastgelegd. De beoordeling of de afgeleide
ﬁnanciële instrumenten gebruikt bij hedge accounting effectief zijn in het verrekenen van
valutaresultaten van de afgedekte posten, zijn schriftelijk vastgelegd met gebruikmaking van
hedge accounting documentatie. Hedgerelaties worden beëindigd als de respectievelijke
afgeleide instrumenten aﬂopen of worden verkocht.
Ten minste op elk formeel rapportagemoment en op inceptie van de hedgerelatie, voert APG
Groep een kwantitatieve effectiviteitstoets uit.

Risicoparagraaf
APG Groep krijgt als uitvoerder ten aanzien van de ﬁnanciële geldstromen en ﬁnanciële posities
te maken met risico’s die de ﬁnanciële stabiliteit kunnen beïnvloeden. Het betreffen
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liquiditeitsrisico’s, krediet- c.q. tegenpartijriscio’s, concentratierisico’s en rente- en
valutarisico’s. Om de risico’s zo veel als mogelijk in te perken kent APG Groep een risicomijdend
beleid, waarbij kapitaalbehoud voorop staat. Er zijn voorwaarden gesteld aan het bij
overliquiditeit uitzetten van gelden bij externe partijen en het aantrekken van gelden.
Liquiditeitsrisico
APG Groep bewaakt de liquiditeitspositie door middel van opvolgende liquiditeitsbegrotingen.
Het management ziet erop toe dat de onderneming steeds voldoende liquiditeiten beschikbaar
heeft om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met
de liquiditeitsvereisten door de toezichthouders. Een tijdelijk overschot aan liquide middelen
wordt onder toepassing van de risicobeperkende voorwaarden kort uitgezet op de geldmarkt bij
partijen met ten minste een A-rating volgens agencies Fitch en Moody's.
Kredietrisico
Kredietrisico wordt gedeﬁnieerd als het risico dat een tegenpartij bij een ﬁnancieel instrument
zijn verplichting niet nakomt, waardoor APG een ﬁnancieel verlies lijdt. Het kredietrisico van
APG is voornamelijk beperkt tot vorderingen op klanten, groepsmaatschappijen, verbonden
partijen en banken. De vorderingen op cliënten zijn de vorderingen die maandelijks ontstaan ter
zake van de vergoedingen die APG ontvangt voor de uitgeoefende activiteiten voor vermogensen pensioenbeheer. Deze vorderingen worden maandelijks afgewikkeld. Ten aanzien van banken
gebruikt APG alleen producten voor het beheren van zijn liquiditeit die volgens zijn treasury
statuut zijn toegestaan, zoals deposito's en contanten bij ﬁnanciële instellingen die ten minste
een A-rating hebben volgens rating agencies Fitch en Moody's. De uitstaande deposito's en
contanten bij banken worden gespreid over verschillende instellingen om het tegenpartijrisico
te verminderen. Het kredietrisico op valutatermijncontracten wordt beperkt door de
uitwisseling van onderpand (contanten oftwel cash collateral). De onderneming loopt
kredietrisico over leningen en vorderingen opgenomen onder ﬁnanciële vaste activa, handelsen overige vorderingen, liquide middelen en de positieve marktwaarde van afgeleide ﬁnanciële
instrumenten. Het maximale kredietrisico dat de onderneming loopt bedraagt 823,1 miljoen
euro per 31-12-2021.
Concentratierisico
Uit hoofde van risicospreiding voor het concentratierisico op liquide middelen wordt gebruik
gemaakt van meerdere ﬁnanciële instellingen die minimaal een A-rating hebben volgens de
rating agencies Fitch en Moody's. We streven ernaar maximaal 20 procent bij een partij aan te
houden.
APG Groep loopt daarnaast een concentratierisico als de onderneming afhankelijk is van de
dienstverlening aan één klant. Voor APG Groep is er sprake van een concentratierisico gezien
het relatieve belang van de grootste klant. Dit risico wordt gemitigeerd door in continue dialoog
met de grootste klant invulling te geven aan het strategisch partnership en het voeren van actief
stakeholdermanagement.
Renterisico
Het renterisico is het risico dat het saldo van de waarden beleggingen verandert als gevolg van
veranderingen in marktrentes. Aangezien APG Groep geen obligaties en aandelen heeft en geen
leningen met variabele rentes aanhoudt, is het renterisico zeer laag.
Valutarisico
APG Groep heeft ter afdekking van ongunstige ﬂuctuaties in valutawisselkoersen, voor de
verwachte toekomstige uitgaande kasstromen in vreemde valuta van de buitenlandse dochters,
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valutatermijncontracten afgesloten. Deze valutatermijncontracten worden tegen kostprijs
gewaardeerd waarbij de methodiek van kostprijshedge accounting wordt toegepast.
Solvabiliteitsrisico
Op de vermogensbeheeractiviteiten van dochtermaatschappij APG Asset Management NV zijn
kapitaalsvereisten van toepassing die zijn vastgelegd in de Alternative Investment Fund
Managers Directive (AIFMD) en in de Investment Firm Regulation and Directive (IFR/IFD) Deze
wetgeving omvat regels voor de berekening van het aan te houden wettelijk kapitaal en regels
met betrekking tot de bepaling van het beschikbare wettelijke kapitaal. APG Asset Management
wil voldoende kapitaal beschikbaar hebben om ﬁnanciële schade en verliezen als gevolg van de
geïdentiﬁceerde risico's op te vangen. Om te beoordelen of er voldoende kwaliﬁcerend kapitaal
beschikbaar is, bepaalt APG Asset Management de toereikendheid met behulp van het ICLAAP
(Internal Capital and Liquidity Adequacy Assessment Process). In het ICLAAP past APG Asset
Management, naast de vereiste berekeningen, een risicogebaseerde benadering toe om het
niveau van het aan te houden kapitaal te beoordelen. Hierin wordt ook gebruik van historische
ﬁnanciële gegevens, een toekomstgericht bedrijfsplan en scenario-analyse om te bepalen of het
vereiste kapitaal toekomstbestendig is. APG Asset Management heeft gedurende 2021 voldaan
aan de kapitaalsvereisten volgens de AIFMD, als ook de IFR/IFD.

Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Algemeen

In de toelichting op de vorderingen en schulden van de enkelvoudige jaarrekening zijn de cijfers
over 2020 geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2021 mogelijk te maken. Het betreft
verdere uitsplitsingen binnen de categorie vlottende activa en vlottende passiva.

Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of tegen
vervaardigingsprijs onder aftrek van lineaire afschrijvingen. De afschrijvingstermijn is
gebaseerd op de verwachte economische levensduur. Op iedere balansdatum wordt beoordeeld
of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere waardevermindering onderhevig
kan zijn. Indien er indicaties aanwezig zijn dat de realiseerbare waarde (in termen van hoogste
van bedrijfswaarde en opbrengstwaarde) lager is dan de boekwaarde vindt een bijzondere
waardevermindering plaats ten laste van de winst- en verliesrekening en wordt dit toegelicht.
Terugnemingen van eerdere waardeverminderingsverliezen worden eveneens verwerkt via de
winst- en verliesrekening. Een bijzonder waardeverminderingsverlies voor goodwill wordt niet
teruggenomen in een volgende periode.
Bij acquisitie van een onderneming worden alle identiﬁceerbare activa en passiva van de
desbetreffende onderneming in de balans opgenomen tegen de reële waarde op
acquisitiedatum, tenzij het een ‘common control’ transactie betreft (common control
transacties betreffen aan- of verkopen van aandelen in groepsmaatschappijen, deze worden
verantwoord tegen boekwaarde). De overnameprijs bestaat uit het geldbedrag of equivalent dat
is overeengekomen voor de verkrijging van de overgenomen onderneming. Ontstane goodwill
wordt bij eerste opname gewaardeerd tegen het verschil tussen de overnameprijs en (het
aandeel in) de reële waarde van de identiﬁceerbare activa en passiva.
Onderzoekskosten worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening. Uitgaven voor
ontwikkelingsprojecten worden geactiveerd als onderdeel van de vervaardigingsprijs als het
waarschijnlijk is dat het project commercieel en technisch succesvol zal zijn (dat wil zeggen: als
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het waarschijnlijk is dat economische voordelen zullen worden behaald) en de kosten
betrouwbaar kunnen worden vastgesteld. Voor de geactiveerde ontwikkelingskosten is een
wettelijke reserve onder het eigen vermogen gevormd ter hoogte van het geactiveerde bedrag.
De afschrijving van de geactiveerde ontwikkelingskosten vangt aan zodra de commerciële
productie is gestart en vindt plaats over de verwachte toekomstige gebruiksduur van het actief.
Materiële vaste activa (2)
Materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van lineaire
afschrijvingen of tegen lagere bedrijfswaarde. Afschrijving vindt plaats op basis van de
verwachte gebruiksduur, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Op iedere
balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een vast actief aan een bijzondere
waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien er indicaties aanwezig zijn dat de realiseerbare
waarde (in termen van hoogste van bedrijfswaarde en opbrengstwaarde) lager is dan de
boekwaarde, vindt een bijzondere waardevermindering plaats ten laste van de winst- en
verliesrekening en wordt dit toegelicht. Terugnemingen van eerdere
waardeverminderingsverliezen worden eveneens verwerkt via de winst- en verliesrekening.
Financiële vaste activa (3)
Leningen uitgeleende gelden (u/g) worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Na eerste verwerking worden leningen u/g gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs, op basis van de effectieve rentemethode. Bij afwezigheid van agio en disagio is dit de
nominale waarde.
Deelnemingen worden gewaardeerd tegen netto vermogenswaarde. Deze waardering stopt
zodra deze netto vermogenswaarde nihil of lager is geworden. Indien ten dele of geheel
ingestaan wordt voor de schulden van deelnemingen, of een feitelijke verplichting bestaat om
deelnemingen ﬁnancieel te ondersteunen, wordt hiervoor een voorziening gevormd.
Deelnemingen waarin APG Groep geen invloed van betekenis kan uitoefenen worden
opgenomen onder de ﬁnanciële vaste activa en gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
marktwaarde.
Latente belastingvorderingen, inclusief vorderingen die voortkomen uit verliescompensatie,
worden in de balans opgenomen voor zover het waarschijnlijk is dat er toekomstige ﬁscale
winsten zijn waarmee tijdelijke verschillen en niet-gecompenseerde ﬁscale verliezen kunnen
worden verrekend. Bij de berekening wordt rekening gehouden met in komende jaren geldende
tarieven, voor zover deze al zijn vastgesteld. Waardering vindt plaats tegen nominale waarde.
Financiële instrumenten worden bij de eerste waardering verwerkt tegen reële waarde, waarbij
(dis)agio en de direct toerekenbare transactiekosten in de eerste opname worden meegenomen.
Indien echter ﬁnanciële instrumenten bij de vervolgwaardering worden gewaardeerd tegen reële
waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening, worden direct
toerekenbare transactiekosten bij de eerste waardering direct verwerkt in de winst-enverliesrekening. Na de eerste opname worden ﬁnanciële instrumenten op de hierna beschreven
manier gewaardeerd.
Op iedere balansdatum wordt beoordeeld of er aanwijzingen zijn dat een ﬁnancieel vast actief
aan een bijzondere waardevermindering onderhevig kan zijn. Indien er indicaties aanwezig zijn
dat de realiseerbare waarde van de ﬁnanciële vaste activa duurzaam lager is dan de boekwaarde
vindt een bijzondere waardevermindering plaats en wordt dit toegelicht.
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Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa (4)
Vorderingen en overlopende activa worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen reële
waarde. Na eerste verwerking worden vorderingen gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Deze waarde komt doorgaans overeen met de nominale waarde onder aftrek van een
eventuele voorziening voor het risico van oninbaarheid.
Liquide middelen (5)
Liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Groepsvermogen (6)
Het eigen vermogen wordt in de toelichting in de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.

Voorzieningen (7)
Algemeen
Voorzieningen betreffen verplichtingen of verliezen waarvan het waarschijnlijk is dat zij moeten
worden afgewikkeld respectievelijk genomen, waarvan de omvang betrouwbaar is te schatten en
in rechte afdwingbaar is. De omvang van de voorziening wordt bepaald door schatting van de
bedragen die noodzakelijk zijn om de desbetreffende verplichtingen en verliezen per
balansdatum af te wikkelen en worden, voor zover langlopend en mits materieel, gewaardeerd
tegen de contante waarde van de verwachte toekomstige uitgaven. De rekenrente is gebaseerd
op de rentevoet aan het einde van het jaar van hoogwaardige Nederlandse
ondernemingsobligaties, rekening houdend met de resterende looptijd van de voorzieningen.
Personeelsgerelateerde voorzieningen
Personeelsgerelateerde voorzieningen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. De voorziening
voor ambtsjubilea is gewaardeerd tegen de contante waarde van de verwachte toekomstige
uitgaven, voor zover relevant rekening houdend met actuariële grondslagen. Bij de berekening
van de voorziening wordt onder meer rekening gehouden met verwachte salarisstijgingen, de
blijfkans en (pro)ratering. De rekenrente is gebaseerd op de rentevoet aan het einde van het jaar
van hoogwaardige Nederlandse ondernemingsobligaties, rekening houdend met de resterende
looptijd van de voorzieningen.
Reorganisatievoorziening
De reorganisatie voorziening is gewaardeerd tegen nominale waarde. De vorming van deze
reorganisatievoorziening vindt plaats op het moment dat er een gedetailleerd plan van de
reorganisatie is geformaliseerd en dit kenbaar is gemaakt aan de betrokkenen. Onttrekkingen
aan de voorziening vinden plaats op het moment dat de betreffende uitgaven uit hoofde van
vrijwillig vertrek en boventalligheid plaatsvinden.
Voorziening verlieslatende contracten
De voorziening voor verlieslatende contracten betreft het negatieve verschil tussen de
verwachte voordelen uit de door de onderneming na de balansdatum te ontvangen prestaties en
de onvermijdbare kosten om aan de verplichtingen te voldoen. De onvermijdbare kosten zijn de
kosten die ten minste moeten worden gemaakt om van de overeenkomst af te komen, zijnde de
laagste van enerzijds de kosten bij het voldoen aan de verplichtingen en anderzijds de
vergoedingen of boetes bij het niet voldoen aan de verplichtingen.
Voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen
Een voorziening uit hoofde van claims, geschillen en rechtsgedingen wordt gevormd indien het
waarschijnlijk is dat de onderneming in een procedure zal worden veroordeeld. De voorziening
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betreft de beste schatting van het bedrag waarvoor de verplichting kan worden afgewikkeld, en
omvat tevens de proceskosten.
Voorziening herstelkosten
Kosten van herstel die het gevolg zijn van het neerzetten van het actief, worden verwerkt via de
opbouw van een voorziening over de gebruiksduur van het actief. Dotaties aan de voorziening
worden ten laste gebracht van de winst-en-verliesrekening. De hoogte van de op te bouwen
voorziening is de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichting af te
wikkelen.

