
   
 
 

Persbericht 
 
PFZW en Rabobank geven samen impuls aan Nederlandse economie 
 
Zeist /Utrecht, 18 maart 2014 – Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en Rabobank gaan samen 
het risico delen op uitstaande kredieten van Rabobank. De omvang van de kredietportefeuille 
waarover gezamenlijk risico wordt gelopen, bedraagt € 3,2 miljard. Het gaat om ruim 500 
bedrijfsleningen, waarvan meer dan de helft verstrekt is aan Nederlandse bedrijven. Deze 
samenwerking  draagt bij aan het stimuleren van bedrijvigheid in de Nederlandse economie.  
 
PFZW krijgt met deze transactie toegang tot een kredietportefeuille die de beleggingsmix van het 
pensioenfonds op een efficiënte wijze spreidt. Zo bereikt het pensioenfonds een  stabiel en 
aantrekkelijk langjarig rendement ten behoeve van de deelnemers.  PFZW heeft sinds 2006 veel 
ervaring met soortgelijke transacties die hun toegevoegde waarde voor het rendement van PFZW 
ook tijdens de financiële crisis ruimschoots hebben bewezen.  
 
Voor Rabobank ontstaat hiermee een reductie van het kredietrisico van deze leningenportefeuille. 
Het kapitaal dat op de bankbalans vrijvalt, kan door Rabobank opnieuw worden gebruikt voor het 
verstrekken van meer leningen in onder andere  Nederlandse ondernemingen. 
 
Jan-Willem van Oostveen, manager Financieel- en Beleggingsbeleid  van PFZW: “We werken graag 
samen met banken die een goede track record hebben op het gebied van kredietverlening. We 
hebben nu als pensioenfonds toegang gekregen tot beleggingen waar we graag in deelnemen. Deze 
samenwerking laat zien hoe Nederlandse pensioenfondsen en banken samen een impuls kunnen 
geven aan het investeren in de Nederlandse economie.”  
 
Tanja Cuppen, Chief Financial Risk Officer van Rabobank International: “Deze samenwerking met 
PFZW toont aan dat er steeds meer mogelijkheden zijn om Nederlandse pensioenfondsen te laten 
participeren in de financiering aan het Nederlandse bedrijfsleven.” 
 
Over PFZW 
PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 2,5 miljoen  
(oud-)werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd vermogen, dat 
ultimo december € 137,3 miljard bedraagt. PFZW heeft de uitvoering van de pensioenregeling en het 
beheer van het pensioenvermogen uitbesteed aan PGGM. 
 
Over de Rabobank Groep 
De Rabobank Groep is een internationale financiële dienstverlener op coöperatieve grondslag, actief 
op het gebied van retailbanking, wholesalebanking, vermogensbeheer, leasing, vastgoed en 
verzekeren. Binnen Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening. De internationale 
focus is vooral gericht op de food- en agribusiness. De Rabobank Groep is een coöperatie en bestaat 
uit de zelfstandige lokale Rabobanken en hun centrale organisatie Rabobank Nederland met een 
aantal (internationale) dochterondernemingen. In totaal werken er ongeveer 56.900 mensen (fte) in 
41 landen.  



Rabobank heeft hoge kwalificaties voor kredietwaardigheid gekregen van ratinginstituten Moody's, 
Standard & Poor's, Fitch en DBRS. Gemeten naar tier-1 vermogen, behoort de Rabobank Groep tot 
de 30 grootste financiële instellingen ter wereld.  
Internationaal opereert de Rabobank Groep met gespecialiseerde dochterondernemingen 
waaronder de Lage Landen (leasing en vendor financing) en Rabo Vastgoedgroep (vastgoedbeheer en 
ontwikkeling). 
Voor meer informatie over de Rabobank Groep ga naar www.rabobank.com/nl. 
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Rabobank Groep 
Roelina Bolding 
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R.Bolding@rn.rabobank.nl 
www.rabobank.com/nl 
 
 

http://www.rabobank.com/nl
http://www.pfzw.nl/
mailto:R.Bolding@rn.rabobank.nl

