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Abstract

This project focused in the first stage on the comparison of two freely available corefer-
ence resolution systems for Dutch and their performance on annual reports of pension
funds. The two systems were a rule-based system and a trained end-to-end model. For
this, a small dataset with annual reports was annotated on coreference. The evalu-
ation showed that the performance of these systems on annual reports is lower than
on their test data, but still gives useful results. The end-to-end model showed to be
considerably better (40 CoNNL) than the rule-based system (30 CoNNL). However, the
e2e-model also showed instability on longer texts unlike the rule-based system. During
the second stage, the project focused on improving a tool that extracts sentences that
contain references to topics on environmental social governance (ESG) and corporate
social responsibility (CSR). The tool extracts only sentences when they contain a term
from a predefined list. With coreference resolution the tool could possibly also extract
sentences without a term in the list. Adding coreference to the tool did not lead to an
improvement of the output of the tool. This is because the possible improvement that
could be reached with adding coreference turned out to be low. Additionally, the two
tested systems performed poorly on references regarding ESG and CSR topics. How-
ever, coreference may be a useful addition to other use-cases within the Dutch central
Bank in the future.
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Chapter 1

Introduction

1.1 Problem definition

In the Netherlands, the Dutch Central Bank is committed to guarantee the security and
stability of the financial sector. Therefor it is authorized as one of the supervisors of
financial institutions. One of the largest financial institutions are pension funds, as they
altogether manage a capital of more than 1400 billion euros. An entire division within
the central bank is committed to the material and prudential supervision of these funds.

In 2019 the Dutch Central Bank published its renewed strategy, DNB2025, in which
it details its ambitions for the coming 5 years. One of the main pillars in this strat-
egy is the new focus on environmental social governance (ESG) and corporate social
responsibility (CSR). The conviction stated in the strategy is that “sustainable eco-
nomic growth is only possible without harmful effects on the environment, and if the
financial and economic system is inclusive” (De Nederlandsche Bank, 2020, p. 5). For
this reason, there will be a greater focus with the supervisors on the policy of the fi-
nancial institutions regarding these matters. A second pillar described in the strategy
is the focus on the digitization of the bank. The goal stated in the strategy is “to work
data-driven and all our activities are based on digital technologies” (De Nederlandsche
Bank, 2020, p. 3).

A large part of the incoming data used by the employees of the bank in their role
as supervisor is textual data. However, they do not have enough time to read and
monitor all this data. The supervisors always need to do a risk calculation to decide
which organizations they will investigate further. For that reason, the bank has had,
for quite some time, an interest in natural language processing (NLP). As not all of
the incoming data can be read, NLP can help to process this data more efficiently and
thoroughly. This can lead to a more substantiated decision which organizations should
be investigated further.

One of the many textual sources that supervisors receive and use to monitor insti-
tutions are annual reports. Specifically, the boards of pension funds publish this report
every year. In these reports they inform their members and the public about the pur-
sued policy of the fund, the investments and the fund’s financial position and results.
To analyze these reports more efficiently the bank experimented with the Textual Anal-
ysis Annual Reports for Toezicht Pensioenen (TAAR-TP) tool. With this TAAR-TP
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2 CHAPTER 1. INTRODUCTION

tool there is a predefined list with terms regarding CSR and ESG. When a term from
the list appears in the lemmatized text, the sentence containing the term is given back
as output to the user. In this case the user is the supervisor of the pension fund. The
goal is that supervisors get a quick insight into which funds take these matters into
account while defining their policies and how they do that. This project was developed
as a pilot and is therefore not yet taken into operation by the supervisors.

One weak spot of this project is that it only gives back sentences when they con-
tain the literal form of the term in the list. However, in language it is common to
refer to an entity with different references, like in the following example. With our new
ESG-policy we contribute to a cleaner and more sustainable world. . . . This policy will
be constantly updated in the coming years.” The reference This policy would refer in
this case to our new ESG-policy and thus be relevant as output. This phenomenon
where there are multiple references to the same entity in the text is called coreference.
Another sub-form is pronomial coreference where different pronouns corefer, like in the
following example ”[I]am happy with [my] new mentor,” [she] said. Coreference reso-
lution (CR) is then the NLP technique that first identifies all the references to entities
and then link them when they are coreferent.

The goal of the TAAR-TP tool is to extract sentences with relevant references to
entities that are of interest to the supervisor. However, right now extraction only takes
place when it contains a term from the list. It is not possible to create a list with all
possible references, as you would need to include words like it and this would lead to
a very low precision of the tool. It can therefore be rewarding to investigate the effect
coreference resolution has on the TAAR-TP tool. In theory, with CR sentences can be
extracted when they do not contain a term from the list, but also when they contain
terms that are coreferring with a topic of interest. Coreference resolution and its effect
on the tool will thus be the theme of this thesis project.

However, CR is a broad theme and there are many approaches to tackle this task.
The focus of this project will therefor only be on two types of CR systems. Namely a
rule-based system and a trained end-to-end model (e2e-model). In this thesis a com-
parison will be made specifically between these two systems to see whether one of the
two is more effective for the task of CR on annual reports and as an addition to the
TAAR-TP tool.

1.2 Coreference Resolution

In a text there are constant references to entities or events in the real world. With
these references the listener or reader can make a mental image of who is referred to
and what is happening. The span of text referring to this event or entity is called a
mention. Example 1 shows a sentence where all the mentions are between brackets.

Example 1
[Barack Obama]1 and [Michelle Obama]2 went to [Washington D.C.]3 to attend [the
inauguration of [Joe Biden]]4 and [Kamala Harris]5]6.

Most of the mentions that appear in the text are referenced once and are called single-
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tons. These mentions are often references that need little to no context to be under-
stood. The listener or reader needs to know exactly who or what is referred to when
an entity or event is introduced in the mental image. However, there are also many
entities or events that are referred to multiple times. When two or more mentions refer
to the same entity or event, they are coreferent. In Example 2 the two references to
Joe Biden are coreferent.

Example 2
[Joe Biden]1 is American. [Joe Biden]1 is 79 years old.

When there are corefering mentions in the text, it is quite common that those men-
tions are not the same and do not carry the same information. As the first reference
introduced the concept already in the mental image, the second reference can be less
explicit. This special form of coreference, where one mentions needs the reference to
another mention to be understood is called anaphora. The mention that is referred to
is called the antecedent (Jurafsky and Martin, 2021). Example 3 shows this example
where it is possible to refer to Joe Biden with his without any ambiguity although the
word his in itself does not refer to someone in particular.

Example 3
[Joe Biden]1 took [[his]1 oath]2 with [the hand]3 on [the Bible]4.

Coreference resolution is then the task of, first, automatically extracting all the men-
tions. And then clustering the mentions to it antecedents to create a coreference chain.
This makes CR on the one hand and extraction-task, and on the other hand a cluster
task. In later chapters it will be detailed more how these tasks are combined in CR-
systems. CR is typically considered to be a particularly challenging task within NLP as
there is a great diversity in which coreference can occur in natural language. Example 4
- 5 show sentences with different corefering entities and events. As the examples show,
mentions can be nested, of varied lengths and distinct categories like pronouns, verbs,
nominal phrases, and proper names.

Example 4
[The Minister of [the Democratic Party]2]1 [John Smith]1 gave [[his]1 speech]3 to [other
members]4 of [the party]2.

Example 5
[The net worth of [the inhabitants of [the old village]2]3]1 [grew]4 with 10%. [This
growth]4 was primarily because of [the increase of [the housing prices]6]5.

Usually, the antecedent is followed by the corefering mention, but is not always the
case. In Example 6 you will see the phenomenon called cataphora, which is when the
mention comes before the antecedent.

Example 6
“[I]1 am a very happy woman right now,” said [Anne]1 to [[her]1 sister]2.

Also, there are different type of corefering relations. The example above shows the
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most common type, the identity coreference relation. This is where the two mentions
refer to the exact same entity and are not in a special formation. A special formation
is the case for appositive relations where a noun renames the noun directly on the left,
as shown in Example 7.

Example 7
[Xi Jingping]1, [president of China]1 turns 56 today.

Two corefering relations that do not refer to the exact same entity are bridging and
part-to-whole relations. Bridging relations are entities that are not mentioned before
but can be derived from the previous mentions. In Example 8 the tea can be derived
from the water and the leaves.

Example 8
[The lady]2 puts [the leaves]1 in [the water]1 and serves [the tea]1.

Part-to-whole coreference relations are mentions that refer to only a part of the an-
tecedent. In Example 9 the mention the Senators refers to the Members of Congress
but is not complete as it does not contain the representatives (Hoste and De Pauw,
2006).

Example 9
[Members of Congress]1 have to vote today and [the Senators]1 are already present.

Furthermore, very often the corefering mentions are close in distance, but there can
also be several sentences between the two corefering mentions. To narrow the scope
of this project and consider the goal of improving the TAAR-TP tool, this thesis will
solely focus on the mentions referring to entities. Also, as most common CR-models
focus only on identity and appositive relations this will also be the focus during this
project.

1.3 Motivation

Although coreference resolution is quite a complex issue, it can be rewarding to in-
vestigate it. The first benefit of this project is that it may improve the results of the
TAAR-TP project. The expectation is that a successful performance of coreference
resolution can improve the results of the project as sentences with entities that corefer
with a topic of interest can also be given back to the supervisor. This would be a next
step in the development and deployment of this tool. The second benefit is that the
project will give more insight into the workings and potential benefits of coreference
resolution on other data available within the bank. Within the bank more NLP tools
are developed, and coreference resolution could be a useful technique for these other
projects. Many of these tools try to extract specific information effectively and effi-
ciently from the text, also called the ‘smart-searching’ tools. With an extensive analysis
on coreference resolution, an educated decision can be made whether it is a path that
is worth following further in the future regardless of the effect it has on the TAAR-TP
project. Or, on the other hand, that the benefits do not weigh against the expected
investment to create a successful coreference system. The analysis performed in this
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thesis makes it possible to estimate the benefit and the expected investment to create a
successful coreference system on Dutch annual reports and possibly other data within
the bank.

1.4 Research questions

The aforementioned analysis and potential benefits for the automatic analysis of annual
reports lead to the following research questions:

1. What is the difference between a rule-based system and an end-to-end model
for Dutch coreference regarding their performance on Dutch annual reports of
pension funds and the coreference relations they extract and miss?

2. What is the difference between the effect the rule-based system and the end-to-
end model have on the extraction of corefering relations in the text to specifically
ESG and CSR policy and the output of the TAAR-TP tool?

1.5 Outline

To answer these questions the project is split into various parts. In the second chap-
ter the evaluation methods for CR are discussed. Also, a brief history is given of the
previous coreference systems up till the state-of-the-art systems. This is done both
for English and for Dutch. In Chapter 3 the data is described in more detail and the
method used to perform this thesis. In Chapter 4 the results of the analysis on specif-
ically coreference resolution are presented. Chapter 5 will present the results of the
addition of coreference to the TAAR-TP tool. Lastly, Chapter 6 will be a discussion of
these results and a conclusion of this project.
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Chapter 2

Evaluation & Related Work

As coreference resolution is a difficult task that consists of two sub-tasks there is an
ongoing dialogue on how to effectively evaluate it. This chapter gives an overview of
the different evaluation methods for CR. Moreover, this chapter also gives an overview
of CR-systems in the past up till the state-of-the art systems. This is done both for
English and Dutch. The architecture of the rule-based system and the end-to-end
model, which are compared in this thesis, are discussed in detail.

2.1 Evaluation

2.1.1 MUC

One of the first widely implemented evaluation metrics for coreference resolution was
the MUC score (Vilain et al., 1995). This metric focuses on the overlapping links in the
coreference chains of the gold standard and system output. The precision is calculated
in the following way. Determine the length of the output chain, minus the length of
the overlap between the output chain and the gold chain. Calculate this number for
all output chains and take the sum. This is the denominator. For the numerator,
take the sum for each length of the output chain minus 1. The recall is calculated
in the same way but instead with focus on the length of the gold chain. Thus, the
MUC score calculates the number of links that need to be added to the gold chain,
to get the output chain (recall) and the number of links that need to be added to the
output chain to get the gold chain (precision). The advantage of this metric is that it
acknowledges that coreference resolution is a clustering task. On the other hand, the
two major disadvantages of this metric are that it cannot include singletons and that it
prefers longer coreference chains over shorter ones. Singletons are not included because
they are not linked to other entities. Also, this metric has a favor for wrongly linked
mentions in comparison to falsely unlinked mentions. In theory the model could link
all entities in the text to each other. This would always give a recall of 100 while not
affecting the precision that much. Training on solely the MUC score leads therefore to
a system that prefers longer, incorrect chains. In general, the MUC score often gives
higher results than other metrics for CR and this makes it the least discriminative
metric of all.

7
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2.1.2 B-Cubed

The B-cubed metric (Bagga and Baldwin, 1998) was introduced as an attempt to resolve
the disadvantages of the MUC metric. By shifting the focus from the links within the
coreference chains to the individual mentions, larger chains are not preferred, and
singletons are effectively considered. The precision and recall are not determined per
link but per mention. The precision is the number of overlapping mentions of the gold
and system chain of the chain the mention under consideration is part of. This is
divided by the length of the output chain. The recall per mention is calculated the
same but then divided by the length of the gold chain. The total recall and precision
are calculated by taking the sum over all the values for precision and recall and dividing
by the total number of mentions in the system and gold data, respectively.

2.1.3 CEAF

Luo (2005) stated that there is one major problem with the B-cubed metric that leads
to counterintuitive results. That is, the score is based on the intersection of the system
and gold output which makes it possible to give a coreference chain double credit. This
would lead to a precision of 1.0 when the system outputs all the mentions as singletons
or a precision of 1.0 and recall of 0.5 when the system outputs all the mentions in one
chain. It is for this reason he developed the CEAF (Constrained Entity Alignment
F-Measure) method, where it is impossible to give an entity double credit. With the
Kuhn-Munkres algorithm the best possible one-to-one mapping is calculated between
the output and gold chains. With this mapping you can calculate the similarity between
the gold and output mentions (CEAFm) and the similarity between the gold and output
chains, thus entities (CEAFe). This without the possibility of double credit for certain
entities.

2.1.4 CoNLL Score

As the different metrics described have their benefits as well as their disadvantages
CR is often evaluated by taking the CoNNL score which was introduced during the
CoNNL shared task of 2011 (Pradhan et al., 2011). This is calculated by taking the
average of the MUC, B-CUBED and CEAFe scores. The CoNNL score is an effective
way to compare different systems but difficult to interpret. As all metrics have a focus
on a different part of the CR-process, inspecting them individually can give insight
into the weaknesses and strengths of distinct parts of the process of the system under
evaluation. When there is an F1 score given in this paper it will be a CoNNL score
unless it is stated differently.