Langlopende schulden (8)
Langlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. Na
eerste verwerking worden de langlopende schulden gewaardeerd tegen de geamortiseerde
kostprijs. Deze is gelijk aan de nominale waarde indien geen sprake is van transactiekosten.

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9)
Kortlopende schulden en overlopende passiva worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen
de reële waarde. Na eerste verwerking worden de kortlopende schulden en overlopende passiva
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. Deze waarde komt doorgaans overeen met de
nominale waarde.

Grondslagen voor resultaatbepaling
Algemeen

Opbrengsten, kosten en uitkeringen worden toegerekend aan de periode waarop zij betrekking
hebben.

Netto omzet
Beheervergoedingen (10)
De vergoedingen van derden uit hoofde van de uitvoeringswerkzaamheden voor
pensioenuitvoering en vermogensbeheer worden onder aftrek van eventuele kortingen
toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.
Overige bedrijfsopbrengsten (11)
De opbrengst van aan derden verleende overige diensten wordt verantwoord onder aftrek van
kortingen en over de omzet geheven belastingen. Verantwoording van opbrengsten uit de
levering van diensten geschiedt naar rato van de geleverde prestaties, gebaseerd op de verrichte
diensten tot aan de balansdatum in verhouding tot de in totaal te verrichten diensten.

Bedrijfslasten
Personeelskosten (13)
De salarissen en sociale lasten worden op grond van de arbeidsvoorwaarden verwerkt in de
winst- en verliesrekening voor zover ze verschuldigd zijn aan de werknemers. De
pensioenregelingen worden op grond van de geldende pensioenovereenkomsten verwerkt
volgens de verplichtingenbenadering; de over het verslagjaar verschuldigde pensioenpremies
worden als last in de winst- en verliesrekening verwerkt.
Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (14)
Afschrijvingen worden vanaf de eerste ingebruikname verantwoord naar rato van de verwachte
gebruiksduur rekening houdend met een eventuele restwaarde, volgens de lineaire methode.
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Overige bedrijfskosten (15)
Bedrijfskosten zijn toegerekend aan de periode waarop zij betrekking hebben.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (16)
Rentebaten en soortgelijke opbrengsten worden aan het verslagjaar toegerekend. Waar
noodzakelijk wordt rekening gehouden met de effectieve rentevoet van de betreffende activa.
De rentebaten betreffen de opbrengsten uit rekeningen courant en deposito’s.

Rentelasten en soortgelijke kosten (17)
Rentelasten en soortgelijke opbrengsten worden aan het verslagjaar toegerekend. Waar
noodzakelijk wordt rekening gehouden met de effectieve rentevoet van de betreffende passiva.

Belastingen (18)
De belastingen over het resultaat worden berekend over het resultaat voor belastingen in de
winst- en verliesrekening, rekening houdend met beschikbare, ﬁscaal compensabele verliezen
uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente belastingvorderingen) en
vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare kosten. Tijdelijke verschillen
als gevolg van verschillen in commerciële en ﬁscale waardering worden tot uiting gebracht in
(het verloop van) de latente belastingverplichting of -vordering.
Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente
belastingvorderingen en latente belastingschulden uit hoofde van wijzigingen in het te hanteren
belastingtarief.

Resultaat deelnemingen (19)
Het resultaat deelnemingen wordt bepaald op basis van de mutatie van de netto
vermogenswaarde. Hierin zijn ook eventuele waardeverminderingen op deelnemingen
verantwoord.

Leasing
Leasecontracten waarbij de economische voor- en nadelen niet voor rekening en risico van de
vennootschap komen, worden als operational lease geclassiﬁceerd en verwerkt. De
leaseverplichtingen worden, rekening houdend met de ontvangen vergoeding van de lessor,
lineair over de contractuele leaseperiode in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode en geeft inzicht in de
mutaties in de balanspost liquide middelen. Kasstromen in vreemde valuta zijn omgerekend
tegen de gemiddelde koers.
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Toelichting op de geconsolideerde balans
Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
Onder de immateriële vaste activa zijn inbegrepen de bij de verwerving van
ondernemingsactiviteiten en kapitaalbelangen berekende goodwill en de waarde van de bij deze
verwerving geïdentiﬁceerde cliëntcontracten. Verder is in deze post de aangekochte software
begrepen.
Het verloop van deze posten is als volgt.
Cliënt
Goodwill contracten

Beginstand

Cumulatieve aanschafwaarde

Totaal


.

.

.

.



-







-

-

-

-

-
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.

.

.

.

.

.

.

.

-.

-.

-.

-.

-.

.

.

.

.

.

-%

-%

-%

Desinvesteringen

Eindstand

Totaal


.

Investeringen

Afschrijvingen

Software

Cumulatieve afschrijvingen en waarde
verminderingen
Boekwaarde

Afschrijvingspercentage

De economische levensduur van de immateriële vaste activa is behoudens aangekochte
software gebaseerd op de periode waarover toekomstige economische voordelen uit hoofde van
onderliggende contractafspraken met een lange looptijd worden genoten. De ultimo 2021
verantwoorde goodwill van 76,9 miljoen euro (2020: 89,1 miljoen euro) heeft een resterende
economische levensduur van circa zes jaar. De ultimo 2021 verantwoorde cliëntcontracten van
36,7 miljoen euro (2020: 68,2 miljoen euro) heeft een resterende economische levensduur van
circa een jaar.
Ultimo 2021 heeft het bestuur geen aanwijzingen dat deze activa onderhevig zijn aan bijzondere
waardeverminderingen.
Onder de software zijn immateriële vaste activa inbegrepen die reeds volledig afgeschreven zijn
maar nog in gebruik zijn. Er zijn geen immateriële vaste activa met beperkte eigendomsrechten
en er zijn geen immateriële vaste activa als zekerheid gesteld voor schulden. Voor de reeds
aangegane investeringsverplichtingen voor immateriële en materiële vaste activa verwijzen we
naar de toelichting van de niet in de balans opgenomen verplichtingen.
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Materiële vaste activa (2)
De materiële vaste activa hebben betrekking op inrichting en inventaris en ICT.
Het verloop van deze post is als volgt.
Inrichting
en
inventaris

ICT

Totaal


Totaal


Beginstand

.

.

.

.

Investeringen
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.
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-.
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.

.

.

.
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-%

Desinvesteringen
Afschrijvingen
Omrekeningsverschillen
Eindstand

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waarde
verminderingen
Boekwaarde

Afschrijvingspercentage

De investeringen in 2021 inzake inrichting en inventaris hebben voornamelijk betrekking op de
verbouwingen in het nieuwe huurpand Edge West. Daarnaast zijn er investeringen gedaan voor
verbouwingen in Heerlen alsmede in de kantoren in de buitenlanden.
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Financiële vaste activa (3)
De ﬁnanciële vaste activa betreffen een actieve belastinglatentie als gevolg van afwijkende
commerciële en ﬁscale waarderingen, deelnemingen die niet zijn geconsolideerd alsmede
overige ﬁnanciële vaste activa waaronder een lening u/g.
De lijst van niet in de consolidatie begrepen deelnemingen is opgenomen als onderdeel van de
toelichting op de enkelvoudige jaarrekening.
Het verloop van deze posten is als volgt.

Actieve
belasting
latentie

Beginstand

Lening
u/g Deelnemingen

Overige
effecten

Totaal


Totaal


.

.

.

.

.

.

Aankopen en verstrekkingen / dotaties

-





.

.

.

Verkopen en aﬂossingen

-

-

-

-.

-.

-.

Aandeel in het resultaat

-

-

-

-

-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-.

-

-.

.



-

-

.

.

.

-.

-

-

-

-.

-.



-

-





-

.

.

.

.

.

.

Herwaarderingen
Mutatie belastinglatentie
Omrekeningsverschillen
Eindstand

De post deelnemingen betreft de deelnemingen Campus Heerlen Huisvesting BV, Campus
Management & Development BV en de in 2020 verworven deelnemingen Hyfen BV en Design
Authority BV. In 2021 verwierf APG Groep NV een deelneming in Prikkl BV, waarmee meer grip
wordt nagestreefd op ﬁnanciële ﬁtheid van Nederlanders door toegankelijke en betaalbare
coaching en advies. Voor deze deelneming geldt dat er geen sprake is van overheersende
zeggenschap, maar invloed van betekenis en derhalve wordt deze deelneming gewaardeerd
tegen netto-vermogenswaarde. Op basis van een analyse van de realiseerbare waarde,
gebaseerd op de indirecte opbrengstwaarde, is een bijzondere waardevermindering toegepast
op de deelnemingen.
De actieve belastinglatentie heeft voornamelijk betrekking op tijdelijke verschillen tussen de
commerciële en ﬁscale waardering van de goodwill ontstaan uit de ontzafﬁng in 2008 (en
overeengekomen met de belastingdienst). Hiervan wordt naar verwachting 6,2 miljoen euro
gerealiseerd in 2022. Voor tijdelijke waarderingsverschillen per balansdatum wordt een latentie
belastingvordering danwel -schuld gevormd. Indien sprake is van een latente belastingvordering
wordt deze opgenomen voor zover de verwachting is dat ten tijde van het uitlopen van de
waarderingsverschillen waar de latente belastingvordering betrekking op heeft, het hiermee
samenhangende ﬁscaal verlies binnen de daarvoor geldende termijnen verrekend kan worden
met positieve resultaten. De lening u/g heeft hoofdzakelijk betrekking op Campus Huisvesting
BV. De post overige effecten heeft betrekking op investeringen in relatie tot
langetermijnrenumeraties.
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Vlottende activa
-- --
Vorderingen en overlopende activa (4)
Vorderingen op verbonden partijen

.

.

Vooruitbetaalde bedragen

.

.

Vennootschapsbelasting

.

.

Debiteuren

.

.

Nog te factureren bedragen

.

.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

.



-

.

.



.

.

Cash collateral u.h.v. derivaten
Overige vorderingen en overlopende activa
Totaal

De vorderingen op verbonden partijen hebben voornamelijk betrekking op de verrichte
dienstverlening aan de fondsen voor gemene rekening uit hoofde van het vermogensbeheer
door APG Groep. De fondsen voor gemene rekening betreffen beleggingsentiteiten waarin
vermogen bijeen is gebracht door meerdere opdrachtgevers met gemeenschappelijke
beleggingsdoelen en het beheer gevoerd wordt door APG Groep.
Onder de vorderingen is 3,7 miljoen euro opgenomen (2020: 4,8 miljoen euro) met een
resterende looptijd langer dan één jaar. Er zijn geen zekerheden verstrekt en er is geen rente
ontvangen over de vorderingen.

-- --
Liquide middelen (5)
Banktegoeden in rekening courant

.

.

Deposito's

.

.

.

.

Totaal

Van de liquide middelen is een bedrag van 9,3 miljoen euro (2020: 8 miljoen) gereserveerd voor
langetermijnverplichtingen naar de medewerkers.
Er zijn geen verdere zekerheden gesteld, noch aanvullende voorwaarden aangegaan. Gezien de
aard van de deposito’s (kortlopend) is het renterisico zeer laag. De deposito’s zijn uitgezet bij
kredietwaardige ﬁnanciële instellingen met een minimale A-rating volgens rating agencies Fitch
en Moody's en hebben een looptijd van 3 maanden. Om deze reden is het kredietrisico beperkt.
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Groepsvermogen (6)
De samenstelling van het eigen vermogen van APG Groep wordt in de toelichting op de balans in
de enkelvoudige jaarrekening nader toegelicht.
Kapitaal- en dividendbeleid
Belangrijke uitgangspunten van het in 2021 van toepassing zijnde kapitaal- en dividendbeleid
zijn: ﬁnanciële stabiliteit, ruimte voor mogelijke strategische investeringen en een vereist
rendement passend bij een maatschappelijk georiënteerde organisatie. In 2021 is het kapitaalen dividendbeleid herzien omdat het vereist rendement gebaseerd op een Return on Equity
doelstelling niet meer goed past gegeven de ﬁscale transfer pricing afspraken die gelden ten
aanzien van de relatie die APG heeft met de klant ABP. In het nieuwe kapitaal- en dividendbeleid
is het vereist rendement bijgesteld zodat deze rekening houdt met de ﬁscale transfer pricing
afspraken. De voorgestelde dividenduitkering wordt jaarlijks berekend op basis van de analyse
van het beschikbare vermogen versus ons vereiste kapitaal volgens het kapitaal- en
dividendbeleid.
Verloop groepsvermogen
Het verloop van het groepsvermogen alsmede inzicht in het totaalresultaat (groepsresultaat en
rechtstreekse mutaties) is als volgt.

