Een terugblik op 2020
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Financieel 2020
In het eerste kwartaal waren de gevolgen van de coronacrisis en
lage rente merkbaar. De financiële positie was sterk verminderd.
Herstel kwam vanaf april, met als uiteindelijk resultaat dat
over het hele jaar een goed rendement is behaald. Vooral
in het vierde kwartaal zijn de eerdere aandelenverliezen op
aandelen goedgemaakt. De rentedaling in 2020 is gedeeltelijk
gecompenseerd door positieve beleggingsresultaten. Uiteindelijk
bereikte de beleidsdekkingsgraad een niveau dat helaas geen
verhoging van de pensioenen mogelijk maakte, maar waarbij ook
geen verlaging nodig was. De stijging van de dekkingsgraad zet in
begin van 2021 door.
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Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

Pensioenakkoord

Bijdrage leveren aan een duurzame samenleving met uw pensioengeld.

Met het sluiten van het pensioenakkoord is een nieuwe fase
ingegaan. Doel is dat pensioenuitkeringen gaan meebewegen
met de economie. Daardoor kunnen pensioenen eerder
verhoogd, maar ook verlaagd worden. Sociale partners maken
in de cao afspraken over pensioen en de keuzes hiervoor
binnen het nieuwe akkoord. Dit gebeurt in goed overleg met
het pensioenfonds; de nieuwe regeling moet evenwichtig,
uitvoerbaar en goed communiceerbaar zijn.

Doelen: beter klimaat, goede gezondheid en welzijn. Eigen
duurzame aandelenstrategie ontwikkeld om aan doelen bij te
dragen. 2020: Verdere verduurzaming van de beleggingen
levert goede rendementen op. Speciale MVB-pagina:
www.mvbpensioenpostnl.nl

Het volledige jaarverslag 2020 vindt u hier
www.pensioenpostnl.nl/publicaties