2.1.5 LEA

In short, we have a link-, mention- and entity-based metric to evaluate CR systems
and their combined averages in the CoNNL score. Moosavi and Strube (2016) noted
a problem with the previously described methods. He states that a metric should be
interpretable and discriminative. The MUC score is not discriminative enough because
of reason described in Section 2.1.1. Furthermore, the B-Cubed and CEAFe scores are
not interpretable enough as their precision and recall react counterintuitively to adding
incorrect and correct mentions to the output. This is what he calls the the mention
identification effect. The CoNNL score is inadequate as ’Averaging unreliable scores



2.2. RELATED WORK 9

does not result in a reliable one’ (Moosavi and Strube, 2016). Therefor, he developed
the Link-based Entity Aware (LEA) score which focuses on the links, mentions and
entities of the coreference chains equally. This metric gives a score based on the links
between pairs of mentions and takes a weight into consideration to give higher value to
longer chains. Focusing on the whole CR-process makes the score both interpretable
as discriminative. In this project we will also provide the LEA score for the results.

2.2 Related Work

In this section an overview will be given of different approaches to coreference resolution
both for English and Dutch. Little research has been done on CR for financial data,
therefore we will focus on non-domain-specific models, as these kinds of models will
also be tested out later in this project.

2.2.1 Hobbs Algorithm

There has been a theoretical interest in the task of coreference resolution for a few
decades now. In the 1970’s Hobbs (1977) developed an algorithm to solve a sub-form of
coreference resolution, namely pronominal anaphora resolution. The algorithm, dubbed
the Hobbs algorithm, uses 9 syntax rules and a gender and number checker with which
it tries to find the antecedent of the pronoun (he, they, etc.). It is best explained
with an example. We have the following sentences: Ana and Tom are going to the
movies. Mary is his friend. The algorithm tries to find the antecedent of his. To do
so, it creates the syntax trees of both sentences and starts at the NP dominating the
pronoun. Then it starts traversing the syntax trees of, first the sentence the pronoun is
part of and second previous sentences. The syntax trees are traversed from left-to-right
and breadth-first, instead of depth-first. In case it encounters a NP it is checked whether
there are constraints, because the rules or of the gender/number checker, that are not
met. If yes, the algorithm continues traversing, if no the algorithm links the pronoun
to the antecedent. In our example the first NP that would be found is Mary. However
in the rules there is a constraint that prevents this linking and with that covers the
binding theory. The second NP that is found is Ana and Tom which does not comply
with the number agreement. The same goes for the the NP Ana which does not comply
with the gender agreement. Finally the NP Tom is found and linked to his. The NP
the movies is not taken into consideration because the traversing goes from left-to-
right and is breadth-first. This NP is a deeper branch than the other 3. This algorithm
relies on the assumption that the antecedents are usually close, by checking closest
sentences first. By going left-to-right it assumes that the antecedent is more often in a
subject position than in a object position. For English, the language the algorithm is
developed for, this works in many cases. The acceleration of machine learning models
in NP also happened in the field of CR. However, Hobbs algorithm remained to be used,
three decades after its introduction as a feature in machine learning models. Over the
years there have been different approaches to solve CR. These approaches are described
below.

2.2.2 Mention-Pair Model

The first machine learning models for CR are the mention-pair models. Although the
developed models all differ a bit on the details, they share that coreference resolution
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is brought back to a binary classification task. With a mention pair model, a classifier
is trained to determine for each individual antecedent of the mention whether they
are coreferent. After going over each pair, all the coreferent pairs are clustered to
coreference chains. An example of a mention-pair classifier is that of Soon et al. (2001).
A C5 decision tree classifier is trained on mention pairs consisting of mention m1 and
its closest correct antecedent m2. The other mentions between m1 and m2 are used as
non-corefering examples in the training dataset. The classifier is trained on 12 features
per pair that consider things like distance, number, and gender agreement of the two
mentions. This classifier reached a F1 score of 0.63 (MUC). The problem with the
learning approach of the described model is that it is trained and evaluated on finding
the first occurring coreferent mention instead of the most likely one. Ng and Cardie
(2002) address this problem by changing the framework of the decision tree classifier
to output the antecedent with the highest probability. Additionally, they performed an
extensive feature analysis and found an ideal set of 23 features which led to a F1 score of
0.70 (MUC). Eventually better performing models became state-of-the-art and although
these mention-pair models yielded quite satisfactory results, it failed to process the level
of dependency between the mentions in coreference chains. Different implementations
therefore intended to incorporate this dependency. Mention-pair models are not taken
into consideration in this project.

2.2.3 Mention-Ranking Model

Mention-ranking models are an attempt to solve one major problem with mention-pair
models. That is, by approaching CR as a binary classification task, the dependency of
the mentions is discarded. To solve this a ranking system is trained to determine for
each candidate mention a probability score for all previous antecedents simultaneously.
This gives a ranking of all the possible antecedents. A dummy mention is also consid-
ered and represents the situation where there is no corefering antecedent. An example
of a mention-ranking model is that of Durrett and Klein (2013). They train a linear-
log model to determine a probability distribution over the preceding antecedents. They
also showed that shallow syntactic information of individual mentions can lead to com-
petitive results, with a CoNNL score of 60.1, in comparison to models with a detailed
hand-engineered feature set. Mention-ranking models are not taken into consideration
in this project.

2.2.4 Entity-Based model

Entity-based models take a different approach as they do not link an individual mention
to another individual mention but link a mention to a coreference cluster which repre-
sents one entity in the text. This can be implemented by training a mention-ranking
model on a set of clusters rather than on a set of mentions. This approach did not lead
to a major improvement in comparison to, for example, mention-ranking models. The
latter is therefore more commonly used for coreference resolution. Entity-based models
are not taken into consideration in this project.

2.2.5 Rule-Based System

In 2011 a shared task was held, dedicated to developing a CR system. For this task,
the OntoNotes 4.0 dataset was annotated. This is the largest dataset for English CR,
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with 1.3 million tokens. Besides information on coreference the annotations also con-
tain linguistic information like syntax, proposition, word sense (semantics) and named
entities. Around this time machine-learning models were for most NLP-task state-of
the-art, but for this specific shared task a rule-based system outperformed the other
models (Pradhan et al., 2012). In 2012 the shared task was repeated but CR for Arabic
and Chinese were added. Again, a rule-based system, of (Lee et al., 2013), showed to
be the better performing for all three languages. This shows that this conceptually
simple approach was robust across languages. The systems just described are based
on the rule-based system described by Raghunathan et al. (2010). In the following
paragraph the focus will, however, be on the system developed by (Lee et al., 2013).
The Dutch rule-based system (van Cranenburgh, 2019) that is tested in this work, is
modelled after this system.

The rule-based system contains three consecutive phases. First, the mention extraction
step in which all the possible mentions in the text are detected and extracted. (Lee
et al., 2013) opted for a method that leads to a high recall. When a mention is not
extracted in the first phase it will always lead to a lower score. While on the other
hand an erroneously extracted mention that remains correctly unclustered does not
affect the score. For this reason, the mention detection phase opts for a high recall. In
the first phase all the noun phrases, possessive pronouns and named entities are listed
as a mention. This list is cut by removing the mentions that match one of the following
conditions: when there is a longer mention with the same head word, numeric and
quantifier expressions, adjectives of countries, the pleonastic it and stop words both
based on predefined lists. What is left are the mentions that will be taken into consid-
eration in the second step, the clustering of the mentions.

The second step has a focus on high precision. The rules of the deterministic sys-
tem are ranked on the preciseness of their outcome. For each mention, the preceding
sentences are traversed and when one of the mentions in these sentences match the
rule, also called sieve, they are clustered.

Sieve 1 is called the discourse processing sieve and is used to determine the speaker
and its corefering entities. First the speaker of the utterance is identified heuristically
by looking for the subject of a reporting verb e.g., to mention or to say. Then the
pronominal mentions within the quotations are clustered based on different rules. For
example, all the I’s between the quotations have to match the speaker.
Sieves 2 & 3 are the string matching sieves. For the first sieve the mentions must be
exactly the same. While for third sieve the string after the head words does not have
to match.
Sieve 4 is a mixture of different rules to link the following mentions: regular and role
appositives, predicate nominatives, relative pronouns, acronyms and demonyms. For
example, a mention is linked as an acronym when the characters match the capital
letters in the antecedent. A predicate nominative is detected by linking mentions that
are a subject and an object linked by a copulative verb.
Sieves 5 & 6 & 7 focus on head matching of the mentions. As solely head matching
would lead to many false links, some constraints are added to this step. The mention
under consideration cannot have words that are not in the possible antecedent. This
rule is based on Fox (1987) that it is very uncommon to introduce more information
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in a later occurring mention. The mention can also not be a nested NP in the possible
antecedent. Sieve 6 lifts the no-new-words ban for modifiers as sieve 7 does for the
entire ban.
Sieve 8 is like the previous sieves but focuses on proper nouns as head words. The
constraint for this sieve is the ban on nested mentions, as in the previous sieves. Also,
the heads need to contain the same location and numeric named entities.
Sieve 9 is the aliases sieve. This sieve used in Lee et al. (2013) used the Wikipedia
Infobox to link two mentions that are headed by proper nouns and where they appear
in the same box and are listed as name or alias.
Sieve 10 is the most relaxed form of head matching. As the head of the mention can
match any word in the possible antecedent. For this sieve both the mentions should be
labeled as named entities and labeled as the same type.
Sieve 11 is also typical for the later version of the rule-based system. That is the lexical
chain sieve. This sieve uses synonyms and hypernym links in wordnet and links the
mentions when the mention and the antecedent appear somewhere up the chain. As a
constraint the mention and possible antecedent cannot be more than 3 sentences apart.
Also attributes like gender and named entity need to match.
Sieve 12 is the final sieve and focuses on the coreference of pronouns. For the pronouns
to be matched the following things need to match: number, gender, person, animacy,
named entity and pronoun distance cannot be more than 3 sentences.

When all the mentions are linked the post-processing step consists of discarding the
appositive mentions (Anne Smith, general manager) and the singletons. As this sys-
tem makes extensive use of linguistic information, the quality of the parsing and other
supporting tools influence the outcome of such a rule-based system heavily. The final
system led to a CoNNL score of 57.8 on the OntoNotes dataset and was around that
time still state-of-the-art for coreference resolution

2.2.6 Neural Approaches

Researchers moved away from the rule-based system when the end-to-end model was
proposed by Lee et al. (2017). This approach used the progression of neural networks
and combined it with joint learning of the mention detection. This took out the in-
tensive parsing step which was necessary for previous models as part of the mention
detection step. The first step of the model is to create a representation of the spans in
the text and give a mention score to each of these represented spans. First the words
and characters are represented with pretrained GloVe word embeddings and a convolu-
tional neural network over the characters. Then, the spans are turned into vectors with
a bidirectional LSTM and the word and character embeddings as input. In previous
CR approaches the head word of the mention is informative to determine coreference
relations (Durrett and Klein, 2013). To replace this feature, attention is used over the
words in the span. Lee et al. (2017) show that the word given most attention correlates
much with the traditional interpretation of head-ness. The final representation of the
span contains the boundary words, the “head word” and the encoded size of the span.
With these representations a simple feed-forward neural network is used to compute the
mention-score. This score is the probability that the span is a mention. The problem
with span representations is that a four-word text has 10 spans in total. With longer
texts the number of spans explodes, which leads to practical problems with the pro-
cessing of these numbers. Therefore heuristic pruning mechanisms are used to reduce
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the number of spans to a processable number. With the encoded spans of mentions a
feed-forward network is trained to determine the probability of the span and its possible
antecedents. This approach improved the results on the OntoNotes benchmark of the
previous CR models with 1.5 F1 (68). This model was improved by Lee et al. (2018)
by replacing the first-order implementation with a second-order implementation. In
this approach the span pairs are not considered independently. Instead, with each span
there follows an iteration of the possible antecedents, and the span representation is
updated with information from the possible antecedents. In this way the span and pos-
sible antecedent are not considered independently. These models are computationally
extremely inefficient, and interference is necessary to realize these models. To do so,
a coarse-to fine function is learned and used to prune the number of antecedents to a
processable number. This is different to the heuristic approach of Lee et al. (2017) who
cut antecedents based on the distance to the span under consideration. This makes
the coarse-to-fine approach better usable for longer documents. Other changes to the
approach of Lee et al. (2018) are that the Glove embeddings are changed by ELMO
embeddings and other hyperparameters like longer spans and deeper LSTM’s. This
leads to an improvement of 4.0 F1 to a score of 73.0. This model is the template for
the Dutch e2e-model which will be discussed in the paragraph focusing on the Dutch
CR models. Finally, the most recent improvement in CR was obtained by Joshi et al.
(2019). The introduction of the language model BERT by Devlin et al. (2019) led to a
transformation in the field of NLP. The improvement in the processing of context leads
to many impressive results. BERT and its likewise models were quickly introduced and
so also in CR models. This model takes the Lee et al. (2018) format but replaces the
biLSTM encoding of the spans with a BERT model. This improved the score by 3
points to a score of 76. As will be discussed in the paragraph on Dutch models, the
e2e-model used in this project also makes use of Dutch language model based on the
original BERT model.

2.3 Dutch Models

Models and systems described above focus on English. The annual reports are in
Dutch and therefore a Dutch model needs to be applied. In this part there will be a
brief overview of the developed Dutch models for CR up till now. Furthermore, there
will be a more extensive analysis of the two models used for the experiments described
in this work.

2.3.1 Overview

There have been different efforts to build both CR systems as corpora for Dutch. One
of the first attempts was the KNACK-2002 project which contained around 26,000
words from the Knack magazine. Different mention-pair models were developed which
reached a score (MUC) of 0.50 (Hoste and De Pauw, 2006). This corpus was followed
up by the COREA project. During this project, a corpus of 100.000 tokens was anno-
tated, the largest CR corpus for Dutch until then. Additionally, a mention-pair binary
classifier was built. For the mention-extraction all the NPs in the text are extracted
automatically. A memory-based machine learning model, specifically the TIMBL near-
est neighbor algorithm, was used together with extensive feature engineering for the
CR. In the last step all the clusters are combined into one coreference chain. This
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model reached a score of 48.2 (MUC) on the COREA test set (Hendrickx et al., 2008).
The biggest corpus for Dutch CR is the Sonar-1 dataset with 1 million words. It was
developed by Schuurman et al. (2010) as part of the STEVIN-program. The corpus
consists of different contemporary texts like books, newspapers, and Wikipedia pages.
Besides coreference relations the corpus is also annotated for named entities, semantic
roles, and spatial and temporal expressions.