Beginstand
Nettoresultaat
Omrekeningsverschillen buitenlandse deelneming

Totaal rechtstreekse mutaties in relatie met de aandeelhouders
Mutatie aandeel van derden in eigen vermogen
Eindstand



.

.

.

.

.

-.

Totaal resultaat
Uitgekeerd dividend



.
-.

.
-.

-.

-.

-

-

.

.
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Voorzieningen (7)
Het verloop van de overige voorzieningen is als volgt.

Personeelsgerelateerde Voorziening
Overige
voorzieningen reorganisatie voorzieningen

Totaal


Totaal


Beginstand

.

.

.

.

.

Dotaties

.

.

.

.

.

Onttrekkingen

-.

-.

-

-.

-.

Vrijval

-.

-.

-.

-.

-.

Overige mutaties

-.

-



-.

-.

Koersverschillen

.

-



.

.

.

.

.

.

.

Eindstand

Van het totaalbedrag heeft 11,5 miljoen euro (2020: 19,9 miljoen euro) naar verwachting een
looptijd langer dan vijf jaar. Naar verwachting komt 18,9 miljoen euro in 2022 tot afwikkeling
(2020: 11,7 miljoen euro).
Personeelsgerelateerde voorzieningen
Deze voorziening is gevormd voor verplichtingen uit hoofde van lange termijn
personeelsbeloningen (dienstjubilea, bonusplan) en een voorziening voor een
hypotheekfaciliteit voor ex-medewerkers. In 2021 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden
op de voorziening dienstjubilea door een herijking van de gebruikte parameters en methodiek.
Als gevolg van deze schattingswijziging is het resultaat over 2021 circa 4,8 miljoen euro hoger
dan op basis van de gehanteerde grondslag van voorgaand verslagjaar. Dit is inclusief de
opbouw van nieuwe rechten en vrijval uit hoofde van verlopen rechten.
Voorziening reorganisatie
Deze voorziening is gevormd ter dekking van de reorganisatiekosten uit hoofde van de door de
werkgever gefaciliteerde mogelijkheid tot vrijwillig vertrek en de boventalligheid analoog aan de
stadia van veranderprogramma’s binnen de groep. In 2021 heeft een dotatie ad 3,7 miljoen euro
(2020: 13,8 miljoen euro) plaatsgevonden. In 2021 bleek de totale verwachte uitgaven voor
reorganisatie lager zijn dan oorspronkelijk ingeschat, hetgeen heeft geresulteerd in een vrijval
van 7,8 miljoen euro (2020: 8,1 miljoen euro).
Overige voorzieningen
De overige voorzieningen betreft voornamelijk de voorziening voor het verlieslatend
huurcontract van 6,1 miljoen euro voor het oude kantoorgebouw dat niet langer gebruikt wordt
voor onze bedrijfsactiviteiten. Het huurcontract is in 2021 verlieslatend geworden door
gewijzigde marktomstandigheden, waardoor het naar verwachting langer zal duren om het pand
onder te verhuren.
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Langlopende schulden (8)
-- --

Beginstand

.

.

Opgenomen

-

-

Aﬂossingen

-

-

.

.

Totaal

Het geheel van de eindstand ad 10,9 miljoen euro heeft een restlooptijd groter dan vijf jaar
(2020: 10,9 miljoen euro). Het rentepercentage is 7,25 procent per jaar (2020: 7,25 procent per
jaar). Er zijn geen zekerheden gesteld. De reële waarde van de langlopende schulden bedraagt
23,8 miljoen euro (2020: 25,6 miljoen euro). De aﬂossing van de langlopende schulden vindt
plaats aan het einde van de looptijd.

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9)
-- --

Schulden aan verbonden partijen

.

.

Overige personeelsgerelateerde verplichtingen

.

.

Nog te ontvangen facturen

.

.

Vakantiegeld en -dagen

.

.

Belastingen en premies sociale verzekeringen

.

.

Vooruitgefactureerde bedragen

.

.

Vooruitontvangen huurkorting

.

.

Nog te betalen bedragen

.

.

Schulden aan kredietinstellingen

.

-

Crediteuren

.

.

Schulden ter zake van pensioenen

.

.









.

.

Vennootschapsbelasting
Overige schulden
Totaal
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De schulden aan kredietinstellingen is een ontvangen cash collateral ter dekking van het
afwikkelingsrisico van valutatermijncontracten. Deze zijn afgesloten om de toekomstige kosten
van de activiteiten van de buitenlandse deelnemingen te ﬁnancieren. Van de kortlopende
schulden heeft 15,4 miljoen euro een looptijd van langer dan één jaar (2020: 6,6 miljoen euro).
De schulden op verbonden partijen hebben voornamelijk betrekking op de verrichte
vermogensbeheer dienstverlening en afrekeningen met klanten. Daarnaast is er een
vooruitontvangen huurkorting opgenomen in verband met gehuurde kantoorpanden die over de
looptijd van het contract vrijvalt. De overige personeelsgerelateerde verplichtingen betreffen
verplichtingen uit hoofde van vakantiegeld, verlofdagen en variabele beloningen.

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Per balansdatum staat aan verplichtingen uit hoofde van lopende huurcontracten een bedrag
van 295,9 miljoen euro open (2020: 202,2 miljoen euro), waarvan 21,4 miljoen euro verschuldigd
binnen één jaar (2020: 21,3 miljoen euro), 87,6 miljoen euro verschuldigd tussen één en vijf jaren
(2020: 86,5 miljoen euro) en 186,9 miljoen euro verschuldigd na vijf jaren (2020: 94,4 miljoen
euro). In het verslagjaar zijn voor 29,5 miljoen euro huurkosten verantwoord (2020: 20,5 miljoen
euro).
De verplichtingen uit hoofde van langlopende autoleasecontracten bedragen 6,7 miljoen euro
(2020: 7,8 miljoen euro), waarvan 2,7 miljoen euro verschuldigd binnen één jaar na aﬂoop van
het boekjaar (2020: 3,1 miljoen euro) en 4,0 miljoen euro tussen één en vijf jaren (2020: 4,7
miljoen euro). Er zijn geen verplichtingen verschuldigd na vijf jaren. In het verslagjaar zijn voor
3,0 miljoen euro leasekosten inclusief brandstofvoorschot verantwoord (2020: 3,7 miljoen
euro). De leaseverplichting wordt bepaald exclusief brandstofvoorschot.
De verplichtingen uit hoofde van onderhouds- en overige contracten bedragen 60,0 miljoen
euro (2020: 32,5 miljoen euro) waarvan 20,1 miljoen euro (2020: 11,8 miljoen euro) verschuldigd
binnen één jaar na aﬂoop van het boekjaar en 39,9 miljoen euro (2020: 20,7 miljoen euro)
verschuldigd tussen één en vijf jaren. Er zijn geen verplichtingen verschuldigd na vijf jaren.
De groep is ultimo verslagjaar investeringsverplichtingen met betrekking tot ICT en software
aangegaan ad 11,1 miljoen euro (2020: 10,7 miljoen euro).
In 2018 is APG Groep een langlopend contract aangegaan voor de afname van zakelijke
dienstverlening, dit komt voort uit de verkoop van Inovita B.V. De verplichting uit hoofde van dit
contract bedraagt 0,7 miljoen euro, hetgeen binnen één jaar aﬂoopt (2020: 1,0 miljoen euro). In
het contract zijn minimumafnames overeengekomen. Indien de werkelijk gerealiseerde afname
lager is dan de voor dat moment geldende minimumafname, heeft APG Groep de verplichting
tot het betalen van 30 procent van het verschil.
Er staan verplichtingen uit hoofde van afgesloten derivaten ter afdekking van de ﬁnanciering
van de buitenlandse dochters open per balansdatum met een nominale waarde van 149,1 miljoen
euro (2020: 126,6 miljoen euro). De reële waarde van deze derivaten bedraagt per balansdatum
2,9 miljoen euro positief (2020: 4,7 miljoen euro negatief). De verplichtingen hebben een
looptijd van korter dan een jaar. In de contractvoorwaarden is de uitwisseling van onderpand
opgenomen ter dekking van het afwikkelingsrisico.
Binnen APG Groep zijn ﬁscale eenheden van toepassing, te weten voor de vennootschapsrespectievelijk omzetbelasting. Binnen een dergelijke ﬁscale eenheid zijn de vennootschappen
over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars belastingschulden. Belastingen worden
toegerekend op basis van het aandeel van de vennootschappen in de totale belastingen, als ware
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de vennootschappen zelfstandig belastingplichtig.
Met betrekking tot de performance resultaten uit investeringen die zijn gedaan onder oude
mandaten bij een voormalige deelneming, bestaat een recht op nog te ontvangen vergoedingen
(carried interest notes bedragen 0,1 miljoen euro voor 2021 en 0,1 miljoen euro voor 2020). Voor
deze verplichting wordt een uitstroom van middelen niet waarschijnlijk geacht.
De dochteronderneming APG Asset Management NV wordt aansprakelijk gesteld voor schade
als gevolg van een vermeende fout in de uitvoering van de dienstverlening aan de betreffende
opdrachtgever. De uitkomst van deze aansprakelijkheidsstelling is onzeker en kan mogelijk in de
toekomst leiden tot een uitstroom van middelen voor APG Groep NV.
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Toelichting op de geconsolideerde winst- en verliesrekening
Netto omzet

Totaal


Totaal


Vermogensbeheer

.

.

Pensioenuitvoering

.

.

.

.

Totaal


Totaal


Vermogensbeheer

.

.

Pensioenuitvoering

.

.

.

.

APG Groep enkelvoudig

.

.

Eliminaties

-.

-.

.

.

Beheervergoedingen (10)

Totaal

De beheervergoedingen hebben betrekking op de vergoedingen verkregen voor de uitgevoerde
activiteiten vermogensbeheer verminderd met de bewaarvergoedingen, en de vergoedingen
voor pensioenbeheer. De toename in vergoedingen in vermogensbeheer hebben voornamelijk te
maken met de stijging van de waarde van het vermogen in beheer en een toename van de vaste
vergoeding door toegenomen strategische activiteiten.
Overige bedrijfsopbrengsten (11)
Hieronder zijn andere gerealiseerde opbrengsten verantwoord dan de opbrengsten die
rechtstreeks voortvloeien uit de uitvoeringscontracten met pensioenfondsen en het
vermogensbeheer voor derden.

Gesegmenteerde informatie netto omzet

Netto omzet

Ondersteunende bedrijven

Totaal

De gesegmenteerde informatie is primair overeenkomstig met de juridische structuur van APG
Groep waarbij segmentatie plaatsvindt naar APG Asset Management, APG DWS en
Fondsenbedrijf en ondersteunende dienstverlening.
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Bedrijfslasten
Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten (12)
Deze post betreft onder andere kosten inhuur extern personeel, accountantskosten en
advieskosten.

Totaal


Totaal


.

.

Pensioenlasten

.

.

Sociale lasten

.

.

Overige personeelskosten

.

.

.

.

Totaal


Totaal






APG DWS en Fondsenbedrijf

.

.

APG Asset Management

.



.

.

Personeelskosten (13)
Lonen en salarissen

Totaal

Pensioenregeling medewerkers
De pensioenregeling is ondergebracht bij Stichting Pensioenfonds ABP en PPF APG. De
aanspraken worden opgebouwd op basis van middelloon en aantal dienstjaren, met
voorwaardelijke indexatie. Voor het merendeel van de overige medewerkers is de
pensioenregeling ondergebracht bij Stichting Personeelspensioenfonds APG. De aanspraken
worden opgebouwd op basis van middelloon en aantal dienstjaren, met voorwaardelijke
indexatie. APG Groep heeft geen verplichting tot het doen van aanvullende bijdragen in het
geval van tekorten bij deze pensioenfondsen, anders dan het voldoen van toekomstige premies.
Op grond van deze zogenaamde toegezegde bijdrage regeling is volstaan met het vermelden van
de premie als last. In de post overige personeelskosten is in 2021 de vrijval voorziening
dienstjubilea van 4,8 miljoen euro verantwoord.
Voor de meeste medewerkers in het buitenland gelden speciﬁeke regelingen.
Aantal personeelsleden
Bij de groep waren in 2021 gemiddeld 3.124 werknemers in dienst (2020: 3.013), onderverdeeld
in de volgende segmenten.

Directie en ondersteunende afdelingen

Totaal
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In 2021 waren gemiddeld 246 werknemers werkzaam in het buitenland (2020: 228). Deze
werknemers zijn allen werkzaam bij APG Asset Management.
Bezoldiging van commissarissen en bestuurders (in euro's)
De bezoldigingen van commissarissen en bestuurders zijn vastgesteld door de algemene
vergadering van aandeelhouders.

Vergoeding
Vaste lidmaatschap Werkgeverslasten
vergoeding commissies
en belastingen

Totaal


Totaal


Raad van commissarissen
Pieter Jongstra

.

.

.

.

.

Dick van Well

.

.

.

.

.

Claudia Zuiderwijk

.

.

.

.

.

Sarah Russell*

.

.

-

.

-

Maes van Lanschot**

.

.

.

.

.

Roger van Boxtel***

.

.

.

.

.

José Meijer*****

.

.

-

.

.

Edith Snoeij****

-

-

-

-

.

