
 
 
Tweede kwartaal 2022 

Kerncijfers 
Q2 2022 

DNB-Beleidsdekkingsgraad 148,1% (+5,3%) 
Gemiddelde reële dekkingsgraad 94,8% (+0,3%) 
Beleggingsrendement -13,1% (2022: -17,0%)
Belegd vermogen € 27,0 miljard (Q1 2022: € 31,3 miljard) 
Pensioenverplichtingen € 17,2 miljard (Q1 2022: € 20,0 miljard) 
Aantal deelnemers 67.335 (Q1 2022: 67.472) 

Dekkingsgraad 
Q2 2022 Q1 2022 Q4 2021 Q3 2021 Q2 2021 

Marktwaarde van de beleggingen 27.046 31.347 32.936 31.757 31.002 
Af: Bestemmingsreserve -263 -302 -316 -303 -294
Af: Saldo schulden en vorderingen -13 -13 -13 -13 -13
Pensioenvermogen 26.770 31.033 32.607 31.441 30.695 

Reële pensioenverplichtingen 26.488 33.518 35.055 33.327 31.554 
Reële dekkingsgraad 101,1% 92,6% 93,0% 94,3% 97,3% 
Gemiddelde reële dekkingsgraad 94,8% 94,5% 94,8% 95,3% 94,5% 
Marktrente van de verplichtingen 2,03% 1,06% 0,43% 0,39% 0,37% 
Gemiddelde inflatie in reële 
verplichtingen 

2,45% 2,65% 2,23% 2,01% 1,69% 

DNB-waarde  
pensioenverplichtingen 

 17.175  20.043  22.319  22.130  22.324 

DNB-rente pensioenverplichtingen 2,05% 1,12% 0,53% 0,49% 0,47% 
DNB-dekkingsgraad 155,9% 154,8% 146,1% 142,1% 137,5% 
DNB-beleidsdekkingsgraad 148,1% 142,8% 138,8% 134,9% 131,2% 

Lees de kwartaalblog van Peter van Meel voor een toelichting op de 
ontwikkelingen in het afgelopen kwartaal. 

Kwartaalcijfers 

https://www.pensioenfondsing.nl/nieuws/2022/augustus/kwartaalblog-q2-2022/


Dekkingsgraad 

 
 

 

 
 

Toeslagverlening bij Pensioenfonds ING is voorwaardelijk. Volledige 
toeslagverlening is mogelijk als zowel de beleidsdekkingsgraad (wettelijk 
kader) als de gemiddelde reële dekkingsgraad voldoende hoog zijn (groen). 
Het bestuur houdt bij zijn besluit rekening met beide dekkingsgraden. 
 
Op de website vindt u verdere uitleg over de dekkingsgraad, het verloop 
daarvan in de afgelopen maanden en over toeslagverlening. 
 

https://www.pensioenfondsing.nl/over-pensioenfonds-ing/dekkingsgraad/
https://www.pensioenfondsing.nl/over-pensioenfonds-ing/toeslagenbeleid-indexatie/


Beleggingen 
  Beleggingen Rendement Rendement 

Q2 2022 Q2 2022 YTD 2022 
  in mln € gewicht in % in % 

in % 
Matchingportefeuille (totaal)* 16.966 62,7 -18,2 -23,3 
Treasuryportefeuille (totaal)** 454 1,7 0,1 0,1 
Returnportefeuille (totaal) 9.625 35,6 -4,0 -4,1 
      Aandelen 5.174 19,1 -7,4 -8,9 
      Bedrijfsobligaties  183 0,7 -12,8 -17,0 
      Leningen opkomende landen 772 2,9 -8,4 -13,4 
      Vastgoed 3.052 11,3 6,1 13,1 
      Alternatieve beleggingen  466 1,7 4,6 5,5 
      Valuta-afdekking*** -9 0,0 -2,2 -2,2 
Totaal beleggingen 27.046 100,0 -13,3 -17,0 

 
*  Inclusief renteswaps en inflatieswaps         
**  Betreft liquide middelen (cash) en geldmarktfondsen 
***  Het rendement op valuta-afdekking betreft de bijdrage van de valuta-afdekking aan het rendement op 

de returnportefeuille. 
 
Voor uitleg over de begrippen checkt u onze begrippenlijst op de website. 
 
Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) 
MVB is een integraal onderdeel van het beleggingsbeleid van Pensioenfonds ING. We oefenen 
op verschillende manieren invloed uit. De uitvoering besteden wij deels uit aan Robeco.  
Lees over onze inspanningen in het afgelopen kwartaal: 
 
• Stemmen; bekijk het stemoverzicht op onze website om te zien hoe wij hebben gestemd op 

aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin we aandeelhoudersrechten hebben. Of 
bekijk het stemrapport (active ownership report) voor een overzicht van het aantal 
vergaderingen waarbij wij gestemd hebben en ons stemgedrag per voorstelcategorie.  

• Engagement; bekijk het engagement rapport (active ownership report) voor een overzicht 
van de onderwerpen en thema’s waarover wij gesprekken hebben gevoerd met 
ondernemingen en de voortgang per thema. U leest hierin ook meer achtergrondinformatie 
over actuele gesprekken. 

• Meer: lees de berichten op onze website, het duurzaamheidsverslag over 2021 of de 
speciale MVB-uitgave van ons Antwoorden magazine (december ‘21). 

Bekijk de website voor uitgebreidere informatie over MVB. U vindt hier onder meer een 
overzicht van onze beleggingen, de uitsluitingenlijst en de stemcode. 
 
Disclaimer  

Dit overzicht geeft de (financiële) resultaten van het afgelopen kwartaal op hoofdlijnen weer. 
Pensioenfonds ING heeft zich met uiterste zorgvuldigheid ingespannen voor een correcte en 
actuele weergave van de informatie in dit bericht. Aan deze publicatie kunnen echter geen 
rechten worden ontleend. 

https://www.pensioenfondsing.nl/begrippen/
https://viewpoint.glasslewis.com/WD/?siteId=Pfi
https://www.pensioenfondsing.nl/media/13652/pensioenfonds-ing-public-engagement-report-q2-2022.pdf
https://www.pensioenfondsing.nl/media/13652/pensioenfonds-ing-public-engagement-report-q2-2022.pdf
https://www.pensioenfondsing.nl/nieuws/thema/Duurzaamheid
https://duurzaamheidsverslag2021.pensioenfondsing.nl/
https://www.pensioenfondsing.nl/media/12772/antwoordenmagazine-mvb-special.pdf
https://www.pensioenfondsing.nl/over-pensioenfonds-ing/maatschappelijk-verantwoord-beleggen/
https://www.pensioenfondsing.nl/media/11237/lijst-van-beleggingen.pdf
https://www.pensioenfondsing.nl/media/10719/uitsluitingenlijst.pdf
https://www.pensioenfondsing.nl/media/10720/stemcode.pdf