2.3.2 Rule-Based System

The first system that is tested during this project is the rule-based system developed
by van Cranenburgh (2019) is based on the sieve system (Lee et al., 2013) described
in the paragraph above. This project focused however on literary texts. The text is
firstly parsed by the Dutch parser Alpino. This parser also takes care of the word and
sentence tokenization and the named entity recognition. The first step is the mention
detection where all the mentions are extracted where the category is a noun phrase
or a pronoun or the pronoun type (vwtype) is possessive. In the Dutch system there
is more focus to reach a higher precision on the mention extraction task. Therefore
more filtering rules are added to cut the candidate mentions, compared to the English
system. The first rules are to define the span of the candidate mentions, discontinuous
mentions are reduced to a continuous mention. Also mentions with a relative pronoun
are cut to only the span before this pronoun. In total six rules are applied to reduce the
span. Following is the filtering of the candidate mentions with a total of seven rules.
For example, mentions that start with a wh-word (w-word in Dutch) are removed from
the candidate list. Also, the words het and dat are removed from the candidate list as
they are often non-referential. Training a classifier to detect whether these two words
are non-referential, also known as pleonastic, did not lead to the desired results. Lastly
for the nouns, pronouns and names information that is relevant for CR is added to
the mentions. This is number, gender and whether the mention refers to a human or
not. For some personal and possessive pronouns this is evident. The difficulty is the
detection of names and ambiguous pronouns like zijn (his). To add this information as
features to the mention set, the system uses two large datasets with information whether
the word is human or not, the gender and the number. These datasets are extended
with a large dataset with popular Dutch names. This helps identify the gender of the
person talked about in the text. The final product is the full list of mention candidates
enriched with features of gender, number, and humanness. The mention detection step
differs most from the English system, as the sieves used for CR are the same. All the
rules are walked through in the same order, except for the aliases and lexical chain
sieve. The system was evaluated on the SemEval dataset (Recasens et al., 2010) and
reached a CoNLL score of 48.4. On the literary texts, the domain that was the focus
of this project, the rule-based system reached even a score of 66.7. This shows that
also for Dutch a rule-based system can yield competitive results in comparison to other
systems and is robust for long texts and different domains.

2.3.3 End-To-End model

The Dutch end-to-end model is derived from the model for English described in the
paragraph neural models (Lee et al., 2018). The model is trained on the Sonar-1 dataset
(van Kuppevelt and Attema, 2021). Instead of the Glove embeddings to determine the
span, the Dutch pretrained fasttext embeddings are used. The context is not repre-
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sented with a trained biLSTM, but with the Dutch BERT model BERTje (de Vries
et al., 2019). For this project only the code is available, but there is no further in-
formation published. Therefore it is unclear how well this system performs on a test
set.
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Chapter 3

Data & Method

In this chapter the data and method of this project are described. First the annual
reports and the preparation of the data is described. Second, as there is no annotated
data available to evaluate the CR models or the TAAR-TP tool, two annotation rounds
are performed during this thesis. These efforts and their outcomes are described in this
chapter. Lastly, the different methods for the evaluation and of the e2e-model and
rule-based system and their effect on the TAAR-TP tool are discussed.

3.1 Data Characteristics & Preparation

The dataset consists of the Dutch annual reports from 21 different pension funds that
cover the year 2019. The funds included are in Table 3.1. together with the number of
tokens per report. The names of the funds are abbreviations of the full name in case of
a general fund like ABP, the company name like Rabobank in case of a company fund
or the sector in case of a sector fund like Bouw. The names from Table 3.1 are used to
reference the different reports during this thesis.

As annual reports are required by law there is some content that should always be
present like the report of the board or the financial statements. This means that the
content of the annual report and its writer(s) vary much within the report, but less be-
tween the different reports. This difference within the report makes each page different
in layout with some only text and others filled with graphs and tables. The language
used in the annual reports is very formal and therefore the texts are of high quality with
correct spelling and contain no slang and emoticons. Furthermore, the language used in
the reports is very domain-specific with many words specific for the pension fund sector.

All the annual reports are in PDF format and to extract the texts, the python package
pdfminder is used. The difference between each page in layout and the many graphs
and tables raise some problems. The python package is not yet capable of differenti-
ating between the raw text and other parts. This leads to some erroneously extracted
or skipped parts. Also, the order of the text can be different in the extraction than
it shows in PDF, since the package is not consistent in what it extracts first. It is
expected that the quality of the PDF-extraction is not consistent and that this might
have an effect on the CR-systems.

17
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Fund Tokens

ABP 79,585

Bouw 59,601

Detailhandel 56,985

DSM 54,945

Forbo 36,699

Heineken 54,945

HoutverInd 43,574

Huisartsen 45,189

ING 39,251

KLM 48,305

Koopvaardij 58,347

PFZW 31,062

PGB 61,485

PME 67,139

PMT 60,174

Rabobank 55,283

Shell 37,586

SNS 56,985

TNO 47,296

Vervoer 56,985

Zoetwaren 52,708

Table 3.1: Number of tokens per report

After the PDF-extraction, I sentence tokenize the text with the NLP-tool Stanza.
These sentences are also cleaned of the following characters when there appear two or
more consecutively in the text: underscore, hyphen, space, and full stop. Additionally,
I remove percentages and numbers larger than 1000, as they are very often coming from
erroneously parsed tables. Lastly, longer sentences are split into sentences with a length
of maximum 60 words. This is for the practical reason that the sentence tokenizer of
the e2e-model is a BERT-model. This model has a maximum process length of 512
tokens but, as mentioned before, many words in annual reports are domain-specific and
are not in the vocabulary list of the BERT tokenizer. This means that most words need
to be covered by multiple sub-words and therefore large sentences cannot be processed.
Also, the Alpino parser (Bouma et al., 2000) needed for the rule-based system is not
able to parse extremely long sentences. I save the cleaned and split sentences for each
report and this is the input for the Alpino parser and the e2e-model.

3.2 Annotation

3.2.1 Coreference Annotation

The focus of this thesis is on the evaluation and comparison of the rule-based system
and e2e-model on pension fund data. Therefor, it is necessary to have some evaluation
data but this is not yet available within the bank. Annotation of coreference is a very
time-consuming task and unfortunately there is not enough time or people to annotate
every report. Therefor, an annotation round is part of this thesis in which fractions of
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each report are annotated so I can still determine how well the CR-systems perform.

The first step of the annotation round is the development of the annotation guide-
lines. The guidelines are loosely based on the guidelines developed by van Cranenburgh
(2019). Which, in turn, are derived from the guidelines used in the Corea project (Hen-
drickx et al., 2008). The guidelines are specifically developed to be interpretable by
non-linguists working for the bank, who do not have experience with annotation. This
is also a specific request from the employees within the bank that work on NLP. There-
fore, I decided to not cover every possible option but rather make it compact, also when
this lowers the preciseness of the guidelines. The guidelines are in Appendix B. The
annotation task is performed with the annotators tool CorefAnnotator (Reiter, 2018).

It is good practice to determine the inter annotator agreement (IAA). For other anno-
tation tasks very often Cohen’s Kappa is calculated, but for coreference it is far more
common to give the MUC score. One of the annotations is the gold output and the
other is the prediction. A MUC score of over 0.80 is considered to be excellent and
demonstrates a large agreement. Other works like the Corea (0.76) and OntoNotes
project (0.82) respectively came close or exceeded this score (Schuurman et al., 2010)
(Pradhan et al., 2011). For this IAA task, the first 20 pages (5462 tokens) of the 2020
annual report of the pension fund for midwives (SPV) are annotated twice. This annual
report is not a part of the dataset of this project. The double annotation leads to a
MUC score of 0.72. This is lower than the desired score of 0.80, but also shows that,
for a large part, there is a high agreement.

To determine where the disagreement derives from, I look at the chains from An-
notation 1 that are not in Annotation 2 (Appendix C.1.) and the chains in Annotation
2 that are in Annotation 1 (C.2). If you look at these chains you can see that the
majority of the disagreement does not derive from a difference in interpretation but
from one of the annotators missing a mention. We see that of the 38 coreference chains
of Annotation 1 that are not present in Annotation 2, 33 chains are partly present. For
example the following chains: [’Gepensioneerde deelnemers’, ’die’, ’zij’] and [’Gepen-
sioneerde deelnemers’, ’die’, ’zij’, ’gepensioneerde deelnemers’]. Annotator 2 misses
the mention gepensioneerde deelnemers but has annotated the same mention earlier.
This is clearly not a case of difference in interpretation, but of a erroneously forgotten
mention. That this is the major cause of the disagreement shows that annotation of
CR is a task that requires a lot of concentration. Furthermore, there are also some
cases were there is a difference in interpretation. For instance, annotators 1 and 2 did
disagree on whether a person and the role it has. are the same entity. For instance,
the two following chains: [’Mevrouw Van der Berg’, ’sleutelfunctiehouder risicobeheer’,
’mevrouw M.M . van der Berg’, ’mevrouw M.M . van der Berg’] and [’Mevrouw Van
der Berg’, ’mevrouw M.M . van der Berg’, ’mevrouw M.M . van der Berg’]. Annotator
1 adds the role sleutelfunctiehouder risicobeheer as an entity while annotator 2 does
not. This is a consistent difference between the annotators. I discussed the matter with
annotator 2 and we looked into this case for other CR annotation tasks and decided
to consider the person and its role as the same entity as this is common practice in
other annotation tasks. To clarify I added an example in the Annotation Guidelines
(Appendix B). Lastly, there are some differences in interpretation of certain words like:
is de coronacrisis the same entity as de coronapandemie? Also, there is some confusion
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on entities specific for the pension fund sector like beleidsdekkingsgraad and actuele
dekkingsgraad. There is a clear difference between these two, but it requires domain
knowledge that neither annotators have.

On the one hand, the IAA is lower than the desired score of 0.80 or higher which
indicates a double annotation is required. On the other hand, there is no annotated
data available within the bank and CR annotation is a time-consuming task. Anno-
tating all texts twice would mean that the number of annotated tokens will be much
lower and this affects the evaluation of the CR-systems. I decide to continue with the
annotation with only one annotator per annotated text as most of the disagreement
derives not from a difference in interpretation. Also, there is now an agreement on the
CR relation between people and their role, the annotators also studied on the terms
specific for the pension fund sector so they have a correct understanding of them and to
prevent the missing of mentions they can double check every annotation. The expecta-
tion is that with these steps the IAA would have come closer to the desired agreement
of 0.80 and it is possible to create an annotated dataset that is large enough to effec-
tively evaluate the CR systems.

We now continue with the annotation of the dataset but, as mentioned before, each re-
port cannot be completely annotated and a choice has to be made on which paragraphs
to annotate to create a representative and useful sample. That is, in all the reports
there are some parts that are less interesting to annotate than others. For example,
the financial statements are almost only tables and graphs and consist of bullet point
texts containing few corefering relations. Therefor, it is decided to take for each report
a part of the board report that is somewhat the same length. The board report is a
descriptive text with corefering relations that is representative for other types of texts
like for example the report of the accountability body. Also, it usually does not consist
of only tables and graphs. This makes these texts both useful and representative to
evaluate CR with. The evaluation file with the annotated board report gets the same
name as the reference to the full report stated in Table 3.1. However, the board report
does not always include the the reporting on CSR and ESG. During this project the
effect of CR on the extraction of coreference relations regarding ESG and CSR is of
interest and it is thus desirable to include these relations in the gold dataset. When the
reporting on this matter is not present in the board report, those pages are annotated
in a separate evaluation file. The evaluation file gets then also the name from Table
3.1 but with 1 added.

Table 3.2 shows for each evaluation file which pages of the PDF are annotated and
the total number of annotated tokens. Table 3.2 also shows information on the num-
ber of mentions, number of entities and average chain length that is annotated per
evaluation file. We can see that the average number of mentions annotated is 325 per
evaluation file, with of course a great difference depending on the length of the evalu-
ation file. These mentions are then, on average, spread over 59 entities which are also
called the (coreference) chains. The average chain length is 5.2 mentions. With these
numbers in mind we can later compare the output of the system more easily to the gold
annotated data. The evaluation files will be referred to in this thesis with the names
in Table 3.2.
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3.2.2 Relevant Sentence Annotation

There is now a dataset available to evaluate the CR systems, but we are also interested
in the effect of CR on the TAAR-TP tool. The tool extracts sentences that contain a
term from a list. The list consists of terms referring to ESG and CSR topics. To evaluate
the effect CR has on this tool, we would need a set with sentences that contain a term
from the list but also sentences that contain a term that corefers with a term from the
list. However, this set of sentences is not yet available and therefore one is created. To
do so I read all the 21 annual reports and when I encounter a sentence that contains
a term from the list I save the sentence. Like in the following example witch contains
the term ESG : De ESG-strategie is breed gëımplementeerd in het beleggingebeleid. The
sentence is also saved when it contains a corefering term like de strategie: Een voorbeeld
uit de strategie is dat wij geen aandeelhouders zijn in bedrijven in de tabakindustrie.
Another example of two sentences that would be saved are the following: De OESO-
richtlijnen zijn sinds 2005 door ons ondertekend. Zij bieden handvatten aan bedrijven
voor de ketenverantwoordelijkheid voor mensenrechten en milieu. These sentences are
saved together with the topic and the page number. An example of this is shown in
Table 3.3. The terms from there list and their antonyms are as follows:

• Duurzaam en Verantwoord Beleggen

• Maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB)

• Social Development Goals (SDG)

• De duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties

• IMVB-convenant

• De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP)

• United Nations Global Compact (UNGC)

• United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI)

• Nederlandse Corporate Governance Code (NCGC)

• Environmental, Social & Governance (ESG)

• Klimaatakkoord

• Klimaatrisico

• CO2-uitstoot
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Sentence Topic Page number

Eind 2018 hebben 73 pensioen-
fondsen en de Pensioenfederatie
het Convenant Internationaal
Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen Pensioenfondsen on-
dertekend.

IMVB-convenant 39

In dit convenant committeert de
sector zich eraan om samen met
maatschappelijke organisaties, vak-
bonden en overheid meer duurzaam
te beleggen.