* = vanaf 15 mei 2021 vergoeding incl. APG Asset Management
** = tot 15 mei 2021 vergoeding incl. APG Asset Management
*** = tot 1 april 2021
**** = tot 27 april 2020
***** = vanaf 5 september 2020

Op grond van een besluit van de staatssecretaris van Financiën worden de
toezichtwerkzaamheden van de rvc-leden van APG vanaf 7 mei 2021 niet langer verricht als BTW
ondernemer en mogen zij dientengevolge voor deze activiteiten geen BTW meer in rekening
brengen. Hierdoor vallen de bedragen genoemd onder 'werkgeverslasten en belastingen' in 2021
lager uit dan 2020.
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Compensatie
verlaging
Directe
pensioen- Personele Pensioensalarissen
opbouw
lasten
lasten

Totaal


Totaal


Raad van bestuur
Annette Mosman

.

.

.

.

.

.

Gerard van Olphen*

.

.

.

.

.

.

Ronald Wuijster

.

.

.

.

.

.

Francine Roelofsen - van Dierendonck

.

.

.

.

.

.

Jan Nijland**

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-

-

.

Wim Henk Steenpoorte***
* = tot 1 juli 2021
** = vanaf 3 maart 2021 ( ad interim)
*** = tot 1 juli 2020

De kolom Directe salarissen bevat het vaste jaarsalaris, de uitgekeerde vakantietoeslag en
uitgekeerde eindejaarsuitkering. De kolom Compensatie verlaging pensioenopbouw vloeit voort
uit een generieke regeling binnen APG Groep, op basis waarvan de vermindering van de
werkgeverspensioenpremie als gevolg van de maximering van de pensioenopbouw (2021:
112.189 euro en voor 2020: 110.111 euro) toekomt aan de werknemer. De kolom Personele
lasten bevat de werkgeverslasten, de kolom Pensioenlasten bevat de lasten uit hoofde van
pensioenpremies. Vanaf 1 maart 2021 is Annette Mosman benoemd als voorzitter van de raad
van bestuur, hetgeen dientengevolge tot een verhoging van haar bezoldiging heeft geleid.
In bovenstaande tabel zijn de vergoedingen inzake mobiliteit en vitaliteit niet opgenomen (2021:
79.703 euro en voor 2020: 98.349 euro). De mobiliteits- en vitaliteitsvergoedingen zijn beide
onderdeel van de cao, waarbij met betrekking tot mobiliteit de keuze gemaakt kan worden
tussen een vergoeding of een leaseauto en de vitaliteitsvergoeding bijdraagt aan een actieve en
gezonde leefstijl.
Alle vergoedingen zijn gelijk gebleven behoudens de cao indexatie, die voor alle medewerkers
van APG Groep 1,5 procent bedroeg over 2021. Er bestaan geen regelingen omtrent vervroegde
uittreding voor de leden van de raad van bestuur.
Per 1 maart 2022 zal Ronald Wuijster herbenoemd worden voor een periode van vier jaar.
Vanwege de geleverde prestaties tijdens zijn eerste termijn wordt met ingang van 1 maart 2022
zijn totale beloning verhoogd met 40.000 euro per jaar (waarvan de helft in vrije tijd). Deze
verhoging is zorgvuldig afgewogen ten opzichte van het maatschappelijke aspect van
vermogensbeheerdiensten voor de pensioensector. Hiermee blijft Ronald Wuijster onder
marktbenchmarks beloond.
Er zijn geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan (voormalig) bestuurders of
commissarissen.
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Totaal


Totaal


.

.

.

.

.

.

Totaal


Totaal


Huisvestingskosten

.

.

Automatiseringskosten

.

.

.

.

.

.

Afschrijvingen op immateriële en materiële vaste activa (14)
Afschrijvingen immateriële vaste activa
Afschrijvingen materiële vaste activa
Totaal

Overige bedrijfskosten (15)

Overig
Totaal

De toename van de post Huisvestingskosten in 2021 wordt veroorzaakt door de verhuizing naar
een nieuw kantoorpand waardoor er tijdelijk dubbele huurlasten zijn ontstaan. Daarnaast is in de
huisvestingkosten een bedrag van 6,1 miljoen euro opgenomen voor de voorziening van het
verlieslatend huurcontract voor het oude kantoorpand.

Rentebaten en soortgelijke opbrengsten (16)
De ﬁnanciële baten betreft met name de herwaardering op effecten behorende tot de ﬁnanciële
vaste activa (2020: 1,0 miljoen euro).

Rentelasten en soortgelijke kosten (17)
De ﬁnanciële lasten betreffen hoofdzakelijk rentelasten op de rekening courant. Er zijn geen
rentelasten en soortgelijke kosten verantwoord (2020: nihil), die betrekking hebben op
verhoudingen met verbonden partijen.
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Belastingen (18)
De belastingen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening zijn als volgt te speciﬁceren.

Resultaat voor belastingen
Belastinglast op basis van toepasselijke belastingtarief in Nederland

Totaal


Totaal


.

.

-.

-.

.



-





.



.

-.

-.

,%

,%

Belastingeffect van:
- Afwijkende toepasselijke belastingtarieven in het buitenland
- Niet aftrekbare kosten en onbelaste baten
Correctie voorgaande jaren
Aanpassing waardering belastinglatenties door tariefswijziging
Belastinglast

Effectieve belastingdruk

De effectieve belastingdruk komt over het jaar 2021 uit op 23,4 procent, ten opzichte van een
nominaal tarief in Nederland van 25 procent. De lagere effectieve druk is hoofdzakelijk het
gevolg van afwijkende belastingtarieven in de buitenlanden waar APG actief is en een incidenteel
effect als gevolg van de wijziging van het belastingtarief in Nederland met ingang van 2022. Het
belastingtarief in Nederland stijgt per 2022 van 25 procent naar 25,8 procent. Als gevolg van
deze stijging heeft APG latente belastingvorderingen per jaareinde gewaardeerd tegen 25,8
procent. Zonder dit incidentele effect bedraagt de effectieve belastingdruk 24,3 procent. In de
buitenlanden waar APG actief is, betaalt APG belasting tegen de aldaar geldende algemene
belastingtarieven, welke lager zijn dan het huidige belastingtarief in Nederland.
Resultaat deelnemingen (19)
Het resultaat deelnemingen betreft het resultaat van de niet in de consolidatie betrokken
deelnemingen inclusief de bijzondere waardeverminderingen op deelnemingen.
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Toelichting op het geconsolideerde kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Voor de samenstelling van
de liquide middelen wordt verwezen naar de toelichting op de geconsolideerde balans.
Rente over de liquide middelen is opgenomen onder de ontvangen respectievelijk betaalde
rente. Deze posten worden tot de operationele activiteiten gerekend en derhalve als zodanig
verantwoord.
De investeringen hebben betrekking op investeringen in inrichting en inventaris, ICT en
software.
Onder de kasstroom uit ﬁnancieringsactiviteiten is opgenomen de dividenduitkering in de loop
van het boekjaar.

Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum met een impact op de ﬁnanciële positie per 31
december 2021 die in de jaarrekening verwerkt moeten worden.
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Overige toelichtingen

Transacties met verbonden partijen
Transacties met verbonden partijen vinden plaats tegen marktconforme condities.
Stichting Pensioenfonds ABP, APG Groep NV, APG DWS en Fondsenbedrijf NV, APG Asset
Management NV, APG Trading BV, alsmede Entis Holding BV en Entis BV vormen samen een
ﬁscale eenheid voor de omzetbelasting. Dit betekent dat de vennootschap hoofdelijk
aansprakelijk is voor omzetbelastingschulden van de ﬁscale eenheid als geheel. Voor wat betreft
de vennootschapsbelasting vormt APG Groep NV een ﬁscale eenheid met APG DWS en
Fondsenbedrijf NV en APG Asset Management NV. Dit betekent dat deze rechtspersonen
onderling hoofdelijk aansprakelijk zijn voor elkaars belastingschulden. De
vennootschapsbelasting van de ﬁscale eenheid wordt aan elke tot de ﬁscale eenheid behorende
vennootschap toegerekend op basis van het aandeel van een vennootschap in de totale
vennootschapsbelasting. Transacties tussen onze klant ABP en APG Groep NV moeten aan de
ﬁscale transfer pricing afspraken voldoen.
Honoraria onafhankelijke accountant
Met ingang van boekjaar 2016 is KPMG Accountants N.V. de onafhankelijk accountant van APG
Groep NV en zijn dochters. De accountantskosten zijn verantwoord onder ‘Kosten uitbesteed
werk en andere externe kosten’.
Totaal


Totaal


Onderzoek van de jaarrekeningen

,

,

Andere controleopdrachten (w.o. werkzaamheden inzake ISAE 3402)

,

,

Adviesdiensten op ﬁscaal terrein

-

-

Andere niet-controlediensten

-

-

,

,

in € miljoen

Totaal

De accountantskosten voor het onderzoek van de jaarrekeningen betreffen de lasten die toe te
rekenen zijn aan het boekjaar.
Onder de andere controleopdrachten zijn voor 1,4 miljoen euro (2020: 1,5 miljoen euro) de audit
gerelateerde werkzaamheden verantwoord ten behoeve van de rapportages aan cliënten van
APG Groep NV in het kader van de dienstverlening door APG Groep NV.

131

Enkelvoudige jaarrekening
Enkelvoudige balans per 31 december 2021 (vóór winstbestemming)
In duizenden euro's

-- --
ACTIVA

Vaste Activa
Immateriële vaste activa (1)

.

.

Materiële vaste activa (2)

.

.

Financiële vaste activa (3)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Gestort en opgevraagd kapitaal

.

.

Agio

.

.

.

.

-

-

.

.

.

.

Voorzieningen (7)

.

.

Langlopende schulden (8)

.

.

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9)

.

.

TOTAAL PASSIVA

.

.

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa (4)
Liquide middelen (5)

TOTAAL ACTIVA

PASSIVA

Eigen vermogen (6)

Wettelijke reserves
Overige reserves
Onverdeeld resultaat boekjaar
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Enkelvoudige winst- en verliesrekening 2021
In duizenden euro's

Resultaat deelnemingen na belastingen
Overig resultaat na belasting

Resultaat na belastingen





.

.

-.

-.

.

.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De enkelvoudige 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,
uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De grondslagen voor waardering en
resultaatbepaling voor de enkelvoudige jaarrekening en de geconsolideerde jaarrekening zijn
gelijk met uitzondering dat deelnemingen in groepsmaatschappijen worden gewaardeerd
volgens de vermogensmutatiemethode op basis van de netto vermogenswaarde.
Voor de grondslagen van de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het
resultaat wordt verwezen naar de grondslagen voor de geconsolideerde balans en winst- en
verliesrekening.
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.
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Toelichting op de enkelvoudige jaarrekening
In duizenden euro's

Vaste activa
Immateriële vaste activa (1)
De immateriële vaste activa hebben betrekking op aangekochte software. De goodwill heeft
betrekking op de in 2021 verworven deelneming Prikkl BV.

Goodwill

Software

Totaal


Totaal


Beginstand

-

.

.

.

Effect herstructurering

-

-

-









-

-

-

-

-.

-

-.

-.

.



.

.

.



.

.

.

-

-.

-.

-.



.

.

.

%

-%

Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Eindstand

Cumulatieve aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen en waarde
verminderingen
Boekwaarde

Afschrijvingspercentage
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Materiële vaste activa (2)
De materiële vaste activa hebben betrekking op inrichting en inventaris en ICT.
Het verloop van deze post is als volgt.

Beginstand
Effect herstructurering
Investeringen
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Waardeveranderingen
Eindstand

Cumulatieve aanschafwaarde

Inrichting
en
inventaris

ICT

Totaal


Totaal


.

.

.



-

-

-

.

.

.

.

.

-

-

-

-

-.

-.

-.

-.

-

-

-

.

.

.

.

.

.

.

.

-.

-.

-.

-.

.

.

.

.

-%

-%

Cumulatieve afschrijvingen en waarde
verminderingen
Boekwaarde

Afschrijvingspercentage

De investeringen in 2021 inzake inrichting en inventaris hebben voornamelijk betrekking op de
verbouwingen in het nieuwe huurpand Edge West. Daarnaast zijn er investeringen gedaan voor
verbouwingen in Heerlen.
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Financiële vaste activa (3)
De post ﬁnanciële vaste activa betreft deelnemingen, actieve belastinglatentie en uitgegeven
lening. Het verloop van deze post is als volgt.

Actieve
belasting
latentie

Beginstand

Lening
u/g Deelnemingen

Totaal


Totaal


.

.

.

.

.

Effect herstructurering

-

-

-

-

-.

Aankopen en verstrekkingen

-

-

.

.

.

Verkopen en aﬂossingen

-

-

-

-

-.

Aandeel in het resultaat

-

-

.

.

.

Ontvangen dividend

-

-

-.

-.

-.

Conversie lening

-

-



-

-

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-.

-.

-

Herwaarderingen



-

-



-

Mutatie belastinglatentie

-

-

-

-

-

-

-

.

.

-.

.

.

.

.

.

Overige mutaties
Eindstand

In de eindstand is opgenomen een actieve belastinglatentie van 6,4 miljoen euro (2020: 7,0
miljoen euro) en een uitgegeven lening van 2,4 miljoen euro (2020: 3,0 miljoen euro). In 2021
verwierf APG Groep NV een deelneming in Prikkl BV van 244.000 euro, waarmee meer grip
wordt nagestreefd op ﬁnanciële ﬁtheid van Nederlanders door toegankelijke en betaalbare
coaching en advies. Voor deze deelneming geldt dat er geen sprake is van overheersende
zeggenschap, maar invloed van betekenis en derhalve wordt deze deelneming gewaardeerd
tegen netto vermogenswaarde. Op basis van een analyse van de realiseerbare waarde,
gebaseerd op de indirecte opbrengstwaarde, is een bijzondere waardevermindering toegepast
op de deelnemingen. Daarnaast heeft er in 2021 een kapitaalstorting van 33,0 miljoen euro
plaatsgevonden in de dochteronderneming APG DWS en Fondsenbedrijf. Daarnaast heeft een
storting plaatsgevonden voor 0,3 miljoen euro in Campus Management & Development BV.
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Vlottende activa

-- --
Vorderingen en overlopende activa (4)
Vennootschapsbelasting

.

.

Vooruitbetaalde bedragen

.

.

Vorderingen op groepsmaatschappijen

.

.

Vorderingen op verbonden partijen

.

.

Vorderingen op kredietinstellingen

-

.

Vorderingen u.h.v. derivaten

.

-

Belastingen en premies sociale verzekeringen

.



Overige vorderingen en overlopende activa

.







.

.

Debiteuren
Totaal

De vorderingen en overlopende activa hebben hoofdzakelijk betrekking op vorderingen op
groepsmaatschappijen en vooruitbetaalde bedragen. In de kortlopende vorderingen heeft een
bedrag van 3,4 miljoen euro een looptijd langer dan een jaar. Er zijn geen zekerheden verstrekt
en er is geen rente ontvangen over de vorderingen.

-- --
Liquide middelen (5)
Banktegoeden in rekening courant
Deposito's
Totaal

.

.

.

.

.

.

De liquide middelen staan ter vrije beschikking van de vennootschap.
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Eigen vermogen (6)

-- --

Gestort en opgevraagd kapitaal

.

.

Agio

.

.

.

.

-

-

Onverdeeld resultaat

.

.

Totaal Eigen vermogen

.

.

Overige
reserves

Onverdeeld
resultaat
boekjaar

Wettelijke reserves
Overige reserves

Het verloop van het eigen vermogen blijkt uit het volgende overzicht:

Gestort en
opgevraagd
kapitaal

Beginstand

Wettelijke
Agio reserves

.

.

.

-

.

Mutaties uit hoofde van winstbestemming

-

-

-

.

-.

Mutatie wettelijke reserves

-

-

.

-

-

Afstempeling aandelen

-

-

-

-

-

Kapitaalvermindering uitgekeerd aan aandeelhouders

-

-

-

-

-

Uitgekeerd dividend

-

-.

-

-.

-

Resultaat boekjaar

-

-

-

-

.

Overige mutaties

-

-

-

-

-

.

.

.

-

.

Eindstand

Gestort en opgevraagd kapitaal
In 2020 heeft een vermindering van het geplaatst kapitaal plaatsgevonden, waarbij de nominale
waarde is verlaagd van 1,00 euro per aandeel naar 0,50 euro per aandeel en is het gestort en
opgevraagd kapitaal daarbij verminderd met 352,6 miljoen euro ten gunste van het agio. Het
gestort en opgevraagd kapitaal betreft na verlaging van de nominale waarde het bij oprichting
geplaatste kapitaal, bestaande uit 650.000.000 gewone aandelen van 0,50 euro nominaal en
55.297.170 gewone aandelen van 0,50 euro uitgegeven in 2011 bij de verwerving van de
minderheidsbelangen in APG DWS en Fondsenbedrijf NV (voormalig APG Algemene Pensioen
Groep NV) en Loyalis NV.
Agio
Als agio is in voorgaande jaren verwerkt het bij de oprichting betaalde agio alsmede agio als
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gevolg van kapitaalstortingen en onttrekkingen, inbreng van een dochter tegen reële waarde
alsmede agio vanuit de omzetting van leningen van aandeelhouders in eigen vermogen in het
kader van de herkapitalisatie van APG Groep.
Wettelijke en overige reserves
In de wettelijke en overige reserves zijn rechtstreekse vermogensmutaties opgenomen die
samenhangen met de ontwikkeling van de wettelijke reserve omrekenverschillen van 1,7 miljoen
euro. De reserve omrekeningsverschillen bedraagt ultimo 2021 3,6 miljoen euro (2020: 1,9
miljoen euro) en is opgenomen met betrekking tot de buitenlandse deelnemingen.
Onverdeeld resultaat boekjaar
Hieronder is opgenomen het resultaat over het verslagjaar.
Agio, overige reserves en het onverdeeld resultaat boekjaar staan in beginsel ter vrije
beschikking. De bepalingen van toezichthouders bij groepsmaatschappijen kunnen leiden tot
een beperking in de uitkeerbaarheid van het eigen vermogen respectievelijk het eigen vermogen
van APG Groep. Uit dien hoofde kan worden vereist dat het eigen vermogen van
groepsmaatschappijen ten minste een bepaald niveau moet hebben. Bij de bepaling van het
dividendpotentieel houdt APG Groep rekening met de bepalingen van toezichthouders.

Voorstel resultaatbestemming
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt conform het vastgestelde beleid
voorgesteld een dividend ad 120,0 miljoen euro uit te keren: 77,8 miljoen euro van het
nettoresultaat en het resterende bedrag van 42,2 miljoen euro uit de vrij uitkeerbare reserves.

Voorzieningen (7)

Personeelsgerelateerde ReorganisatieOverige
voorzieningen
voorziening voorzieningen

Beginstand

Totaal


Totaal


.

.

-

.

.

-

-

-

-

.

Dotaties



.

.

.

.

Onttrekkingen

-

-.

-

-.

-.

Vrijval

-

-.

-

-.

-.

-.

-

-

-.



.

.

.

.

.

Effect herstructurering

Overige mutaties
Eindstand

Van het totaalbedrag heeft 2,9 miljoen euro (2020: 7,4 miljoen euro) naar verwachting een
looptijd langer dan vijf jaar. Naar verwachting komt 8,1 miljoen euro in 2022 tot afwikkeling
(2020: 4,8 miljoen euro). De dotatie betreft voornamelijk de voorziening voor het verlieslatend
huurcontract van 6,1 miljoen euro voor het oude kantoorgebouw dat niet langer gebruikt wordt
voor onze bedrijfsactiviteiten. Het huurcontract is in 2021 verlieslatend geworden door
gewijzigde marktomstandigheden, waardoor het naar verwachting langer zal duren om het pand
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onder te verhuren. In 2021 heeft een schattingswijziging plaatsgevonden op de voorziening
dienstjubilea door een herijking van de gebruikte parameters en methodiek. Als gevolg van deze
schattingswijziging is het resultaat over 2021 circa 1,1 miljoen euro hoger dan op basis van de
gehanteerde grondslag van voorgaand verslagjaar. Dit is inclusief de opbouw van nieuwe
rechten en vrijval uit hoofde van verlopen rechten.

Langlopende schulden (8)

-- --

Beginstand
Verstrekkingen
Aﬂossingen
Totaal

.

.

-

-

-.

-

.

.

Ultimo 2021 zijn geen leningen met verbonden partijen opgenomen. De leningen met een
groepsmaatschappij ultimo 2020 van 2,5 miljoen euro is in 2021 verrekend met interne rekening
courant verhoudingen. Van de eindstand heeft 10,9 miljoen euro een restlooptijd groter dan vijf
jaar (2020: 10,9 miljoen euro). Het rentepercentage is 7,25 procent per jaar (2020: 7,25 procent
per jaar). Er zijn geen zekerheden gesteld. De reële waarde van de langlopende schulden aan
derden bedraagt 23,8 miljoen euro (2020: 25,6 miljoen euro).

Kortlopende schulden en overlopende passiva (9)

-- --
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Ten aanzien van de schulden aan groepsmaatschappijen is er geen sprake van rente en/of
zekerheden. Van de kortlopende schulden heeft 6,4 miljoen euro een looptijd van langer dan een
jaar (2020: 1,5 miljoen euro).

Niet in de balans opgenomen verplichtingen en activa
Per balansdatum staat aan verplichtingen uit hoofde van lopende huurcontracten een bedrag
van 232,6 miljoen euro open (2020: 158,6 miljoen euro), waarvan 14,4 miljoen euro verschuldigd
binnen één jaar (2020: 16,5 miljoen euro), 58,5 miljoen euro verschuldigd tussen één en vijf jaren
(2020: 70,0 miljoen euro) en 159,7 miljoen euro verschuldigd na vijf jaren (2020: 72,1 miljoen
euro). In het verslagjaar zijn voor 22,8 miljoen euro huurkosten verantwoord (2020: 14,7 miljoen
euro).
De verplichtingen uit hoofde van langlopende autoleasecontracten bedragen 6,6 miljoen euro
(2020: 7,8 miljoen euro), waarvan 2,7 miljoen euro verschuldigd binnen één jaar na aﬂoop van
het boekjaar (2020: 3,1 miljoen euro) en 3,9 miljoen euro tussen één en vijf jaar (2020: 4,7
miljoen euro). Er zijn geen verplichtingen verschuldigd na vijf jaar. In het verslagjaar zijn voor 3,0
miljoen euro leasekosten inclusief brandstofvoorschot verantwoord (2020: 3,7 miljoen euro).
De leaseverplichting wordt bepaald exclusief brandstofvoorschot.
De verplichtingen uit hoofde van onderhouds- en overige contracten bedragen 26,6 miljoen
euro (2020: 18,6 miljoen euro) waarvan 9,3 miljoen euro(2020: 6,9 miljoen euro) verschuldigd
binnen één jaar na aﬂoop van het boekjaar en 17,3 miljoen euro (2020: 11,7 miljoen euro)
verschuldigd tussen één en vijf jaar. Er zijn geen verplichtingen verschuldigd na vijf jaar.
De groep is ultimo verslagjaar investeringsverplichtingen met betrekking tot ICT en software
aangegaan ad 11,0 miljoen euro (2020: 10,7 miljoen euro).
In 2018 is APG Groep een langlopend contract aangegaan voor de afname van zakelijke
dienstverlening, dit komt voort uit de verkoop van Inovita BV. De verplichting uit hoofde van dit
contract bedraagt 0,7 miljoen euro (2020: 1,6 miljoen euro), waarvan 0,7 miljoen euro (2020: 1,0
miljoen euro) verschuldigd is binnen één jaar na aﬂoop van het boekjaar en 0,0 miljoen euro
(2020: 0,6 miljoen euro) tussen één en vijf jaar. In het contract zijn minimumafnames
overeengekomen. Indien de werkelijk gerealiseerde afname lager is dan de voor dat moment
geldende minimumafname, heeft APG Groep de verplichting tot het betalen van 30 procent van
het verschil.
De verplichtingen uit hoofde van afgesloten derivaten ter afdekking van de ﬁnanciering van de
buitenlandse dochters bedragen per balansdatum 149,1 miljoen euro (2020: 126,6 miljoen
euro). De reële waarde van deze derivaten bedraagt per balansdatum 2,9 miljoen euro positief
(2020: 4,7 miljoen negatief euro). De verplichtingen hebben een looptijd van korter dan een jaar.
In de contractvoorwaarden is de uitwisseling van onderpand opgenomen ter dekking van het
afwikkelingsrisico. Direct hiermee samenhangende verplichtingen tussen APG Groep NV en
APG Asset Management NV zijn door middel van back-to-back agreements geformaliseerd.
Transacties met verbonden partijen
Vanuit APG Groep worden kosten doorbelast aan de dochters APG Asset Management en APG
DWS en Fondsenbedrijf. Op deze doorbelasting vindt geen winstopslag plaats, aangezien deze
entiteiten binnen dezelfde ﬁscale eenheid vallen. De totale doorbelasting vanuit APG Groep is
161,3 miljoen euro.
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Aansprakelijkheidsstelling
Door de vennootschap is ten behoeve van een in de consolidatie betrokken
dochteronderneming een aansprakelijkheidsstelling afgegeven zoals bedoeld in art. 2:403 BW
en art. 2:408 BW. De aansprakelijkheidsstelling heeft betrekking op APG DWS en
Fondsenbedrijf NV.
Aansprakelijkheid bij een ﬁscale eenheid
Bij APG Groep zijn ﬁscale eenheden van toepassing, te weten voor de vennootschapsrespectievelijk omzetbelasting. Binnen een dergelijke ﬁscale eenheid zijn de vennootschappen
over en weer hoofdelijk aansprakelijk voor elkaars belastingschulden. Belastingen worden
toegerekend op basis van het aandeel van de vennootschappen in de totale belastingen, als
waren de vennootschappen zelfstandig belastingplichtig. Dit betekent dat
dochtermaatschappijen ieder aan de moedermaatschappij zullen vergoeden hun aandeel in de
verschuldigde belasting naar rato van de belastbare winst van iedere partij vóór toepassing van
de regels voor verliesverrekening als bepaald in de Wet Vpb.
Aantal personeelsleden
Bij APG Groep NV waren in 2021 gemiddeld 685 werknemers in dienst (2020: 678), allen
werkzaam in Nederland.
Bezoldiging van bestuurders
Voor een toelichting op de bezoldiging van bestuurders wordt verwezen naar de
geconsolideerde jaarrekening.
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Lijst van kapitaalbelangen
In 2021 is APG Service Partners BV gefuseerd met APG DWS en Fondsenbedrijf NV en heeft
APG Groep NV een belang genomen in Prikkl BV. APG Groep NV heeft de volgende kapitaal
belangen:

In de consolidatie betrokken kapitaalbelangen
APG DWS en Fondsenbedrijf NV

%

Heerlen

APG Asset Management NV

% Amsterdam

APG Asset Management US Inc

%

APG Investments Asia Ltd

% Hong Kong

APG Business Information Consultancy (Shanghai) Co Ltd

%

APG Trading BV

% Amsterdam

Entis Holding BV

% Amsterdam

Entis BV

%

Utrecht

Campus Heerlen Huisvesting BV

%

Maastricht

Campus Management & Development BV

%

Maastricht

Delaware

Shanghai

Niet in de consolidatie betrokken kapitaalbelangen

Hyfen BV
Vive Group BV

,% Amsterdam
,% Amsterdam

Design Authority BV

% Amsterdam

Prikkl BV

%

Deurne
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Amsterdam/ Heerlen, 8 maart 2022
Raad van commissarissen
Pieter Jongstra, voorzitter

Dick van Well, vice-voorzitter

José Meijer

Sarah Russell

Claudia Zuiderwijk

Raad van bestuur
Annette Mosman, voorzitter

Jan Nijland a.i.