IMVB-convenant;duurzaam
en verantwoord beleggen

39

Table 3.3: Example relevant sentence extraction

Just as with the annotation of the coreference relations, it is useful to determine
the agreement between two annotators. For this reason, the TNO and ING report are
annotated twice. The Cohen’s Kappa and agreement is determined for both reports.
To calculate this, I determine first how many sentences the Stanza tool detects in the
report. I then consider all the sentences that are extracted by the annotators as la-
beled relevant and all the other sentences as labeled irrelevant. For the ING report
there are 2033 sentences detected. Annotator 1 extracts 24 sentences and annotator 2
extracts 27. Of these sentences 23 overlap. This gives a Cohen’s Kappa of 0.90 and
an agreement of almost 100%. For the TNO report there are 2445 sentences. Both
annotators extract 50 sentences of which 42 overlap. This gives an agreement of 0.99%
and a Cohen’s Kappa 0f 0.84. This is slightly lower than for the ING report, but can
still be regarded as a very high agreement.

A high agreement is to be expected because of the straightforwardness of the task.
Most sentences that did not overlap because of an unintentional missing of a sentence
by one of the annotators. Also, there was a disagreement because annotator 2 extracted
headers and annotator 1 did not. Because the agreement is high, and the disagreement
is explainable it is not necessary to doubly annotate all the other 21 reports. The an-
notation effort led to 845 sentences in total derived from 21 reports. This dataset with
the sentences will be referred to as the relevant sentence dataset during this thesis.

3.3 Analysis Coreference Resolution Systems

Now everything is in place to evaluate the CR-systems and their effect on the TAAR-TP
tool, we can can move to different methods used to do this. To analyze the CR systems
the four following steps are taken during this project. First, the score on the evaluation
metrics described in Section 2.1 is calculated for the output on the evaluation set of
both CR systems. We mainly focus on the CoNNL score as this is commonly used to
measure CR performance. This gives us the opportunity to see how much the scores
that are reported for these systems drop when they are used on annual reports. This
gives insight how the domain of these texts affects the systems. Second, we look at the
individual metrics. As the individual scores focus on different parts of the process it



24 CHAPTER 3. DATA & METHOD

might be telling of the strong and weak parts of the systems. Lastly, the precision and
recall and information on the extracted mentions and entities are reported. The dif-
ference in precision and recall is interesting because within the bank there is a natural
preference for the recall. As missing information is considered to be worse than getting
irrelevant information. However, a very low precision would also temper the expecta-
tions on how the CR systems could improve the output of the TAAR-TP tool. The
initial goal of this tool is to reduce reading time and when this is goal is not reached,
the tool does not add value. These different numeric scores combined can give a good
first insight into the workings of the CR systems.

The second analysis focuses on the skewedness of the distribution of mentions per
chain in the gold data. That is, the chain in the gold data that refers to the pension
fund contains often an unusual amount of mentions. During this analysis these chains
are omitted from the output and the gold dataset, to see how this affects the outcome
of the results that were discussed in the previous section. This is relevant as these very
long chains might blur the insights.

The third part is a detailed manual comparison of the output of the two systems
in comparison to the gold data. That is, not only the evaluation metrics are evaluated
but also the output chains. This gives better insight into the workings of both systems.
This is done by looking at the two steps of CR, namely mention extraction and cluster-
ing. We look at which mentions are correctly extracted and missed, but also at which
mentions are incorrectly extracted and missed. This is important as errors in the men-
tion extraction step automatically lead to errors in the clustering step. Then we focus
on the coreference chains. This is done by looking at which chains in the output and
the gold are (somewhat) similar and which are completely different. This can give us
insight into which coreference-relations are detected and missed by the system. Lastly
we focus on chains regarding CSR and ESG. A sample of evaluation files are taken to
see how well the system performs on these topics. Since, the references to ESG and
CSR are more abstract it can very well be possible that the average results differ from
the results on these topics. This is relevant to get an idea on how much impact adding
coreference to the TAAR-TP tool could possibly have.

The last analysis focuses on the stability of the model when the input text is longer.
The evaluation files are very short and not representative for the real-word situation as
annual reports are so long. Therefor, it is useful to look into the workings of the model
on longer input texts. This is done by looking whether the models give the same output
on the evaluation dataset when those texts are part of a larger input text, namely the
whole annual report.

3.4 Analysis TAAR-TP tool with Coreference

In this part the results of the CR-systems are added to the tool. This is done in the
following way. The tool extracts sentences when it contains terms from the list. When
the sentence is extracted, it is checked whether the term has a corefering relation with
a span of text. When this is the case and the sentence is not yet identified by the tool,
this sentence is also added to the output. It then it is checked, with the dataset that is
described in Section 3.2.2., how many more relevant sentences are extracted and also
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how much the total output increases. This gives insight whether the extra sentences
that are identified weigh against the extra output of irrelevant sentences by the tool.
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Chapter 4

Results

In this chapter the results of the four different analyses are discussed. First, the results
of the two systems on the different CR-metrics are discussed. This is followed by
an analysis of the performance of the systems without the reference to the pension
fund. Third, a detailed comparison is made between the rule-based system and the
e2e-model by manually evaluating and comparing the mentions and chains identified
by the systems. This chapter is concluded with an evaluation of the performance of the
systems on the whole reports. For every sub-section the rule-based system is discussed
first and followed by the e2e-model.

4.1 Results on evaluation metrics

For the first step of the evaluation, the rule-based system and the e2e-model are run
on only the parts of the annual reports that were annotated for coreference. The anno-
tation process is described in Chapter 3 and this effort led to 35 evaluation files. The
total number of annotated tokens is 130.711 with an average of 3.735 tokens per file.
This differs however greatly between different evaluation files, with a range between ap-
proximately 600 and 7000 tokens. Per file the average number of annotated mentions
is 325 and the average number of chains is 59. Two results will be presented for each
system: the scores of the system on the different evaluation metrics covered in Section
2.1 and information on the output of mentions, entities and average chain length.

We start with a look at the standard CR metric, the CoNLL score. In Table 4.1
and Table 4.2 the score of the best performing model is put in bold. Notably, the
e2e-model performs better on all evaluation files, except for 1 (Heineken 1). The av-
erage difference is 10.7 points, as the e2e-model has an average score of 43.2 and the
rule-based system of 32.5. Additionally, we can see that both systems have variance in
their scores, but the e2e-model performs more stably with CoNNL scores between 31.4
and 55.3. For the rule-based system the variance lies between 19.5 and 53.8. Solely
based on these CoNNL scores, it can be said that both models suffer in performance
in comparison to the results reported in the literature of the Dutch rule-based system
and the English model described in Chapter 2. The English model of Lee et al. (2018)
that was the blueprint for the Dutch e2e-model reaches a CoNNL score of over 70 and
the Dutch rule-based system reaches CoNNL scores between 50 and 60 on different
corpora. Although it is not reported, it is very likely that the Dutch e2e-model reaches
similar or higher results on the corpus it is trained on. For the e2e-model it is expected

27



28 CHAPTER 4. RESULTS

that the results drop on the pension fund reports as it is a different corpus than the
training data. Also. for the rule-based system there are factors that could lower its
results. For instance, the text is extracted from PDF’s and therefore less clean than
the original test set. However, although the CoNNL scores of the two systems are lower
on the annual reports, they are still high enough to expect reasonable output of the
systems and a potential benefit for the TAAR-TP tool.

As the CoNLL score is the average of three different scores it is difficult to interpret.
Furthermore, the LEA score is available for each evaluation file. It is useful to look
at those individual scores. The rule-based system has the following average individual
scores ordered from best to worst: 0.43 (MUC), 0.30 (B-Cubed), 0.26 (LEA) and 0.24
(CEAFe). The e2e-model shows the same order with the following average scores: 0.58
(MUC), 0.40 (B-Cubed), 0.37 (LEA) and 0.32 (CEAFe). Notably, the MUC score is
always, for both the rule-based and the e2e-model, the highest score. Also, the differ-
ence between the MUC and B-Cubed score is much bigger than the differences between
the other scores. Usually, the MUC score is followed by the B-Cubed then the LEA
score and then the CEAFe score, but there is more variety in the ranking of these three
scores. Looking at the performance of other models it is usual to have a difference be-
tween the individual scores. For example, the model described in the previous section
of Lee et al. (2017) has a MUC score of 0.77, a B-Cubed score of 0.67 and a CEAfe score
of 0.63. Also, the rule-based system of Lee et al. (2013) had a difference between the
scores. The B-cubed score is 0.9 higher than the MUC score which is, on its turn, 0.14
higher than the CEAfe score. van Cranenburgh (2019) shows that the the rule-based
system on the SemEval dataset gives a 10 point difference between the CoNNL score
and the LEA score. So, there is a lot of variety between the individual scores, but we
have also seen that this is common for CR systems.
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Fund MUC B-Cubed CEAFe LEA CoNLL Score

ABP 0.41 0.27 0.18 0.24 28.65

Bouw 0.40 0.26 0.20 0.23 28.59

Bouw 1 0.55 0.39 0.29 0.36 40.94

Detailhandel 0.28 0.18 0.13 0.14 19.48

DSM 0.41 0.25 0.15 0.23 26.89

Forbo 0.48 0.34 0.30 0.30 37.19

Forbo 1 0.33 0.24 0.26 0.19 27.53

Heineken 0.44 0.30 0.30 0.26 34.95

Heineken 1 0.67 0.56 0.38 0.54 53.76

HoutverInd 0.47 0.30 0.23 0.28 33.38

HoutverInd 1 0.45 0.34 0.24 0.29 34.20

Huisartsen 0.39 0.24 0.18 0.21 27.39

Huisartsen 1 0.48 0.31 0.28 0.27 35.68

ING 0.44 0.25 0.21 0.22 30.16

ING 1 0.55 0.42 0.30 0.40 42.18

KLM 0.46 0.30 0.21 0.27 32.60

Koopvaardij 0.43 0.33 0.27 0.29 34.35

Koopvaardij 1 0.35 0.26 0.26 0.22 28.88

PFZW 0.49 0.32 0.26 0.29 35.50

PFZW 1 0.46 0.29 0.19 0.26 31.33

PGB 0.40 0.30 0.26 0.26 31.97

PGB 1 0.29 0.24 0.24 0.19 25.62

PME 0.45 0.30 0.19 0.27 31.51

PME 1 0.50 0.35 0.29 0.31 37.94

PMT 0.40 0.28 0.23 0.24 30.16

Rabobank 0.37 0.25 0.23 0.22 28.36

Rabobank 1 0.39 0.30 0.26 0.26 32.07

Shell 0.39 0.28 0.22 0.24 29.74

SNS 0.44 0.28 0.18 0.25 29.69

SNS 1 0.42 0.32 0.28 0.28 34.07

TNO 0.40 0.27 0.23 0.24 30.34

TNO 1 0.38 0.32 0.38 0.25 36.23

Vervoer 0.44 0.30 0.22 0.27 31.94

Vervoer 1 0.28 0.24 0.29 0.18 26.69

Zoetwaren 0.51 0.35 0.25 0.32 36.91

Table 4.1: F1 results rule-based system
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Fund MUC B-Cubed CEAFe LEA CoNLL Score

ABP 0.58 0.34 0.29 0.31 40.21

Bouw 0.52 0.33 0.24 0.31 36.52

Bouw 1 0.61 0.43 0.31 0.39 44.75

Detailhandel 0.48 0.32 0.25 0.29 34.98

DSM 0.53 0.29 0.21 0.27 34.11

Forbo 0.59 0.41 0.32 0.38 43.98

Forbo 1 0.57 0.42 0.41 0.37 46.63

Heineken 0.58 0.36 0.31 0.33 41.77

Heineken 1 0.60 0.45 0.39 0.42 47.95

HoutverInd 0.64 0.42 0.36 0.40 47.69

HoutverInd 1 0.67 0.52 0.47 0.48 55.33

Huisartsen 0.58 0.34 0.32 0.32 41.34

Huisartsen 1 0.59 0.39 0.37 0.36 45.06

ING 0.58 0.33 0.26 0.30 38.87

ING 1 0.81 0.67 0.31 0.65 59.68

KLM 0.62 0.45 0.28 0.43 44.95

Koopvaardij 0.64 0.52 0.38 0.49 51.44

Koopvaardij 1 0.55 0.40 0.42 0.36 45.57

PFZW 0.54 0.32 0.31 0.29 39.01

PFZW 1 0.49 0.25 0.20 0.23 31.44

PGB 0.56 0.38 0.28 0.35 40.72

PGB 1 0.54 0.38 0.34 0.33 41.90

PME 0.60 0.36 0.27 0.33 40.91

PME 1 0.53 0.37 0.30 0.34 40.29

PMT 0.57 0.40 0.27 0.37 41.36

Rabobank 0.54 0.36 0.26 0.33 38.70

Rabobank 1 0.52 0.39 0.27 0.35 39.17

Shell 0.63 0.43 0.30 0.41 45.32

SNS 0.60 0.38 0.29 0.36 42.46

SNS 1 0.56 0.41 0.42 0.36 46.38

TNO 0.59 0.44 0.28 0.41 43.6

TNO 1 0.67 0.53 0.47 0.48 55.32

Vervoer 0.60 0.43 0.35 0.41 46.17

Vervoer 1 0.45 0.31 0.28 0.29 34.60

Zoetwaren 0.63 0.40 0.31 0.38 44.94

Table 4.2: F1 results e2e-model
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Moreover, the scores described above are the F1 scores and it can also be insightful
to take a look at the precision and recall scores individually. Tables 4.5 and 4.6 show
the precision and recall scores for the rule-based system and the e2e-model respectively.
The highest score is in bold and equal scores are blue. What is noticeable is the differ-
ence between the rule-based system and the e2e-model. For the rule-based system the
highest score for each metric is almost always the recall, while for the e2e-model this
is almost always the precision. The average (taken over all the metrics) precision is
for the rule-based system 0.28 while this is 0.54 for the e2e-model. The average recall
score is 0.39 for the rule-based system and 0.35 for the e2e-model. These scores show
that the e2e-model is much more precise than the rule-based system, but also that the
rule-based system misses fewer coreference chains than the e2e-model. However, the
difference in precision in favor of the e2e-model is much bigger than the difference in
recall in favor of the rule-based system