Francine Roelofsen-van Dierendonck

Ronald Wuijster
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7 Overige gegevens

145

Statutaire winstbestemming
De winstbestemming vindt plaats overeenkomstig artikel 36 van de statuten. Daarin is bepaald
dat APG Groep NV slechts uitkeringen kan doen voor zover het eigen vermogen groter is dan
het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves
die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
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Controleverklaring van de onafhankelijke
accountant
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8 Bijlagen
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Over dit verslag
In dit jaarverslag legt de raad van bestuur van APG Groep NV verantwoording af over de
ﬁnanciële en niet-ﬁnanciële prestaties over het boekjaar 2021 dat loopt van 1 januari tot en met
31 december. Het jaarverslag is opgesteld volgens de Nederlandse jaarverslaggevingsregels. De
raad van bestuur legt verantwoording af over de kernactiviteiten die APG uitvoert, zowel in
Nederland als via zijn buitenlandse dochterondernemingen. APG houdt zijn kantoren in Heerlen
en Amsterdam en heeft nevenvestigingen in New York en Hong Kong en satellietvestigingen in
Brussel, Shanghai en Beijing.

Duurzame langetermijnwaardecreatie
APG doet geïntegreerd verslag over zijn visie op langetermijnwaardecreatie en de strategie en
plannen die daarbij passen. In het waardecreatiemodel laten we zien hoe onze kernactiviteiten
waarde creëren voor onze stakeholders; klanten, medewerkers en aandeelhouders en voor de
maatschappij.
De basis voor onze waardecreatie ligt vast in onze missie: ‘Samen bouwen aan jouw duurzame
toekomst’. Onze kernwaarden geven aan dat APG gaat over pensioen, over mensen, over leven
en over samen leven. Wij willen verschil maken zodat wij, onze ouders en onze kinderen, een
goed inkomen hebben voor nu, straks en later.
Wat we nodig hebben om waarde te creëren begint bij de werkzaamheden die we voor onze
klanten – de pensioenfondsen waarvoor we werken – uitvoeren. Onze klanten hebben ons hun
pensioenadministratie en -communicatie toevertrouwd en wij beheren hun vermogen. Als
afgeleide hiervan geven we advies en helpen we deelnemers ﬁnancieel ﬁtter worden. Een
belangrijke bron van inzet zijn onze gespecialiseerde medewerkers en onze hoge mate van
innovatie en informatietechnologie. Hierdoor dragen wij met geavanceerde automatisering in
belangrijke mate bij aan de waardecreatie. Voor ons als kennisbedrijf zijn onze netwerken en
samenwerkingsverbanden uiterst belangrijk. Als belangrijke maatschappelijke organisatie geldt
dat ook voor een gezonde en solide ﬁnanciële basis. Wij zien onze inzet op het gebied van
duurzaamheid als uitermate belangrijk en relevant.
Dit jaarverslag is gebaseerd op de richtlijnen van de Value Reporting Foundation en het Global
Reporting Initiative (GRI). Het raamwerk van het International Integrated Reporting Council is
volledig geïmplementeerd. De belangrijkste indicatoren om onze toegevoegde waarde te meten
en hierop te sturen zijn vermeld in het hoofdstuk De Wereld van APG. De GRI content index, de
overige duurzaamheidsinformatie en de overige personele informatie zijn in de bijlagen
opgenomen.
APG geeft een Verslag Verantwoord Beleggen uit waarin het beleggingsbeleid van onze klanten
en de verduurzaming van onze beleggingsportefeuille verder worden toegelicht. Onze
vorderingen op het gebied van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en het
Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen worden
hierin eveneens toegelicht.

Disclaimer
Dit jaarverslag bevat visies of andere uitingen van toekomstige prestaties en resultaten die zijn
gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames met betrekking tot ontwikkelingen en
andere factoren die van invloed zijn op APG. Toekomstige prestaties en resultaten kunnen
materieel afwijken. Dit voorbehoud is onverkort van toepassing op alle in dit verslag opgenomen
toekomstgerichte mededelingen.
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In contact met onze stakeholders
Tot de doelgroep van dit jaarverslag behoort onze kring van belangrijkste belanghebbenden. Dit
zijn stakeholders die rechtstreeks onze strategie en kernactiviteiten kunnen beïnvloeden.
Hiertoe rekenen we – evenals in 2020– onze klanten (pensioenfondsen en de bij hen aangesloten
werkgevers en deelnemers), onze medewerkers en onze aandeelhouders. Rondom deze kring
zien we als stakeholders de sector waartoe de regelgevers en de toezichthouders behoren, onze
strategische partners en bedrijven waarin we beleggen. Binnen de sector vervullen we een
belangrijke rol als maatschappelijke organisatie. Voortdurend verkennen we welke andere
organisaties of instellingen ook als stakeholders moeten worden aangemerkt.
Wij voeren regelmatig het gesprek met al onze stakeholders. Ook tijdens de pandemie zijn wij
steeds in overleg gebleven met onze stakeholders, zodat wij voortdurend op de hoogte zijn wat
er voor hen belangrijk is. We geven een kort inzicht in de wijze waarop wij met onze stakeholders
in contact blijven.

Klanten
8 Pensioenfondsen waarvoor we werken met hun bestuurders
APG onderhoudt nauw contact met de pensioenfondsen, zowel formeel als informeel. We zijn
intensief met hen in gesprek over de genoemde materiële thema’s. Met name over het
belangrijke strategische thema Pensioen van Straks, maar ook andere onderwerpen die voor de
pensioenfondsen van belang zijn voor de uitvoering van hun beleid komen aan bod, zoals
toezichtthema’s en internationale ontwikkelingen. Via onder andere de klantteams bundelen we
onze kennis om informatie met de pensioenfondsen te delen.
Werkgevers aangesloten bij deze 8 pensioenfondsen
We hebben dagelijks contact met werkgevers die zijn aangesloten bij deze pensioenfondsen. Dit
contact verloopt via bezoekafspraken, video-calls, telefoon en e-mail. We bieden ondersteuning
bij de inzet van de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde en aanvullend als onderdeel van hun
personeelsbeleid.
Deelnemers die via deze 8 pensioenfondsen pensioen opbouwen
Met de deelnemers die via de fondsen pensioen opbouwen, onderhouden we dagelijks contact
via ons Klant Contact Centrum per telefoon, e-mail en chat. Na elk contact vragen we de klant
om hun beoordeling hiervan. Regelmatig voeren we onderzoeken uit. Zo testen we ons aanbod
via klantarena’s en klantvalidaties, op basis waarvan we verbeteringen doorvoeren.

Medewerkers
Directeuren
Met onze directeuren voeren we naast de reguliere contactmomenten in onder andere directieoverleggen ook het gesprek tijdens het periodieke senior leadership event. In deze gesprekken
komen met name strategische onderwerpen en de voortgang van de strategie aan bod.
Leidinggevenden
Onze leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het vertalen van de strategie naar de te
realiseren doelen. Zij dragen zorg voor een goede samenwerking binnen het team, zijn de
motiverende factor en ondersteunen de teamleden om de teamdoelen te realiseren.
Leidinggevenden worden ondersteund door een op maat gemaakt leiderschapsprogramma.
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Medewerkers
Met onze medewerkers voeren we werk- en teamoverleggen en er zijn reguliere contacten met
leidinggevenden. In de online (wereldwijde) Townhalls worden medewerkers meegenomen in
belangrijke ontwikkelingen binnen APG. De verduurzaming van onze eigen bedrijfsvoering,
waaronder de huisvesting en onze reisbewegingen, zijn periodiek onderwerp van gesprek tussen
leiding en medewerkers. Mede daardoor kan dit het fundament van de
langetermijnwaardecreatie van APG versterken. Verder worden medewerkers op de hoogte
gehouden via intranet in de vorm van onder meer nieuwsberichten, blogs en vlogs.
Ondernemingsraad
Met de OR wordt regelmatig overlegd. Ook zijn er overlegvergaderingen in aanwezigheid van de
OR en bestuurder. Tweemaal per jaar is er een algemeen overleg over de gang van zaken binnen
APG waarbij ook de raad van commissarissen aansluit. Thema’s zijn adviesaanvragen en
instemmingsverzoeken. Ook de ontwikkeling en het welzijn van de medewerkers en de strategie
zijn onderwerpen van gesprek. Overleg over arbeidsvoorwaarden vindt plaats met
vakorganisaties.

Aandeelhouders
Onze aandeelhouders zijn de Stichting Pensioenfonds ABP (92,16 procent van de aandelen) en
de Stichting SFB (7,84 procent van de aandelen). Naast de jaarlijkse Algemene Vergadering van
Aandeelhouders zijn er halfjaarlijkse vergaderingen over de remuneratie, de governance, de
strategie, de dividenden en het jaarverslag. Ieder kwartaal bespreken we de actuele
ontwikkelingen met de aandeelhouders.

Strategische partners
APG is met meerdere partijen een langdurige samenwerkingsrelatie aangegaan. Met al deze
partijen voeren we bilateraal zakelijk overleg. De aard van deze samenwerkingsrelatie is
bepalend voor de inhoud van deze gesprekken.

Partijen waarin wordt belegd
Via onze portefeuillemanagers praten we met de partijen waarin wordt belegd. Via de
bestuursdialoog staat de strategie gericht op het toonaangevend langetermijnbeleggen daarbij
hoog op de agenda. In ons Verslag Verantwoord Beleggen wordt hier nader op in gegaan.

Materialiteitsanalyse
Als onderdeel van de stakeholdersanalyse is in het jaarverslag APG 2020 een
materialiteitsmatrix opgenomen. De materialiteitsmatrix helpt te borgen dat de strategie, het
beleid en de verantwoording van APG goed aansluiten bij de verwachtingen, eisen en wensen
van onze stakeholders. In 2020 heeft een enquête plaatsgevonden onder onze interne en
externe stakeholders. Hieraan lag een uitgebreide analyse ten grondslag met als basis een
twintigtal materiële thema’s. Uit de enquête zijn zeven thema’s naar voren gekomen die onze
interne en externe stakeholders het belangrijkste vinden.
In 2021 hebben we de materialiteitsanalyse geactualiseerd. De ontwikkelingen en discussies die
in de loop van het jaar plaatsvonden en de onderwerpen die ter tafel kwamen tijdens de dialoog
met onze stakeholders, dienden als basis voor de update. Wij hebben een media assessment
uitgevoerd en bekeken met welke onderwerpen APG in het nieuws kwam. Ook hebben we een
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aantal interviews afgenomen met interne stakeholders.
De twee materiële onderwerpen Bijdragen aan een toekomstige pensioenstelsel en Transitie
naar een nieuw pensioencontract hebben we samengevoegd tot één thema: Het nieuwe
pensioenstelsel. Daarmee kunnen we de ontwikkelingen rondom het nieuwe pensioenstelsel
beter positioneren en overlap voorkomen. Door deze samenvoeging is ruimte ontstaan om het
thema Digitale veiligheid en privacy aan de belangrijkste thema’s toe te voegen.
Beheerste pensioenuitvoering
Verantwoord beleggen
Hoogste netto rendement
Het nieuwe pensioenstelsel
Vertrouwen in pensioen
Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later
Digitale veiligheid en privacy
Deze materiële thema’s zijn gelinkt aan onze vijf strategische bouwstenen, die worden
uiteengezet in het hoofdstuk ‘Onze ambities en strategie’ van dit jaarverslag.
De resultaten van de kwalitatieve update zijn besproken en gevalideerd in het regieteam
Integrated Reporting. De keuze voor deze top zeven van materiële thema's is gevalideerd door
de raad van bestuur en van een positief advies voorzien door de audit- en riskcommissie.

Inspanningsverplichting Klimaatakkoord
Naast de hierboven genoemde materiële thema’s vormen ook het Greenhouse Gas Protocol
(GHG-protocol) en de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial
Disclosures (TFCD) een belangrijk 0nderdeel van onze integrale verantwoording. Via onze
externe verslaglegging zijn we transparant over de manier waarop we vormgeven aan de
inspanningsverplichting van de ﬁnanciële sector om zich in te zetten voor het Klimaatakkoord.
We onderstrepen opnieuw de klimaatdoelstellingen. In 2030 willen we daarom een
klimaatneutrale bedrijfsvoering hebben en zijn de vermogens die we beheren in lijn met de
Parijs-afspraken. In 2050 is de uitstoot van de beleggingsportefeuille die we beheren netto nul.
In het hoofdstuk Onze wereld van nu en straks, in de bijlage Overige duurzaamheidsinformatie
en in het Verslag Verantwoord Beleggen gaan we hier in meer detail op in.

Rapportageproces
Binnen de raad van bestuur is de Chief Finance & Risk Ofﬁcer (CFRO) eigenaar van het
jaarverslag. De CFRO heeft het proces van de totstandkoming belegd bij de directeur Group
Finance. Hij heeft een stuurgroep geformeerd waarin de belangrijkste afdelingen binnen APG
zijn vertegenwoordigd. Deze stuurgroep vergadert een keer per maand en stelt de
uitgangspunten, de structuur, de synopsis en de inhoud van het jaarverslag vast. De inhoud van
het verslag wordt geschreven op basis van interviews met de raad van bestuur en diverse
sleutelpersonen, schriftelijke input en rapportage. Een projectteam begeleidt de
totstandkoming hiervan.
De dataverzameling is gebaseerd op het reguliere rapportageproces binnen APG. Door het
risicomanagement te integreren in de primaire processen én in het rapportageproces is de
betrouwbaarheid van de gegevens geborgd, zowel voor ﬁnanciële als niet-ﬁnanciële data.
Hiermee zorgen we dat de juiste gegevens in de rapportage worden opgenomen. Er zijn
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gedurende de businessplancyclus indicatoren voor de performance (prestaties) op de
belangrijkste strategische onderwerpen bepaald, waarop periodiek wordt gestuurd via de
performancerapportage. Bespreking hiervan vindt plaats via de performancedialoog, die van
hoog tot laag in de organisatie wordt georganiseerd.
De audit- en riskcommissie van de raad van commissarissen is actief betrokken bij het reviewen
van de teksten van het verslag. Tot slot stelt de raad van bestuur de inhoud van het jaarverslag
vast.

Reikwijdte en mate van zekerheid van de accountant
APG heeft zijn externe accountant, KPMG, gevraagd de externe verslaggeving te controleren
c.q. te beoordelen. De mate van zekerheid die van toepassing is op de verslaggeving is hieronder
weergegeven.
KPMG heeft de (geconsolideerde) jaarrekening 2021 van het Jaarverslag gecontroleerd.
KPMG heeft op 8 maart 2022 een goedkeurende verklaring verstrekt bij de
(geconsolideerde) jaarrekening. De controleverklaring is opgenomen onder hoofdstuk 7
Overige gegevens.
Voor het eerst zijn een tiental niet-ﬁnanciële gegevens expliciet onderwerp van
accountantscontrole KPMG heeft op 8 maart 2022 een verklaring met een beperkte mate
van zekerheid verstrekt bij deze niet-ﬁnanciële gegevens. Dit assurance rapport is hierna
opgenomen.
In de komende jaren wordt de scope van het assurance rapport van niet-ﬁnanciële informatie
verder uitgebreid. We hebben met de accountant afspraken gemaakt over de te nemen stappen
om in 2024 te komen tot een integraal verslag waar KPMG een redelijke mate van zekerheid gaat
verstrekken over ﬁnanciële en niet-ﬁnanciële gegevens.
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Rapportage niet-ﬁnanciële informatie
Niet-ﬁnanciële informatie

We hebben vijftien performance-indicatoren gedeﬁnieerd die van toepassing zijn op onze
bedrijfsvoering. Deze indicatoren laten de toegevoegde waarde zien die voortvloeit uit het
volgen van het raamwerk van het International Integrated Reporting Council.

Niet ﬁnanciële KPI's
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Net promotor score
Beheerd in Substainable Development Investments

In 2021 zijn tien performance-indicatoren getoetst door onze externe accountant. In 2020 heeft
de accountant uitsluitend een oordeel gegeven over het Netto resultaat en Rendement eigen
vermogen in het assurance rapport bij de jaarrekening.

Assurance rapport van de onafhankelijke accountant
KPMG heeft bij dit jaarverslag een assurance rapport over de niet-ﬁnanciële informatie
verstrekt. Dit rapport betreft een beperkte mate van zekerheid ten aanzien van de tien
performance-indicatoren die in 2021 hierop van toepassing zijn. De externe accountant heeft
deze tien elementen getoetst op basis van de door Group Finance vastgestelde dossiers van
deze indicatoren. Het rapport is hierna opgenomen.
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Connectiviteitsmatrix
De connectiviteitsmatrix laat in detail zien in hoe we onze organisatie op een integrale manier
besturen, met het doel de beoogde waarde te creëren voor onze stakeholders.
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GRI Index inclusief UN Global Compact
verwijzingen
In de GRI Index laten we zien hoe we invulling geven aan de tien principes van het UN Global
Compact. Met het toevoegen van de vier door ons omarmde UN ontwikkelingsdoelen – geen
armoede, ongelijkheid verminderen, klimaatactie en partnerschappen – benadrukken we hoe
onze missie en doelstellingen door een integrale aanpak leiden tot de gewenste waardecreatie.
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INDICATOR

BESCHRIJVING

VERWIJZING/INVULLING/TOELICHTING

ALGEMENE INFORMATIE
Organisatieproﬁel
GRI 102-01

Naam van de organisatie

APG Groep N.V.

GRI 102-02

Voornaamste activiteiten, merken, producten en/of diensten

Jaarverslag – Grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving

GRI 102-03

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

Jaarverslag – Grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving

GRI 102-04

Het aantal landen waar de organisatie actief is

Jaarverslag – Over dit verslag

GRI 102-05

Eigendomsstructuur en rechtsvorm

Jaarverslag – Grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving Scope en reikwijdte

GRI 102-06

Afzetmarkten

Jaarverslag – Wie we zijn en wat we doen

GRI 102-07

Omvang van de verslaggevende organisatie

Jaarverslag – De wereld van APG (3 visuals: 1, 2, 3)

GRI 102-08

Samenstelling medewerkersbestand

Jaarverslag – Overige personele informatie

GRI 102-09

Omschrijving van de keten van de organisatie

Jaarverslag – Jaarrekening (kosten uitbesteed werk en andere externe kosten)

GRI 102-10

Signiﬁcante veranderingen tijdens de verslagperiode

Geen

GRI 102-11

Uitleg over de toepassing van het voorzorgsprincipe door de

Jaarverslag – Risicomanagement

verslaggevende organisatie
GRI 102-12

Extern ontwikkelde economische, milieu gerelateerde en sociale

Jaarverslag – APG en de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties - Over dit verslag -

handvesten, principes die door de organisatie worden

Mensenrechtenbeleid APG

onderschreven
GRI 102-13

Lidmaatschappen van verenigingen (zoals brancheverenigingen)

APG is, hetzij als APG Groep, hetzij via de dochterbedrijven van APG, aangesloten bij uiteenlopende

en nationale en internationale belangenorganisaties

verenigingen en belangenorganisaties. Voorbeelden hiervan zijn Dutch Fund and Asset Management
Association, Global Real Estate Sustainability Benchmark, Vereniging van Institutionele Beleggers in
Vastgoed, Nederland, Eumedion, Climate Action 100+, Council of Institutional Investors en Investor
Leadership Network.

Strategie
GR 102-14

Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de

Jaarverslag – Voorwoord

organisatie over de relevantie van duurzame ontwikkeling voor de
organisatie en haar strategie.
GRI 102-15

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden.

Jaarverslag – Onze wereld van nu en straks

Beschrijving van de door de organisatie gehanteerde waarden,
principes, standaarden en gedragsnormen, zoals een gedragscode

Jaarverslag – Corporate Governance

De bestuursstructuur van de organisatie

Jaarverslag – Corporate Governance

Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft

Jaarverslag – Wat vinden onze stakeholders belangrijk

Ethiek en integriteit
GRI 102-16
Governance
GRI 102-18
Stakeholderbetrokkenheid
GRI 102-40

betrokken
GRI 102-41

Werknemers onder een collectieve arbeidsovereenkomst

Jaarverslag – Overige personele informatie

GRI 102-42

Uitgangspunten voor de inventarisatie en selectie van

cJaarverslag – Wat vinden onze stakeholders belangrijk

belanghebbenden
GRI 102-43

Wijze waarop belanghebbenden worden betrokken

GRI 102-44

Belangrijkste onderwerpen en vraagstukken die uit het overleg met Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Wat vinden onze stakeholders belangrijk

Jaarverslag – In contact met onze stakeholders

belanghebbenden naar voren zijn gekomen
Rapportage
GRI 102-45

Overzicht van alle ondernemingen die in de geconsolideerde

Jaarverslag – Lijst van kapitaalbelangen

jaarrekening zijn opgenomen en die niet onder dit verslag vallen
GRI 102-46

Proces voor het bepalen van de inhoud en speciﬁeke afbakening

Jaarverslag – Grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving

van het verslag en hierbij gehanteerde uitgangspunten
GRI 102-47

Materiële onderwerpen die tijdens het proces ter bepaling van de

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse

inhoud van het verslag zijn vastgesteld
GRI 102-48

Gevolgen van een eventuele herformulering van informatie die in

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Over dit verslag

een eerder verslag is verstrekt en de redenen voor deze
herformulering
GRI 102-49

Signiﬁcante veranderingen ten opzichte van vorige

Jaarverslag – Over dit verslag - Jaarverslag – Overige duurzaamheidsinformatie

verslaggevingsperiodes ten aanzien van reikwijdte en afbakening
GRI 102-50

Verslaggevingsperiode waarop de verstrekte informatie betrekking 2021
heeft

GRI 102-51

Datum van het meest recente vorige verslag

02-mrt-21

GRI 102-52

Verslaggevingscyclus

Jaarlijks

GRI 102-53

Contactpersoon voor vragen over het verslag of de inhoud daarvan communicatie@apg.nl en sustainability@apg.nl

GRI 102-54

De gekozen 'in overeenstemming met'- optie

GRI 102-55

De GRI-inhoudsopgave voor de gekozen optie

Jaarverslag – GRI content index

GRI 102-56

Beleid met betrekking tot assurance

Jaarverslag – Reikwijdte en mate van zekerheid van de accountant

Ons jaarverslag is opgesteld in overeenstemming met de GRI-richtlijnen (core optie) van het Global
Reporting Initiative (GRI).
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INDICATOR

BESCHRIJVING

VERWIJZING/INVULLING/TOELICHTING

MATERIËLE ONDERWERPEN
Beheerste pensioenuitvoering
GRI 103

1. Afbakening per materieel onderwerp

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Strategische pijlers

2. Managementaanpak

Jaarverslag - Het nieuwe pensioen

3. Evaluatie van de managementaanpak

Jaarverslag - Wat we hebben gedaan als pensioenuitvoerder

1. Afbakening per materieel onderwerp

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Strategische pijlers

2. Managementaanpak

Verslag Verantwoord beleggen

3. Evaluatie van de managementaanpak

Wat we hebben bereikt met ons vermogensbeheer

Eigen indicator

Benchmark UN PRI

Jaarverslag – Sustainable Development Goals

Eigen indicator

Sustainable Development Investments

Jaarverslag – Sustainable Development Goals

1. Afbakening per materieel onderwerp

Jaarverslag – Onze ambities en strategie

Verantwoord beleggen
GRI 103

Hoogste Netto Rendement
GRI 103

2. Managementaanpak

Eigen indicator

3. Evaluatie van de managementaanpak

Jaarverslag – Beheerd vermogen

Extra behaald rendement ten opzichte van de markt

Jaarverslag – De wereld van APG/Resultaten - Extra rendement

1. Afbakening per materieel onderwerp

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Voorbereiden op het nieuwe pensioenstelsel

Het nieuwe pensioenstelsel
GRI 103

2. Managementaanpak
3. Evaluatie van de managementaanpak
Vertrouwen in pensioen
GRI 103

1. Afbakening per materieel onderwerp

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Hoe we onze kennis en kunde hebben ingezet

2. Managementaanpak
3. Evaluatie van de managementaanpak
Eigen indicator

Reputatiescore

Jaarverslag – De wereld van APG/Deelnemers

Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later
GRI 103

1. Afbakening per materieel onderwerp

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Hoe we de pensioendeelnemers van dienst zijn geweest

2. Managementaanpak
3. Evaluatie van de managementaanpak
Eigen indicator

Deelnemers met inzicht in

Jaarverslag – De wereld van APG/Deelnemers

pensioenvermogen
Eigen indicator

Deelnemers met inzicht in

Jaarverslag – De wereld van APG/Deelnemers

inkomen voor later
Digitale veiligheid en privacy
GRI 103

1. Afbakening per materieel onderwerp

Jaarverslag – Materialiteitsanalyse - Digitale veiligheid en privacy

2. Managementaanpak
3. Evaluatie van de managementaanpak
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Overige duurzaamheidsinformatie
Werken aan een aantoonbaar klimaatneutrale bedrijfsvoering

Wij verminderen onze milieubelasting door besparingen op ons energieverbruik, minder
zakelijke verkeersbewegingen te maken en ons afval te hergebruiken. Vervolgens zetten we in op
het gebruik van hernieuwbare bronnen. Als sluitpost compenseren we onvermijdbare uitstoot.
In 2020 zijn beleid en bijbehorende maatregelen opgesteld waarmee de uitstoot die we nog
moeten compenseren in 2030 te verwaarlozen is.