To investigate this further it might also be interesting to look at the difference in
output of both systems. Tables 4.3 and 4.4 show for each file how many entities and
mentions are outputted by the system. It also shows how many of these mentions are
singletons and as a consequence not included in the evaluation. Lastly it also shows
the average number of mentions per coreference chain. For the rule-based system the
average number of mentions that are extracted is 1003. This is on average 159 fewer
than the e2e-model which extracts 1162 mentions. However, while the e2e-model ex-
tracts more mentions than the rule-based system, it has much fewer mentions that are
evaluated. This is because the e2e-model has much more singletons. On average it
has 992 singletons in the output, in comparison to 425 singletons in the output of the
rule-based system. Therefor, the rule-based system has on average 338 more mentions
that are evaluated per output than the e2e-model. The same trend is also visible in
the number of entities per output. For the rule-based system there are on average
130 entities per output, while there are only 43 entities in an average output of the
e2e-model. However, when the e2e-model clusters the mentions to a chain, it usually
makes longer chains. The average length of a chain is 5.2 mentions, while this is only
3.8 for the rule-based system. The trends just described are also in line with the out-
come of the precision and recall. That is, the difference between the rule-based system
and e2e-model lies partially the fact that the rule-based system clusters much more
mentions to coreference chains. Even though the rule-based system outputs shorter
coreference chains, there are much more mentions in the output. Because there are
much more mentions the chance of missing a mention or chain (high precision) goes
up while the chance of not putting out a wrong mention or chain (high precision) goes
down. The reverse effect is visible for the e2e-model, which seems much more reluctant
to cluster mentions. However, when it does, it is more often correct. Lastly, the number
of mentions that are extracted are close between two systems. This indicates that the
difference is mostly due to the clustering step and not the mention extraction step of
the models. To confirm this expectation, a detailed look at the output of mentions is
necessary. This will be done in Section 4.3.
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Fund Mentions Singletons Entities Chain Length

ABP 1514 687 215 3.85

Bouw 1801 680 271 4.14

Bouw 1 455 215 58 4.14

Detailhandel 1698 781 227 4.04

DSM 1838 743 247 4.43

Forbo 1298 539 213 3.56

Forbo 1 219 125 28 3.36

Heineken 730 341 105 3.70

Heineken 1 255 125 27 4.81

HoutverInd 1463 627 210 3.98

HoutverInd 1 321 200 41 2.95

Huisartsen 1330 580 182 4.12

Huisartsen 1 217 135 27 3.04

ING 963 412 137 4.02

ING 1 180 95 24 3.54

KLM 1687 794 235 3.80

Koopvaardij 1034 485 146 3.76

Koopvaardij 1 510 243 81 3.30

PFZW 979 394 120 4.88

PFZW 1 667 374 84 3.49

PGB 1509 658 205 4.15

PGB 1 377 212 58 2.84

PME 1063 502 139 4.04

PME 1 537 293 67 3.64

PMT 2035 919 267 4.18

Rabobank 1106 524 155 3.75

Rabobank 1 735 415 96 3.33

Shell 1748 863 234 3.78

SNS 1465 683 207 3.78

SNS 1 406 232 59 2.95

TNO 1849 884 271 3.56

TNO 1 191 116 25 3.00

Vervoer 1246 460 175 4.49

Vervoer 1 235 115 37 3.24

Zoetwaren 1446 613 199 4.19

Table 4.3: Output rule-based system
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Fund Mentions Singletons Entities Chain Length

ABP 1790 1402 82 4.73

Bouw 2098 1639 82 5.60

Bouw 1 552 431 21 5.76

Detailhandel 1843 1595 50 4.96

DSM 2098 1715 58 6.60

Forbo 1523 1166 75 4.76

Forbo 1 245 193 12 4.33

Heineken 872 685 38 4.92

Heineken 1 256 182 12 6.17

HoutverInd 1815 1377 77 5.69

HoutverInd 1 354 299 18 3.06

Huisartsen 1634 1288 58 5.97

Huisartsen 1 256 211 11 4.09

ING 1069 831 42 5.67

ING 1 193 151 5 8.40

KLM 1985 1610 65 5.77

Koopvaardij 1221 961 60 4.33

Koopvaardij 1 555 425 34 3.82

PFZW 1152 881 54 5.02

PFZW 1 772 623 36 4.14

PGB 1758 1386 73 5.10

PGB 1 425 348 22 3.50

PME 1214 958 48 5.33

PME 1 609 477 31 4.26

PMT 2309 1805 95 5.31

Rabobank 1306 1048 37 6.97

Rabobank 1 854 702 35 4.34

Shell 2088 1711 62 6.08

SNS 1623 1305 50 6.36

SNS 1 477 388 19 4.68

TNO 2117 1725 59 6.64

TNO 1 192 154 10 3.80

Vervoer 1459 1152 52 5.90

Vervoer 1 263 200 20 3.15

Zoetwaren 1701 1240 80 5.76

Table 4.4: Output e2e-model
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In short, based on the metrics the following things can be said. Both models
have lower performance on the annual reports in comparison to their original test
set. However, the rule-based system and e2e-model show with CoNNL scores of 32.5
and 43.2 respectively that these models give valuable results on a dataset of annual
reports. Especially the e2e-model, which performs better than the rule-based system.
Furthermore, there is a notable difference between the individual scores, as the MUC
scores on average the highest followed by the B-cubed, LEA and CEAFe scores. Also,
the rule-based system scores best on recall while the e2e-model scores best on precision.
Furthermore, there is little difference between the two systems in the total number of
outputted mentions. There is however much difference in the number of singletons and
entities in the output. The rule-based system outputs much more entities than the
e2e-model. This makes it understandable that the recall is higher for this system while
the precision is higher for the e2e-model.

4.2 Skewed data

In this thesis the texts under consideration are annual reports. Figure 4.1 shows for
the ABP report how many mentions each entity contains. It is clear is that this data
is very skewed, with one entity falling completely out of tone. This is the entity refer-
ring to the pension fund itself and this skewedness is the case for all evaluation files.
In total 29% of all the annotated mentions consists of references to the pension fund.
This specific entity might then blur the results. When the model does well on the
entity, we might be tricked into evaluate the model better than it is. When it performs
poorly, we are more likely to undervalue the performance of the model. Even though
the evaluation metrics also take care of differences in length of the entities, it can be
useful to dismiss this entity and look at the results without it. To do so, the reference
to the pension fund is removed from the gold data. For example, from the sentence
[De vermogensbeheerder van [het ABP]] vertenwoordigt [het pensioenfonds] tijdens [de
aandeelhoudersvergaderingen] the labels from the mentions het ABP and het pensioen-
fonds are removed. These mentions are thus not coreferent anymore in the gold data
and this would lead to a lower score if I compare this adapted gold data to the original
output of the rule-based system and e2e-model. Therefor, I remove in the output the
mentions with the same span as the removed mentions in the evaluation file. So, I check
at which index I removed a label from a mention in the gold file and when the exact
same mention has a label in the output I remove this too. The results of the systems
after this procedure are in the Appendix. Table A.1 gives the results for the rule-based
system and Table A.2 for the e2e-model.

For the rule-based system the average CoNNL score decreases with 7.8 points to 24.7.
The difference in CoNNL score is however very different per evaluation file as it ranges
between 1.89 – 23.77. We also see a difference between the individual metrics. That
is the average difference in MUC score is 0.16, the difference in B-Cubed and LEA
score is 0.07 and there is on average no difference in the CEAFe scores. The results
of the e2e-model lower even more, with an average decrease of 10.3 to a score of 32.9.
Again there is a wide variety as scores are between 2.32 – 37.9. Also, these scores are
evenly spread, except for the file with the biggest difference (ING 1) which decreases
with 19.2 CoNLL points more than the file with the second biggest difference (PME).
If we remove this file from this evaluation, the average difference between the output
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Figure 4.1: Distribution of mentions over entities in gold data

described in Section 4.1 and the output without the reference to the pension fund is
9.6. The e2e-model shows also differences on the individual scores. With a difference
of 0.20 in the MUC score, a difference of 0.10 and 0.11 for the LEA and B-cubed scores
respectively and again a negligible difference in CEAFe score of 0.01. Although the
evaluation metrics for CR are not very transparent, we know that MUC is link-based,
B-Cubed mention-based and CEAFe entity-based. LEA is a combination of those three
scores. Although the score takes the length of the chain into consideration it is of lesser
importance than with the other scores. It is thus not surprising that the CEAFe score
reacts less to a change in a chain with many mentions.

In short, the scores of both systems go down when the entity with most mentions,
that is the reference to the pension fund itself, is taken out of the evaluation. This
decrease in scoring is 7.8 for the rule-based system and 10.3 for the e2e-model. Al-
though the e2e-model reacts more to taking out this entity, it shows to still be the best
performing model.

4.3 Manual comparison

The third step of the evaluation consists of a manual comparison of the output of both
systems to get more insight in their workings. The first step is to get an insight into the
similarity and difference between the output chains and the chains in the gold data. To
do so, I calculate the percentage of chains in the output that are equal to a chain in the
gold dataset. For the chains to be equal all the mentions have to be the same. I also
look at the percentage of chains that are not equal but similar. For the chains to be
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similar they should share at least 50% of the mentions. I also calculate for the similar
chains how much they are similar, thus how many mentions they share on average. All
the chains that are not equal nor similar are considered to have no counterpart. This
analysis is done in both directions. That is, these percentages are calculated for the
gold data in comparison to the output and vice versa.

4.3.1 rule-based

First, for the rule-based system we calculate the average number of equal chains per
evaluation file. Of all the chains in the gold data on average 4% is equal to the chains
in the output. 32% of the chains are similar, with an average similarity of 74%, to
the chains in the output. This means that on average 68% the chains in the gold data
are not present in the output of the rule-based system. Additionally, of the chains in
the output there is 2% equal and 17% similar to the chains in the gold data. 81% of
the chains in the output do not have a counterpart and are thus incorrectly identified.
This is in line with what we saw in Section 4.1, that the rule-based system scores much
better on recall than on precision.

Now we have a first insight into the coreference chains and can we look at a more
detailed level to the output. It is relevant to see the influence of the mention extraction
step on the differences in coreference chains between the gold data and the output.
When this steps is executed erroneously it leads to a cascading effect in the cluster
step. Therefor, we look at the number of mentions that are in the gold data, but not
extracted by the system. This is 27% in total. The same is done for the mentions in
the output of the rule-based system. However, if we would look at all the extracted
mentions from the system, we would get an incorrect view as it also counts singletons.
Therefor just the mentions in coreference chains are counted as output. We see that
61% of the mentions identified by the system are not in the gold data. This shows
that there is a difference both because mentions are missed, but especially because
too many mentions are incorrectly identified. This is again in line with the rule-based
system scoring better on recall than precision.

We now know the effect of the mention-extraction step in terms of percentages but
is also useful to look at some examples from the output. To do so, we take a sample of
the first 5 mentions of 3 evaluation files (TNO, SNS, SNS 1) of the gold data (Appendix
D.1) and output (Appendix D.2) that are not present in the other, At a first look we
do not see a pattern of a certain type of mention that is always missed or extracted
erroneously. However, there are three important factors that could influence this step.
First the quality of the PDF-parsing. This extraction is not flawless and therefore
some parts of the PDF can be erroneously extracted, like the layout and the tables.
For example, the mention Jaarverslag Pensioenfonds TNO (Appenix D.2 TNO) is the
footnote of the report. This is then extracted as a mention, while these footnotes are
not annotated. This leads to many more mentions in the output than in the gold data.
This is then solely an error because of the PDF-extraction but not because the system
wrongly identifies the mention.
Another factor is the quality of the Alpino parsing. As the mention extraction phase
consists of extracting all noun phrases, the system only identifies mentions when they
are correctly labeled by the parser as noun phrases. The Alpino parser is also depen-
dent on the quality of the text and therefore on the PDF parsing. Incorrect parsing
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leads to incorrect mention extraction, like the word uitgevoerd that is identified by the
parser as a noun phrase (Appendix D.2 SNS 1). The last factor are the rules used for
mention extraction. That is, the model extracts based on rules, but this sometimes this
leads to a loss of detail or addition of information. For example, the mention in the
gold data of TNO de Wet waar- deoverdracht kleine pensioenen while in the output the
mention is only de Wet. This error leads to other faults in the clustering step, as this
mention complies according to the rules with many other mentions. In short, we see
that the mention extraction step of the rule-based system has a major influence over
the results and that we can identify three factors that influence this step.

We continue with an analysis of the coreference chains. First, we look at the 160
chains that are both in the output as in the gold data (Appendix D.3). We see that
most of these chains can be categorized in four categories. Around 40% of these chains
only consist of one unique mention. As an illustration, Chain 1 in the ABP output that
consists of 3 times the mention De Commissie Parameters. These chains comply to
Sieve 2 of the system, which links mentions with exact string matches. 25% of the equal
chains consist of an antecedent and then one or more personal, reflexive, or demonstra-
tive pronouns. For example Chain 4 in Forbo where the personal pronoun hij refers
to Fred Heil. These chains are referring both to people and non-people like een niewe
visitatiecommissie and haar (Chain 7 Forbo). These kinds of links comply with the last
sieve, which is used for pronoun resolution and parts of Sieve 4 which links for example
reflexive pronouns. Moreover, just less than a third of the chains are linked because
of head-matching. These chains can be defined further into two categories. First, the
chains that are consisting of almost equal mentions, but an article or demonstrative
pronoun is added, changed, or removed in one of the mentions. For example Chain
6 of Zoetwaren where the first mention is uitzendkrachten which is followed by deze
uitzendkrachten. Second, the chains where the head-word of the mention is the same
but there is a lot of information added to one of the other mentions. Like in Chain 8
of TNO where the mention de buffer van het fond is linked to the de buffer. The last
category are the chains where the name of a person is added to her/his function. For
example, Chain 2 of Rabobank where Certificerend actuaris is linked to de heer R.J.M.
van de Meerakker AAG. All these three chains come from a copulative sentence. For
example, Certificerend actuaris is de heer R.J.M. van de Meerakker AAG. This type
of matching falls under Sieve 4. However, there are only a few examples of this kind
of matching in the list with equal chains, but it shows that the system is able to find
these kinds of relations correctly.

In this section we look at the similar chains. Similar chains are chains in the out-
put and gold data that share 50% of more mentions.There are far more similar chains
than equal chains and this would mean looking at hundreds of chains. Therefor I only
look at the similar chains of the first six evaluation files (ABP, Bouw, Bouw 1, DSM,
Detailhandel, Forbo) (Appendix D.4). The highlighted chains are the chains missing
in on of the dataset. As we can see from the list with the similar chains, is not possible
to detect a few clear reasons why mentions are not identified by the system but there
are some things notable.

First, the difference occurs in many cases because the mention is erroneously extracted
by the system. For instance, Chain 3 in ABP where the mention het bestuur gezien de
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toegenomen spanning op de pensioendriehoek ambitie-kostenzekerheid is in the output
and the mention het bestuur is not. In this case the problem is that the Alpino parser
detects the mention as a noun phrase and therefore skips the mention het bestuur. The
system complies with the rules to detect every noun phrase as a mention and with
Sieve 3 to link this mention to the chain that contains all the mentions refering to het
bestuur. For Sieve 3 only the words before the head word have to match. In 20% of
the similar chains we see faulty mention extraction causing incorrect output and this
shows again the importance of this step.

Second, we also see a problem with the chain referring to the pension fund. This
gold chain, described in Section 4.2, usually consists of the nouns het fonds and het
pensioenfonds the name of the fund and personal pronouns like wij. In the similar
chains we see that these three kind of mentions are often found, but then spread over
different chains. For example only a chain with personal pronouns as in Chain 1 in
Bouw 1 or with only the name of the fund like Chain 1 in DSM. Third, we see that the
copulative matching we saw in the equal chains can also lead to errors. To illustrate,
Chain 2 of DSM where in the sentence De deelnemers zijn het allerbelangrijkst. the
mentions De deelnemers are linked to het allerbelangrijkst. Another example is Chain
2 where the mention het pensioenfonds is linked to lid van de Global Real Estate Sus-
tainability Benchmark (GRESB). This shows that this rule can lead both to wanted
and unwanted output.

Lastly, there are some things that are only visible once or twice. For instance, the
system seems to have difficulties linking acronyms to its full phrases, like in Chain
9 of Forbo where the system fails to link DNB to De Nederlandsche Bank. Also,
mentions with similar head-words are sometimes incorrectly linked like Chain 4 of
Detailhandel where the mentions de uitsluitingscriteria van het Global Compact and
de uitsluitingscriteria van het fonds are linked because they share the head word de
uistluitingscriteria. Lastly, the system seems to have trouble to link compound words
like Chain 5 of Bouw where the system fails to link het veranderprogramma to het pro-
gramma and Chain 1 where the system links bpfBouw to het pensioenfonds but not to
het fonds. To see if these examples are not just anecdotal but rather systematic mis-
takes we can also look at the chains with no counterpart to see if we encounter similar
mistakes.To evaluate the chains with no counterpart, the first 5 chains of the same eval-
uation files (ABP, Bouw, Bouw 1, DSM, Detailhandel, Forbo) are listed. This is done
for the gold dara (Appendix D.5) which are the coreference chains that are missed. It
is also done for the chains in the output the rule-based system (Appendix D.6) which
are the erroneously identified chains. The list not only shows the chains without a
counterpart, but also shows the mentions in the chain that are not found in the gold
data or output. In this way you can see whether the difference occurs from the mention
extraction step or the clustering step.

To begin the evaluation of the chains without a counterpart we evaluate the chains
in the gold data that were missed by the system. One of the reasons the chains are not
(completely) identified is because the mentions that should be in it are not extracted.
The different reasons for the faulty mention extraction step of the system are already
described. Furthermore, we again get the view that there is a lot of variance between
the type of missed chains. We see that the three categories we saw in the equal chains
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are also present in the chains with no counterpart. That is, chains that only consist of
one unique mention and thus comply with Sieve 2 (exact string matching). Mentions
that share a head word and thus comply with Sieves 5, 6 and 7 and pronouns that are
linked to their antecedents and thus comply with Sieve 12. To give a few examples,
Chain 4 of Bouw that consists of of only the mention de partij or Chains 3 and 5 of
Bouw 1 which consist of chains with mentions that all have the same head-word. This
shows that the system in unstable on these type of coreference relations.

We already saw that for the similar chains the system had difficulties with acronyms
and compound words and easily mixes mentions that share the head word. We can
see the problem with the compound words and the acronyms also back in the chains
without a counterpart and therefore seem more systematic than anecdotal. 17% of
the chains show a chain with a full reference and acronyms. We can see that the
system does not have problems extracting acronyms, but links them unstably to the
full reference. In annual reports these are often used and therefore it is expected that
this instability has an impact on the output. Another thing that is visible is the dif-
ficulty the system has with compound words. For example, Chain 1 of ABP where
het strategische beleggingsbeleid is not linked to a chain with dat beleid. There is no
sieve in the system that identifies and links compound words. The system is modelled
after an English system, a language where compound words are less common. However,
this makes it a weak spot for a Dutch model in which it very often the spelling standard.

To finalize the evaluation of the chains with no counter part, we look at the chains
that are incorrectly identified by the system. The erroneous mention extraction step is
a much more important cause for the erroneously identified chains by the system than
for the erroneously missed chains. Of the 30 chains in the sample, there are 15 chains
that consist completely out of mentions that are not in the gold data. In the other 15
chains, the percentage of outputted mentions that are not in the gold data is above
50%. This shows again that the erroneous output is largely caused by the faults in the
mention extraction step. As already explained, there are two factors in this process
that are not a part of the rule-based system. It is therefore expected that improvements
in the PDF-parsing and Alpino parsing would lead to an increase in performance of the
rule-based system.

Lastly, most of the mentions in the gold data are referring to things like organiza-
tions, reports and boards. However, as described in the introduction we are specifically
interested in the references to ESG and CSR. Therefore it is decided to take a sam-
ple of 5 evaluation files (Rabobank 1, Shell, SNS 1, TNO 1, Zoetwaren) and look how
many of them contain chains with references to these two topics. Then we look how
much of these are caught by the rule-based system. In total, there are 31 chains in the
gold data referring to ESG and CSR topics. This is 10% of the chains. This is not
representative for a whole annual report but because I specifically included the parts
of the report that cover this topic when they were not a part of the board report. 26%
of the chains is outputted (partly) correctly. This means that 74% is not found and
this is substantially higher (6%) than the output of other chains. This shows that the
system has difficulties with these references. It is necessary to adjust the expectation
what influence the rule-based model can have on the TAAR-TP tool.
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In short, the rule-based system can perform well on coreference chains with one unique
mention, mentions with the same head word, pronoun resolution and copulative sen-
tences. However, it shows instability on these categories as it also misses them often.
The system seems to especially have problems with chains with acronyms and com-
pound words. Furthermore, the system extracts too many mentions. This is caused by
both erroneous PDF- and Alpino parsing as well as by the rules of the system. This
leads to a lot of incorrect output and lowers the precision of the system.

4.3.2 e2e-model

In this section we will look at the results of the e2e-model in comparison to the gold
data in a similar way as we did with the rule-based system.

First, the percentages of equal, similar and chains with no counterpart. In the gold
data 3% of the chains is equal to a chain in output and 34% is similar, with a similarity
of 74%. This means that 63% of the output chains do not have a counterpart in the
gold chains. In the output 4% of the chains is equal and 41% is similar to a chain in the
gold data. 55% of the output chains is not present in the gold chains. This shows again
the difference between the two systems regarding precision and recall, as the e2e-model
usually gives a lot less incorrect output than the rule-based system, but the rule-based
system puts out a little more correct chains.

Again, we look at the mention extraction step of the e2e-model. We can see that
21% of the mentions in the gold data is not extracted by the model. This shows that
the mention extraction step of the e2e-model misses fewer mentions than the rule-based
system, but the difference is not very large (6%). The biggest difference is that the
e2e-model is much more precise than the rule-based system when it comes to mention
extraction. For the e2e-model, of all the extracted mentions that are outputted in
chains, only 28% is not present in the gold data. This is more than 30% lower than the
number incorrect mentions by the rule-based system. This shows that the more precise
output of the e2e-model, in comparison to the rule-based system, is partly because of
the difference in the mention extraction.

If we look at a sample of 5 mentions of 3 reports (TNO, SNS, SNS 1) that are only in
the gold data (Appendix E.1) or only in the output (Appendix E.2) we cannot see a
clear pattern of mentions that are less likely to be missed than others. Furthermore,
when we look at the mentions that are wrongly in the output (Appendix E.2) we do
not get a feeling that a large part is due to the fact that not every mention in the
raw text is annotated in the gold data. For instance, the following mentions from Ap-
pendix D.2. all seem to be sensible choices: die premie, zichzelf, de dienstverleners.
This indicates that a percentage of the mentions that are considered to be wrongly
identified by the model do not derive from an intrinsic fault within the e2e-model but
rather a problem in the discrepancy between the evaluation set and PDF extraction.
Lastly. as the choices of the e2e-model are not transparent, we can just conclude that
the mention extraction phase of the model performs well on precision as it puts out
fewer mentions that are not correct. On the other hand, it still misses a substantial
part of the mentions in the output, which shows in the lower recall. However, because
the e2e-model is much more precise than the rule-based system and they differ little in
the number of missed mentions we can conclude that parts of the better performance
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of the e2e-model derives from its performance in the mention extraction phase.

In the following section we will look at the equal chains of the e2e-model (Appendix
E.3). Notably the equal chains of the e2e-model can be almost all be categorized in one
of three categories described in Section 4.3.1 on the rule-based system. That is, almost
40% of the equal chains consist of only one unique mention. The number of chains
consisting of a noun and different pronouns is around 30%. The same percentage of the
chains that share the head-word. The part where the e2e-model differs is in the cop-
ulative sentences. This kind of coreference relation is not present in the output of the
e2e-model, while this was the case for the rule-based system. In the evaluation files this
type of coreference is almost always the name of a person and his/her function. The
e2e-model is, by contrast, able to catch compound words which the rule-based system
is not. For instance, Chain 3 of SNS where een opleidingsplan is linked to Dit plan.
As already said before, the rule-based system does not cover this phenomenon which
occurs often in Dutch. Another example is the chain in Rabobank where the mention
het langverwachte pensioenakkoord is linked to Dit akkoord. Another noteworthy thing
is that the e2e-model catches corefering mentions which consist of completely different
nouns like Chain 2 of SNS where the following two mentions are linked: een menu-optie
“Mijn pensioen” and deze pensioenplanner. This is of course an anecdotal instance, but
indicates that the model is not making decision on spelling of the words only.

Then we look at the similar chains (Appendix E.4). There are 41 similar chains and
again there is a great variety of difference in mentions between the gold data and the
output. The first thing that is notable is that for 12 chains the missing mention is
identified before as being part of that coreference chain. That is the mention that is
missed in the output, was correctly outputted somewhere else in the chain. For example
Chain 3 of ABP where waardeoverdrachten is missed by the model but also identified
and linked to the chain somewhere else in the report. This shows that the model looks
at mentions in their context and bases its decision to extract on more than the words
in the mention. Furthermore, we see a different pattern with the chain referring to the
pension fund. With the e2e-model we can also see that the mentions are sometimes
split between different chains like Chain 3 of Bouw where the chain only consist of the
name but missed references like het fonds. On the other hand, Chain 1 of Detailhandel
shows that the model was capable of linking the personal pronouns to the references het
fonds and het pensioenfonds. So, we see the same pattern of splitting the references to
the fund over different chains as with the rule-based system, but the e2e-model seems
better at grouping mentions from different categories. This is also in line with Section
4.3 where we saw that the results of the e2e-model are more affected by taking out these
chains. Furthermore, the model also seems to have a problems with acronyms like Chain
2 of DSM where de Europese Unie and EU are not linked together. Lastly, we see that
the influence of faulty mentions is much lower than with the rule-based system but it
still causes errors like with Chain 6 of Bouw where the mention Ook het Verantwoord-
ingsorgaan is added to the output while this should only be het Verantwoordingsorgaan.

To continue, we will look at the chains in the gold data that were not identified by
the model (Appendix E.5). We can see that there is a great overlap (¿ 80%) between
the missed chains in the rule-based output and the e2e-model. This means that also
the e2e-model is unstable in linking chains with only unique mentions, chains with
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mentions sharing the head word and on chains where the pronouns are linked to a
noun. Furthermore, the e2e-model also seems to have problems with acronyms and full
references. Lastly, the main difference between the chains that are not identified by the
rule-based system (Appendix D.5) but are identified by the e2e-model are chains with
compound words. For instance, Chain 1 of Forbo of the rule-based system (Appendix
D.5) where the rule-based system does not link de kennissessie and sessie while the e2e-
model does. Also there are chains missed by the e2e-model and not by the rule-based
system. Notably, these are chains that consist out of one unique mention like Chain 1
of DSM (D.5). There is not a clear reason why the e2e-model missed these chains, as
it also clearly showed to find these kind of chains. Lastly, these two lists mostly shows
that there is little difference between the rule-based system and the e2e-model in the
amount and type of chains they miss.

Then we will look at the chains that are incorrectly outputted by the model (Ap-
pendix E.6). What is notable is that these chains are much shorter than the rule-based
chains that are incorrectly outputted. Furthermore, they consist of much more cor-
rectly extracted mentions which means that the problem lies more in the cluster step.
When we take a better look at the chains you see that they often consist of corefering
expressions but still not match any chain in the gold dataset. There are two reasons
that cause this. On the one hand the e2e-model suffers just like the rule-based system
from faulty PDF-parsing and the discrepancy because of this between the raw text and
the annotations on coreference. For example, Chain 4 of Bouw where the mentions are
partly correctly linked, but they are extracted from a table. The mentions from tables
are not annotated and therefore these chains do not match any chain in the gold data
even though the model makes the right decision. Improvements in PDF-parsing would
then lead to a better performance of the e2e-model. Second, there are chains where the
extraction and clustering is correct, but the model splits the chains over multiple chains.
For instance, Chain 4 and 5 of Bouw 1 where the model correctly linked the mentions.
However, it failed to cluster these chains further to form the complete coreference chain.

Lastly we will look at the performance of the e2e-model on ESG and CSR topics.
To do so, we use the same evaluation files as with the rule-based system. Remarkably,
the performance of the e2e-model on these topics is lower than with the rule-based
system as only 16% of the chains are (partly) caught by the system. This is 10% lower
than the output of the rule-based system on these topics and 19% lower than the av-
erage performance of the model. This insight is important for the expectation of the
effect this model will have on the output of the TAAR-TP tool. However, it is good
to keep in mind that a relative small sample was taken and that the difference in one
mention can already lead to big differences in percentages.

In short, it is shown that both systems are able to extract different forms of coref-
erence. These are chains with one unique mention, pronoun resolution and mentions
that share head-words. However the rule-based systems is able to catch coreference
relations in a copulative sentence while the e2e-model finds compound words. The big
difference lies in the fact that the rule-based system outputs far more incorrect chains.
This is mostly caused by its mention extraction step which extracts too many mentions.
Furthermore, both models are expected to improve by better PDF-parsing and addi-
tionally the results of the rule-based system would probably also improve with better
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Alpino parsing. Lastly, although both system yield quite good results on average, they
both show substantially poorer results on topics regarding ESG and CSR. This has to
be taken in mind when adding coreference to the TAAR-TP tool

4.4 Results on whole reports

In this section the whole annual report is put through the models. This is done because
the average number of annotated tokens per evaluation file is 3735. Meanwhile the
average number of tokens in a complete report is 44,541. This difference between the
evaluation format and the real world situation might lead to insights that are not
representative. As mentioned before, it is not possible to annotate all the reports and
therefore I run both systems on the whole reports so that we can see whether this leads
to different results on the parts that are annotated for coreference. To address the
different outputs, the output on just the evaluation files will be called Output Partial
and the output on the whole report will be called Output Whole.