CO2-uitstoot van de bedrijfsvoering
We meten de CO2-voetafdruk van energieverbruik, mobiliteit, gelekte koudemiddelen en afval.
In 2021 stootte APG bruto 7.218 ton CO2 uit (8.173 ton in 2020). Dat is 2,4 kg per fte (2,8 kg per
fte in 2020). Door gebruik te maken van hernieuwbare grondstoffen is onze netto CO2-uitstoot
minder. De netto CO2-uitstoot van APG in scope 1 en 2 wordt vervolgens gecompenseerd met
de inkoop van Gold Standard-certiﬁcaten.
Conform het ‘Green House Gas Protocol’ (GHG Protocol) wordt de CO2-voetafdruk uitgedrukt
in verschillende ‘Scope’-categorieën. Scope 1-emissies zijn directe emissies van eigen bronnen
of bronnen waarover APG zeggenschap heeft. Scope 2-emissies zijn indirecte emissies bij de
opwekking van ingekochte energie. Conform het handboek van de CO2-prestatieladder zijn
zakelijke reizen met privé auto's en zakelijke vliegreizen ook meegenomen in de scope 2
emissieberekening. Scope 3-emissies zijn alle relevante indirecte emissies (niet opgenomen in
scope 2) die voorkomen in de waardeketen van APG. Het betreft bijvoorbeeld de CO2voetafdruk van het woon-werkverkeer van onze medewerkers.
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Netto CO2-uitstoot in ton
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APG brengt de CO2-voetafdruk van de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties,
vastgoed en private equity in kaart. We rapporteren dit jaarlijks in het Verslag Verantwoord
beleggen volgens de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures
en de methodologieën van het Partnership for Carbon Accounting Financials (PCAF) voor
bedrijfsbeleggingen en Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) voor
vastgoedbeleggingen.
Sinds 18 maart 2020 zijn bijna alle Nederlandse medewerkers door coronamaatregelen thuis
gaan werken. Deze maatregelen hebben het volgende effect op de CO2-uitstoot van APG:
Deze daling van onze CO2-uitstooot is voor het grootste deel veroorzaakt door de afname in
uitstoot als gevolg van veel minder mobiliteit.
Energieverbruik laat daarentegen geen enorme daling zien, omdat de gebouwen nog
verwarmd/gekoeld worden voor de aanwezige collega’s. Het betreft ongeveer 100 collega’s
die voortdurend aanwezig zijn geweest, redelijk verspreid over de gebouwen.
Deze factoren leiden tot een relatieve stijging van de uitstoot van energie (gas en elektriciteit)
binnen de totale uitstoot.
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Grondslagen CO2-uitstoot
Voor de grondslag voor de meeste conversiefactoren gebruikt APG de 'Lijst emissiefactoren' die
wordt gepubliceerd op www.CO2emissiefactoren.nl. APG maakt in Nederland gebruik van
groene stroom ten behoeve van zijn bedrijfsvoering. De herkomst en de bron van deze geleverde
groene stroom is Europese wind en wordt gegarandeerd met Garanties van Oorsprong (GvO’s).
In de berekening van netto scope 2 CO2-emissies wordt hieraan een emissiefactor van nul
toegekend. Het woon-werkverkeer is een schatting en wordt gebaseerd op de woonwerkvergoeding. Hierbij is aangenomen dat medewerkers met een woonwerkvergoeding die
meer dan tien kilometer van kantoor wonen, met de auto komen. Omdat de woonwerkvergoeding is blijven doorlopen gedurende de thuiswerkperiode die op 18 maart 2020 is
ingegaan, zou dit een vertekend beeld over de uitstoot geven. Daarom is basis van
aanwezigheidsregistraties aangenomen dat het woon-werkverkeer vanaf het tweede kwartaal
met 97,5 procent is gedaald.
De CO2-emissies zijn bepaald voor APG Groep.

Energieverbruik huisvesting
Om inzicht te krijgen in de intensiteit van energie en broeikasgassen (GHG) wordt gebruik
gemaakt van de methodiek van Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM). Hierbij worden
gebruikte energie en, in het geval van GHG ook, gelekte koudemiddelen gedeeld door het
gehuurd vloeroppervlakte. We willen dat onze huisvesting onder het 1,5-gradenpad van Parijs
blijft en streven ernaar de 2050-doelstelling eerder te behalen.
In 2021 hebben we geconstateerd dat de GHG-intensiteit voor onze Nederlandse kantoren niet
juist was berekend voor 2020 en 2019, doordat geen rekening was gehouden met het feit dat de
voor onze Nederlandse kantoren groene stroom wordt ingekocht. Dit wordt gegarandeerd met
Garanties van Oorsprong voor Europese wind.
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Gescheiden afval
APG wil het restafval reduceren tot maximaal 10 procent in 2022 en tot nagenoeg 0 procent in
2030. In 2021 was het restafval 18 procent van het totale afval (42 procent in 2020). Dat is 9,3 kg
restafval per fte (7,8 kg restafval per fte in 2020). De stijging in 2021 ten opzichte van 2020 is
grotendeels veroorzaakt door het opruimen van de oude kantoren in Amsterdam. Het overgrote
deel van het afval dat hieruit is voortgekomen, is gescheiden afgevoerd.
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Overige personele informatie
2021

2020

Verdeling mannen en vrouwen op 31 december
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Man
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%

%
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%

%

%

%

Subtop

%
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%
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1
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Begrippenlijst
Beheerste pensioenuitvoering: een robuust, kostenefﬁciënt en toekomstvast pensioen; in
processen en systemen.
Benchmark UN Principles for Responsible Investment: de Verenigde Naties ondersteunt een
internationaal netwerk van beleggers die samenwerken om de zes principes voor verantwoord
beleggen in de praktijk te brengen. Een referentiekader geeft inzicht in de gevolgen van
duurzaamheid voor beleggers.
Bieden van grip op inkomen voor nu, straks en later: ondersteuning aan deelnemers bij grip
op inkomen voor nu, straks en later, onder andere door overzicht en inzicht te geven door
middel van advies en coaching proposities.
Breaam: een certiﬁceringsmethode voor een duurzaam gebouwde omgeving.
CO2-uitstoot (CO2-emissies): het vrijkomen van koolstofdioxide in de atmosfeer.
CO2-voetafdruk: jaarlijkse berekening die inzichtelijk maakt hoeveel CO2 en andere
broeikasgassen worden uitgestoten.
Compliance-risico: het risico van materiële ﬁnanciële verliezen, schade aan reputatie van APG
en sancties van toezichthouders, als gevolg van het niet voldoen aan wet- en regelgeving en/of
niet-integer gedrag.
Connectiviteitsmatrix: schematisch overzicht van de onderlinge samenhang en
afhankelijkheden van de aspecten die relevant zijn voor de langetermijnwaardecreatie.
Digitale veiligheid & privacy: het beschermen van de digitale gegevens die betrekking hebben
op deelnemers en werkgevers. Dit betekent dat deze gegevens gevrijwaard blijven van inzage of
manipulatie door onbevoegden en van misbruik.
Deelnemers: personen die bij een pensioenfonds pensioenaanspraken opbouwen, hebben
opgebouwd of pensioen ontvangen. Het aantal deelnemers is de som van het aantal actieve
deelnemers, (gewezen) deelnemers en gepensioneerden (pensioengerechtigden).
Extra rendement (5 jaar) in basispunten: het rendement boven de benchmark, de resultaten
die we behalen gemeten over een gemiddelde periode van 5 jaar. Het basispunt geeft de kleinste
verandering aan en bedraagt een honderdste deel van een procent.
Fiduciair model: model dat de scheiding van drie rollen in het beleggingsproces borgt; het
onafhankelijke advies aan onze klanten, het beleggen van pensioengeld en het beheersen van
risico’s.
Financieel risico: het risico op een ongewenste gebeurtenis met impact op de balans en/of de
winst- en verliesrekening van APG als gevolg van variaties in niet te beïnvloeden marktvariabelen
of verzekeringsschadekansen.
Governance: het gedrag van een onderneming: hoe doen ze hun werk, met wie en onder welke
voorwaarden.
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Hoogste netto rendement: het behalen van het hoogste rendement voor de pensioenfondsen
en hun deelnemers, netto, dus na aftrek van kosten.
ICLAAP: Europese richtlijnen om de ﬁnanciële sector aan te sporen op een gestructureerde
manier na te denken over kapitaal- en liquiditeitsrisico’s en deze risico’s te meten en te
beheersen.
Inclusiebeleid: beleid binnen ons vermogensbeheer waarbij bedrijven waarin we kunnen
beleggen worden gekwaliﬁceerd op basis van rendement, risico, kosten en duurzaamheid. We
onderscheiden koplopers (bedrijven goed scoren), beloften (bedrijven die we met
"engagements" stimuleren het beter te gaan doen) en achterblijvers (bedrijven die serieuze
stappen moeten nemen, willen we hier in blijven beleggen). De kwaliﬁcatie is dus bepalend voor
onze beleggingsbeslissing.
Liquide beleggingen/ Illiquide beleggingen: liquide beleggingen betreffen goed
verhandelbare beleggingen, waarvan vrijwel continu een objectieve prijs beschikbaar is. Dit in
tegenstelling tot illiquide beleggingen, waarvoor dit niet het geval is.
Maximale pensioenwaarde: een zo goed mogelijk pensioen creëren voor de deelnemers: de
meeste inkomensjaren voor later en kwalitatief hoogstaande diensten tegen een
marktconforme prijs, waarbij we hechten aan solidariteit tussen generaties, aan verduurzaming
en aan een inclusieve samenleving.
Medewerkerbetrokkenheidsonderzoek: het onderzoek (MBO) meet hoe tevreden de
medewerker van APG met het werk is, of de medewerker energie krijgt van het werk. Naast
betrokkenheid worden ook zes andere thema’s gemeten; vitaliteit, inclusieklimaatthema’s,
ontwikkelmogelijkheden, identiﬁcatie met APG, leiderschap en support en samenwerking en
psychologische veiligheid. Dit onderzoek vindt ieder halfjaar plaats. Gerapporteerd is de score
van de uitvraag in oktober.
MIFID: Markets in Financial Instruments Directive. Moet het concurrentievermogen op de
Europese ﬁnanciële markten verbeteren door het creëren van één Europese markt voor
beleggingsdiensten en -activiteiten.
Net promoter score: een instrument voor het meten van klantloyaliteit.
Nieuwe pensioenstelsel: het leveren van een bijdrage aan een toekomstbestendig systeem van
pensioenvoorziening, door onder andere met een gedegen voorbereiding de transitie naar het
Pensioen van Straks in goede banen leiden.
Operationeel risico: het risico op verliezen door externe gebeurtenissen, falende (interne of
uitbestede) processen en ICT-systemen of ongewenst gedrag van personeelsleden.
Operationele risico’s kunnen leiden tot ongewenste gevolgen voor onze opdrachtgevers. Het
hiermee samenhangende uitbestedingsrisico voor opdrachtgevers is onderdeel van het
integraal risicomanagement bij APG.
Pensioenuitvoeringsorganisatie: Als een pensioenfonds het hoofd is, is een
pensioenuitvoerder de handen. Bij het pensioenfonds wordt alles bedacht en dat wordt allemaal
uitgevoerd door een pensioenuitvoerder. Dit doet een uitvoerder vaak voor meerdere
pensioenfondsen tegelijk. Dat maakt het goedkoper en efﬁciënter. Volgens de deﬁnitie van De
Nederlandsche Bank is APG een pensioenuitvoeringsorganisatie (PUO) en is een pensioenfonds
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of een verzekeraar een pensioenuitvoerder.
Pensioenuitvoering: alle administratie- en communicatiediensten die APG als
pensioenuitvoeringsorganisatie namens de opdrachtgevende pensioenfondsen (volgens de
Pensioenwet art. 1 pensioenuitvoerders) aan werkgevers en deelnemers verleent.
Persoonlijke Pensioenpot: een visualisatie waarmee de pensioendeelnemer op eenvoudige
wijze inzicht krijgt in zijn/haar eigen pensioen. Het maakt inzichtelijk welk bedrag de deelnemer
tot nu toe heeft opgebouwd, wat hij/zij zelf en wat de werkgever inlegt, en wat het resultaat van
de beleggingen is.
Reputatiescore: de reputatiescore geeft inzicht in de reputatie, volgens een
reputatieonderzoek van het Reputation Institute. De methode meet niet alleen de reputatie,
maar ook de oorzaken en de gevolgen. Gerapporteerd is de gemiddelde score over het jaar.
Risicoproﬁel: het risicoproﬁel geeft aan hoeveel risico onze klanten, de pensioenfondsen,
mogen nemen met het kapitaal van de deelnemers. Samen met de klant stelt APG het
risicoproﬁel samen. De grondslag voor het risicoproﬁel van een klant vormt een Asset Liability
model. Dit is een rekenmodel dat uitgaat van bezittingen en verplichtingen en op basis van
voorkeuren van het pensioenfonds het gewenste rendement en de daarbij acceptabele mate van
risico inventariseert.
Stakeholderanalyse: het onderzoek naar de belangrijkste belanghebbenden die betrokken zijn
bij en invloed hebben op onze organisatie.
Strategisch risico: het risico dat strategische doelstellingen niet worden behaald als gevolg van
veranderingen op het gebied van concurrentieverhoudingen, politieke besluitvorming,
stakeholders, reputatie en/of ondernemingsklimaat of het vermogen van de organisatie om zich
aan deze veranderingen aan te passen.
Sustainable Development Goals (SDG's): wereldwijde doelstellingen voor duurzame
ontwikkeling, geformuleerd door de Verenigde Naties.
Verantwoord beleggen: het behalen van een verantwoord beleggingsresultaat dat naast
ﬁnancieel rendement ook maatschappelijk rendement oplevert door aandacht voor mens, milieu
en goed bestuur.
Verslaggevingsrisico: het risico dat door fouten in de administratieve processen of systemen,
onjuistheden voorkomen in verslaggevingsproducten.
Vertrouwen in pensioen: het vertrouwen van de maatschappij in pensioen.
Waardecreatiemodel: het effect van de wisselwerking tussen menselijk kapitaal, de organisatie
en de klant noemen we waardecreatie. Het waardecreatiemodel geeft schematisch weer hoe het
proces van waardecreatie verloopt.

181