4.4.1 rule-based

The results for the rule-based system in terms of the CR metrics are in Table 4.7. in
the most left column you can see the difference in comparison to the results described
in Section 4.1. The values in bold indicate that the ConLL score is higher on the whole
report. From the table we can see that the CoNLL score is on average 1.2 higher in
favor of Output Partial and that on only 2 evaluation files (ING 1 PME) a slightly
higher score is reached. This small difference and indicates that the length of the report
influences the outcome little. Also, the variance between the difference in CoNNL score
is only between 0.23 and 3.38. Another indication that the rule-based system is stable
on longer texts. This is also expected, as a set of rules dictate the outcome and these
rules are independent of the length. However, it is still interesting to see where this
minor difference derives from. First, we look at the equal, similar and chains with no
counterpart as we did in Section 4.3.

To begin, the percentage of equal coreference chains in Output Partial and Output
Whole is calculated. Of all the coreference chains in Output Partial, 75% is also present
in Output Whole. This while 70% of the chains in Output Whole is also in Output
Partial. Furthermore, on average, 19% of the chains in Output Partial and 21% of the
chains in Output Whole show a similarity with the other output. On average these
chains share 87% of the mentions. This shows that the majority of both outputs are
very similar to each other. It is also relevant to look at the chains that do not have a
counterpart in the other output. A chain is said to not have a counterpart when there
is not a chain in the other output that shares 50% of the mentions. For Output Partial,
7% of the chains do not have a counterpart in Output Whole. The other way around
this just a bit higher with 9% of the chains.

Another interesting insight is the difference in the output of mentions and entities.
First, the difference in the extraction of mentions by the system is negligible. How-
ever, we can see that Output Partial has on average 34 more singletons than Output
Whole. This is a difference of 7.4%. We can see this back in the number of entities, as
there are 1.4% less entities in Output Partial than in Output Whole. Also, not only
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are there more chains in Output Whole these chains are also on average 0.2 mention
longer. This is a 5% increase in the chain length. All these differences are small, but
the difference in performance is also small. These numbers indicate that the differences
occur because the rule-based system outputs more mentions when the input text is
longer. This output of mentions seems to be partly due to the output of more chains,
but mostly because of the output of longer chains.

To be more sure, I look at a sample of three outputs (ABP, Forbo and PGB) to see in
more detail how Output Partial and Output Whole differ. These files are taken because
they have a difference in CoNLL score of more than 2. In Appendices F.1.1, F.2.1. and
F.3.1. you find lists of all the chains in Output Partial that do not have an counterpart
in Output Whole for ABP, Forbo and PGB respectively. Also, in Appendices F.1.2.
and F.2.2. and F.3.2. there is a list with all the chains in Output Whole that do not
have a counterpart in Output Partial. Lastly in Appendices F.1.3, F.2.3. and F.3.3
there are lists with the similar chains with the mentions highlighted that are missing
in the other chain. The first thing that is notable is that for the in total 54 similar
chain pairs there are only 4 chains where the missing mention(s) are in in Output Par-
tial that are not in Output Whole. For the other chains it is the other way around.
Furthermore, if we look at the chains with no counterpart we see that for Forbo and
PGB there are more chains in Output Partial. However these chains are considerable
shorter than in Output Whole with respectively 2.5 and 4 mentions fewer per chain.
For ABP there are more chains in Output Partial. Although these are numbers from
only three files it indicates that the difference in score can be both due to more entities
in Output Whole or to longer chains in Output Whole. However, these things do not
have to occur both as we can see in these three files.

If we take a better look at the output chains without a counterparts we see a lot
of overlap between Output Partial and 2. That is, many of the chains in Output Par-
tial can be combined to a form (partly) a chain in Output Whole. For example, of the
28 chains in Output Partial of Forbo we can combine 10 (6, 8, 12, 20, 21, 24-28) chains
to a chain that is 79% similar to Chain 20 in Output Whole. Also more than 50% of
the chains in Output Partial (1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 24) of PGB can
be combined. This leads to a chain that is 86% similar to Chain 1 in Output Whole.
These examples are very long chains but we also see the same with shorter chains. In
ABP we can combine Chains 19 and 18 of Output Partial to be exactly equal to Chain
20 in Output Whole.

If we look also at the similar chains we see a similar trend. Chain 6 in ABP’s similar
chains misses a lot of mentions in Output Partial. However, if we look at the chains of
Output Partial with no counterpart we see that those missing mentions are very often
in those chains. If we would add the Chains 1, 8, 9, 11, 12 to the similar chain we
would get a chain that would only miss 2 mentions in Output Partial. Thus, most of
the difference in mentions can be found somewhere else in the output. However, most
of the mentions in Output Partial can be found in Output Whole, but the other way
around there are more mentions in Output Whole that cannot be found in Output
Partial.

Lastly, we check whether all the mentions that are extracted by the system are the
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same for both runs. We see this is the case for all three files. Logically, as this is a very
straight forward step in the rule-based system. This shows that the entire difference is
due to the difference in clustering, but not in mention extraction. And this difference
causes that there are on average more and longer chains in Output Whole.

This means that more mentions are complying to the rules that indicate to cluster
them together. This outcome is expected because of the nature of the system. First,
this compliance can occur due to faulty parsing by the PDF-parser and\or Alpino
parser. This is the case with the PGB report where the token \uf0a7 is extracted from
the PDF and labeled as head-word, which makes it comply with rules of Sieves 5,6
and 7 that match mentions with the same head-word under certain conditions. How-
ever, correct parsing can also lead to such a fault. For example, in the ABP output
for chains with no counterpart you can see in Output Whole that the mention an-
dere beleggingscategorieën is linked to private beleggingscategorieën. If you look at the
whole file of Output Whole the mention andere beleggingscategorieën is correctly linked,
according to the rules, to beleggingscategorieën. This occurs because the mention beleg-
gingscategorieën shares its head word with the antecedent andere beleggingscategorieën
and does not introduce new information. This makes these two mentions comply with
Sieve 5 of the system. The same thing happens later with the mention private beleg-
gingscategorieën. From then on all references to these mentions are added to the cluster
because they then also comply with sieve 2 & 3 that matches exact strings. In Output
Partial the mention beleggingscategorieën is not seen and therefore it is not linked to
andere beleggingscategorieën which also prevents that mention being linked to private
beleggingscategorieën. The chance of a mention complying to the rules, being added to
the chain, and causing a cascading of clustering different chains, is more likely when
the text gets longer. Furthermore, it is also indirectly the reason more entities are
outputted. Because the mention outputs longer chains, there is less chance a mention
remains a singleton which are removed from the evaluation.

In short, the difference in scoring is because in Output Whole the system is more
likely to cluster the extracted mentions into more, but especially longer chains. This
usually leads to a small decrease in scoring. However, it is important to underline this
decrease is negligible. The rule-based system has foremost shown to be a very stable
system when longer texts are inputted.
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Fund MUC B-Cubed CEAFe LEA CoNLL Score Difference

ABP 0.38 0.24 0.16 0.20 25.87 -2.78

Bouw 0.39 0.24 0.19 0.21 27.24 -1.37

Bouw 1 0.52 0.38 0.28 0.35 39.19 -1.75

Detailhandel 0.27 0.16 0.13 0.13 18.47 -1.01

DSM 0.40 0.24 0.15 0.22 26.24 -0.65

Forbo 0.45 0.30 0.26 0.27 33.81 -3.38

Forbo 1 0.32 0.22 0.25 0.18 26.46 -1.07

Heineken 0.43 0.30 0.30 0.26 34.51 -0.44

Heineken 1 0.66 0.55 0.35 0.53 52.27 -1.49

HoutverInd 0.45 0.30 0.22 0.27 32.41 -0.97

HoutverInd 1 0.42 0.32 0.22 0.28 32.04 -2.16

Huisartsen 0.38 0.23 0.17 0.20 26.10 -1.29

Huisartsen 1 0.44 0.30 0.28 0.24 33.96 -1.72

ING 0.43 0.24 0.20 0.22 29.23 -0.93

ING 1 0.54 0.42 0.32 0.39 42.67 0.49

KLM 0.45 0.32 0.20 0.29 32.29 -0.31

Koopvaardij 0.41 0.31 0.27 0.27 33.25 -1.10

Koopvaardij 1 0.34 0.26 0.27 0.21 28.74 -0.15

PFZW 0.48 0.31 0.25 0.28 34.75 -0.75

PFZW 1 0.46 0.29 0.19 0.25 31.19 -0.14

PGB 0.39 0.26 0.24 0.23 29.83 -2.12

PGB 1 0.28 0.22 0.24 0.17 24.63 -0.99

PME 0.44 0.29 0.19 0.26 30.71 -0.80

PME 1 0.49 0.36 0.31 0.31 38.47 0.53

PMT 0.40 0.28 0.22 0.24 29.93 -0.22

Rabobank 0.35 0.23 0.21 0.20 26.68 -1.68

Rabobank 1 0.37 0.28 0.26 0.24 30.19 -1.88

Shell 0.38 0.27 0.22 0.23 28.77 -0.97

SNS 0.42 0.26 0.17 0.24 28.48 -1.21

SNS 1 0.39 0.30 0.29 0.26 33.00 -1.07

TNO 0.39 0.26 0.23 0.23 29.15 -1.19

TNO 1 0.37 0.31 0.37 0.24 34.99 -1.24

Vervoer 0.42 0.28 0.21 0.25 30.35 -1.59

Vervoer 1 0.26 0.22 0.28 0.17 25.29 -1.40

Zoetwaren 0.51 0.35 0.24 0.32 36.51 -1.40

Table 4.7: F1 results rule-based system on whole report
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4.4.2 e2e-model

To evaluate the difference in scores of the e2e-model it is necessary to first mention
a practical issue with the e2e-model regarding longer texts. That is, the model can
only take up 1500 sentences per run because of the computational complexity. This
means that a whole report is processed in 2-3 runs. Also, the model gives during a
run all the entities an incrementing label starting from 1. To make sure the different
chains do not get intertwined I make sure that every run gives an unique label to each
chain. However, this means that the model is not capable of identifying chains that are
processed in different runs. Because of this issue it is necessary to see whether there
is an annual report where the evaluation file falls between multiple runs. That would
mean that the tokens that will be evaluated are split and processed in two runs. This
would be unrepresentative and would need to be analyzed separately. However, looking
at the data it shows that this is not the case and all the tokens that will be evaluated
fall within brackets of 1500 sentences. Furthermore, all the evaluation files are pro-
cessed completely in the first run, except for PFZW 1 and DSM which are processed
completely in the second run. We can continue to look at the difference in performance.

Table 4.8 shows the CoNNL scores of Output Whole. The average difference in CoNLL
score between Output Partial and Output Whole is 6.3 points in favor of the Output
Partial. Not only is there a much bigger difference in comparison to the rule-based
system, but there is also a lot of variety between different evaluation files. The differ-
ence in CoNNL score ranges from -0.01 to -23.3 and of the 35 evaluation files there are
only 13 with a CoNNL difference of more than the average 6.3. This indicates that the
e2e-model is much less stable when used over longer texts.

Again, we look at the equal, similar, and unequal chains. The percentage of chains
in Output Partial that has an equal chain in Output Whole is 31%. Output Whole on
the other hand shares on average 37% of its chains with Output Partial. Furthermore,
the number of similar chains is 39% for Output Partial and 43% for Output Whole
with an average similarity of 74%. The number of chains in Output Partial with no
counterpart is 30% and. for Output Whole this is 20%. This shows again the variety
between Output Partial and Output Whole.

Moreover, there is on average a 4.5% increase in the number of mentions in Output
Whole. Most of this increase are singletons as these types of mentions increase with
3.7%. Notably, these extra mentions predominantly lead to longer chains as the average
chain length increases with 27% in Output Whole. The increase in chain length cannot
be completely explained by the increase in number of mentions. We then also see a
decrease in the number of entities with 14%. This indicates that the e2e-model outputs
more mentions when longer texts are inputted. But also cluster these mentions more
easily to longer chains. However, because there is so much variety it is more difficult
to derive conclusions from these average scores.

For a more detailed insight we will also look at a sample of 3 evaluation files( Bouw 1,
Vervoer 1 and Koopvaardij). The first two files are chosen because they have a high
difference in score while Koopvaardij has an average difference. Again we will look the
chains with no counterpart in the other output and the difference in the similar chains.
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First, we see the difference in the number of entities back in the chains with no coun-
terpart. Over the three files combined there are 60 chains in Output Partial that are
not in Output Whole. While there are only 20 chains in Output Whole that are not
in Output Partial. Second, we see in these lists that the chains in Output Partial are
on average shorter than in Output Whole. Also, we see that for the total of 13 similar
chains, there are 11 cases where there are mentions missing in Output Partial. Also,
this is in line with more entities in Output Partial, but longer chains in Output Whole.
Third, the trend we see in the outputs of the rule-based system where most differences
in chains and mentions can be accounted for somewhere else in the output is not very
visible. We see some sporadic cases like Chains 1 and 2 in Output Partial of Bouw 1
which can be combined to Chain 1 in Output Whole. However, most chains are not
present in the other output. This goes both for Output Partial and Output Whole.
For example Chain 7 in Output Partial and Chain 3 in Output Whole of Koopvaardij
are not present in the other output.

Because there are chains, and thus mentions, in both outputs that cannot be accounted
for we look at the difference in the mention extraction of the model. For the rule-based
system this step showed no difference in Output Partial and Output Whole. The e2e-
model on the other hand shows different results when we compare this. This means,
that the model makes different decisions when it comes to mention extraction when a
longer text is inputted. Strikingly, there are in both outputs mentions that are not in
the other output. So, in Output Partial of Bouw 1 there are 35 mentions in Output
Partial that are not in Output Whole and vice versa. In Output Partial of Koopvaardij
there are 56 mentions that are not in Output Whole and 68 mentions that are not
in Output Partial. Vervoer 1 shows something similar with 37 mentions that are not
in Output Whole and 16 mentions not in Output Partial. Most of these ‘’missing”
mentions are however singletons and are thus excluded from the evaluation. That is,
of those 37 mentions in Output Partial of Vervoer 1 there are 36 singletons and all 16
mentions of Output Whole are singletons. For Koopvaardij there are only 4 mentions in
Output Partial that are not singletons, just like 67 of the 68 mentions in Output Whole.

Appendix G.1.4 a sample list of the first 10 mentions that are not present in the other
output for these three files. This is a mix of both singletons and mentions that were
evaluated. If we look at these mentions, we can see that there is not really a pattern in
which mentions are unstably extracted. It is a mix of mentions referring to organiza-
tions (de VN ) , people (wij ) and also things (de premievrije opbouw). It also consists
of both correctly extracted (Pensioenfonds Vervoer) mentions as well as incorrectly
extracted ones (het). Furthermore, in the list of Output Partial of Koopvaardij we
can see that there is a mention de naleveing van de gedragscode that is not in Output
Whole. At the same time there is also a mention de naleving van de gedragscode in
Output Whole that is not in Output Partial. Thus extracting a mention before is not a
guarantee that the model will also extract the same mention later. Since there is not a
clear pattern visible and there in mentions in both outputs that are not present in the
other output, it can only be concluded that the mention extraction step of the model
is different when a longer text is inputted.

In short, the e2e-model shows considerable differences when it processes longer texts.
It shows these differences both in the mention extraction step and the clustering step.
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The processing of longer texts lead usually to lower CoNNL scores and at least no
higher scores. We can also see that when the model processes longer texts it outputs
on average fewer entities but longer chains. However, no conclusive answer can be found
why inputting longer texts leads to a difference in scoring. The difference is harder to
describe as the choices of the e2e-model are not transparent like the rule-based system
and because there is a lot of variety possible in both the mention extraction step as
the clustering step. It is, however, important to take this instability into consideration
when considering using the e2e-model on longer texts.
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Fund MUC B-Cubed CEAFe LEA CoNLL Score Difference

ABP 0.58 0.34 0.26 0.32 39.49 -0.82

Bouw 0.53 0.33 0.24 0.31 36.61 0.09

Bouw 1 0.50 0.18 0.13 0.16 26.96 -17.79

Detailhandel 0.42 0.22 0.19 0.19 27.79 - 7.19

DSM 0.52 0.24 0.19 0.22 31.44 -2.67

Forbo 0.59 0.39 0.33 0.35 43.63 -0.35

Forbo 1 0.34 0.19 0.17 0.15 23.32 - 23.31

Heineken 0.55 0.31 0.25 0.28 36.91 -4.86

Heineken 1 0.56 0.36 0.35 0.35 42.54 -5.41

HoutverInd 0.64 0.44 0.34 0.41 47.24 -0.45

HoutverInd 1 0.49 0.30 0.33 0.26 37.17 -18.16

Huisartsen 0.58 0.37 0.27 0.34 40.83 -0.51

Huisartsen 1 0.52 0.30 0.31 0.26 37.56 -7.50

ING 0.57 0.32 0.25 0.29 38.27 -0.60

ING 1 0.72 0.58 0.25 0.56 51.45 -8.23

KLM 0.61 0.44 0.26 0.41 43.31 -1.64

Koopvaardij 0.58 0.45 0.32 0.43 44.89 -6.55

Koopvaardij 1 0.40 0.21 0.24 0.17 28.17 -17.25

PFZW 0.53 0.32 0.31 0.29 39.02 0.01

PFZW 1 0.49 0.26 0.20 0.24 31.62 0.18

PGB 0.49 0.34 0.28 0.31 37.02 -3.95

PGB 1 0.34 0.21 0.28 0.17 27.62 -14.28

PME 0.57 0.29 0.19 0.27 35.14 5.76

PME 1 0.51 0.35 0.33 0.32 39.85 -0.44

PMT 0.54 0.37 0.20 0.35 37.11 -4.25

Rabobank 0.54 0.36 0.27 0.33 38.89 0.19

Rabobank 1 0.50 0.35 0.20 0.33 34.99 -4.18

Shell 0.62 0.43 0.28 0.41 44.39 -0.90

SNS 0.54 0.35 0.22 0.33 37.09 -5.37

SNS 1 0.46 0.29 0.25 0.26 33.58 -12.80

TNO 0.56 0.42 0.27 0.39 42.02 -1.59

TNO 1 0.49 0.39 0.33 0.36 40.52 -14.80

Vervoer 0.56 0.36 0.23 0.34 38.31 -7.87

Vervoer 1 0.18 0.09 0.08 0.08 11.85 -22.75

Zoetwaren 0.62 0.39 0.32 0.37 44.44 -0.50

Table 4.8: F1 results e2e-model on whole report



Chapter 5

Taar-TP

The goal of this thesis was not only to test the performance of the two CR system,
but also their effect on the TAAR-TP tool. This tool extracts sentences that contain
references to ESG and CSR topics that are in a predefined list. The goal is to also
extract sentences that do not contain terms from the list, but have terms that corefer
with one of the terms in the list and are therefore also of relevance for the end-user.
The user is in this case the employer of the bank that supervises the pension fund on
how they perform on matters regarding ESG and CSR. It is beforehand unclear which
model would be most effective. The e2e-model shows overall better results, but also
shows instability on longer texts and performs worse than the rule-based system on
topics regarding ESG and CSR. Both system are therefore added to the tool to see the
influence they have on the output. In this chapter the results are discussed

It is necessary to know what the reference point is before we make a comparison.
Therefor, we check how many sentences in the relevant sentence dataset are caught
by the tool before coreference is added. These results are in Table 5.1. In total there
are 821 relevant sentences and the tool catches 456 (55%) of them. The tool misses
thus 365 sentences in total. However, it is necessary to mention one problem with this
evaluation. Some sentences are wrongly sentence tokenized by the tool and therefor do
not match with the sentence in the relevant sentence dataset. The tool never misses
a sentence when it contains a term from the list, but when sentences are merged or
split up the output can be very different to the relevant sentence dataset. Therefor, it
is decided to count every sentence in the relevant sentence dataset that is 50% similar
to a sentence in the output of the tool as found. It is important to notice that this
percentage influences the evaluation. The higher the percentage, the more sentences
are not counted while they are found by the tool. A similarity percentage of 90% leads
to 384 found sentences, which is an undervaluation of the tool. A similarity percentage
of 10% leads to 752 found sentences, which is an overvaluation. To determine the ideal
similarity percentage I took the output without coreference and took a sample of 20%.
I started with a similarity of 10% and raised the percentage with steps of 5% until all
the 20 sentences were linked to the correct sentences which occurred at a similarity of
50%. Therefor, the sentences are regarded to be found when they have a similarity of
50% or more with one of the sentences in the relevant sentence dataset. Also I put in
a constraint so that sentences from the relevant sentence dataset can only be counted
one time as found.
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Moreover, it is also relevant to estimate the potential benefit a working CR-system
has on the TAAR-TP. To get that insight I count all the sentences in the relevant
sentence dataset which, in theory, can not be caught without coreference. I determine
this by taking the relevant sentence dataset and sum the total number of sentences.
Then I count all the sentences that do not contain a term that is in the list, but do
have a term that corefers with a term from the list. These sentences can therefore only
be extracted with a working CR-model. It turns out only 62 (8%) of all the sentences
contain a terms that corefers with a term from the list (Table 5.1). This shows that
even with a perfect CR-system the margins of improvement are small. Lastly, it is also
relevant to determine the total number of sentences outputted by the TAAR-TP tool.
Without adding coreference 685 sentences are identified by the system. This means
33% of the identified sentences are not in the relevant sentence dataset. This is most
likely because they are part of the erroneously parsed sentences or are sentences that
come from tables or layout. With all this in mind, we will look at the results when
adding coreference to the tool.

First, we start with the adding the results of the e2e-model. This is done by adding
all the sentences that contain terms that are corefering with one of the terms in the
list. The results of this procedure are in table 5.1 which shows that the addition of
the e2e-model results do not lead to an improvement of the output of the tool. There
is only 1 extra sentence (Rabobank) that is caught, while the total output increases
to 829 sentences. This is an unsatisfactory result, but not surprising. The e2e-model
performs poorly on topics regarding CSR and ESG and is unstable on longer texts.
As, the system outputs much more irrelevant sentences which clutters the output while
only gaining 1, the conclusion is that adding the results of the e2e-model leads to worse
results of the TAAR-TP tool.

Second, we add the output of the rule-based system to the tool in a similar way and
the results are in Table 5.1. Again, the improvement is negligible in comparison to the
extra output it gives. The tool finds only 5 sentences more, while outputting 940 sen-
tences. This results is again expected as we saw in previous chapter that the rule-based
system is slightly better on ESG and CSR topics but outputs much more entities and
mentions than the e2e-model. The conclusion must then also be that adding the results
of the rule-based system leads to worse results of the TAAR-TP tool.

In short, adding coreference to the TAAR-TP tool does not lead to an improvement of
the results. This is because the coreference systems do not perform well on the topics
that are caught with the system. Furthermore, the e2e-model is unstable on longer
texts which is problematic for annual reports. Lastly, the margins of improvement are
small, as most of the relevant sentences contain a term that is present in the list. This
means that improvements in PDF-parsing and sentence tokenization will lead to bigger
improvements. As the number of incorrectly outputted sentences will increase consid-
erably, while only outputting a negligible number of sentences that are not caught by
the tool without coreference it must be concluded that coreference does not improve
the TAAR-TP tool.
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Chapter 6

Discussion & Conclusion

6.1 Summary Research

This thesis focused on coreference resolution on annual reports of pension funds. More
specific, it evaluated and compared the performance and output of an end-to-end-model
and a rule-based system that are available for Dutch. The underlying goal was to re-
search whether CR can have a positive effect on the results of the TAAR-TP tool. The
project consisted of three consecutive phases.

First, to evaluate the CR systems an annotated dataset was necessary. The first phase
of the project consisted therefore of the annotation of 35 parts from the 21 annual re-
ports on coreference. Furthermore, a dataset was created with all the sentences from 21
annual reports that corefer with a term from the list used in the TAAR-TP tool. This
dataset makes the evaluation of the TAAR-TP tool and the effect CR has on it possible.

The second phase consisted of the evaluation and comparison of the two CR-systems.
The evaluation consisted of the following sub-parts: the results in terms of the CR-
metrics, the results without the reference to the pension fund, a manual evaluation of
the output and the results of the systems on the whole reports. With these steps the
first research question could be answered: What is the difference between a rule-based
system and an end-to-end model for Dutch coreference regarding their performance on
Dutch annual reports of pension funds and the coreference relations they extract and
miss? The following conclusions were drawn. Both CR systems perform considerably
worse on the annual reports of pension funds in comparison to their original test set, but
still give reasonable results on these domain-specific texts. In general, the e2e-model
outperforms the rule-based system with 10 CoNNL points, with an average score of
around 40 for the e2e-model and 30 for the rule-based system. The e2e-models out-
performs the rule-based system because it is much more precise while the rule-based
system reaches only a slightly higher recall. This is also supported with the fact that
the e2e-model identified much less entities than the rule-based system. Although the
e2e-model outperforms the rule-based system it also showed to be more dependent on
the chain containing the reference to the pension fund as the results lowered more for
this system when this reference is not taken into consideration.
In the manual comparison we saw that both systems are able to find different types of
coreference relations like pronoun resolution and head-word matching. The rule-based
system was the only system able to identify corefering mentions in copulative sentences
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while the e2e-model was the only system able to identify compound words. Further-
more, there was little other difference between the two systems in which coreference
chains they missed. Both systems showed to be unstable on the types of coreference
relations that were just mentioned, as they also often missed them. Both systems also
showed to have difficulties with linking acronyms. However, there is a big difference
in the chains the system output incorrectly. The rule-based system showed to output
much more incorrect chains than the e2e-model. This was mostly caused by the dif-
ference in the mention extraction step, as the rule-based system extracts much more
incorrect mentions. To finalize the manual comparison both system were tested on their
performance on ESG and CSR mentions. They both showed to perform considerably
lower on these topics in comparison to their average performances. The last step of
the evaluation consisted of the evaluation of the systems on the whole report. The
e2e-model showed to be unstable on longer texts, with drops in CoNNL scores up till
10 points. The rule-based system had however a negligible difference in the scores on
longer texts. This is because the rule-based system has a very transparent architecture
that always makes the same choices while the end-to-end model is much less transpar-
ent and consistent in its output.

The third and last phase of this project consisted of adding coreference to the TAAR-
TP tool. With this phase the second research question can be answered: What is the
difference between the effect the rule-based system and the end-to-end model have, now
or in the future, on the extraction of corefering relations in the text to specifically ESG
and CSR policy and the output of the TAAR-TP tool?. Adding the results of the sys-
tems, first of the e2e-model and second of the rule-based system, did not lead to an
improvement of the output. In fact, the number of found sentences went up with a
negligible amount while the number of incorrectly outputted sentences increased with
a lot. Thismainly is because the systems perform poor on these type of mentions and
the potential improvement was very small. Therefor, it must be concluded that adding
coreference to the TAAR-TP tool does not lead to an improvement of the results.

6.2 Future

As adding coreference to the tool does not lead to an improvement of the TAAR-TP
tool, it is not recommended to add this as an option. However, this does not mean that
coreference resolution can not be useful in other use-cases were the goal is to extract
sentences related to a certain topic. As we have seen the average results of the models
were quite decent, but not so much on the topics that were of interest during this
project. There is other data available within the bank which may be more fitted to
a better performance of the CR systems. It can be interesting to test these systems
and especially the e2e-model on other use-cases. However, it is always important to
check how much extra output is created when coreference is added to see whether the
disadvantages weigh against the advantages. Lastly, improvements in other steps of the
NLP-process can also lead to better results of the CR systems. My recommendation is
then also when an improvement happens in one of these steps to also check the effect
it has on the CR systems performance.
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Fund MUC B-Cubed CEAFe LEA CoNLL Score

ABP 0.21 0.17 0.17 0.12 18.28

Bouw 0.30 0.21 0.20 0.17 23.39

Bouw 1 0.22 0.21 0.27 0.17 23.72

Detailhandel 0.14 0.12 0.13 0.08 12.75

DSM 0.20 0.16 0.16 0.13 17.13

Forbo 0.38 0.31 0.31 0.28 33.41

Forbo 1 0.12 0.16 0.25 0.12 18.05

Heineken 0.32 0.27 0.31 0.23 29.85

Heineken 1 0.42 0.35 0.35 0.31 37.28

HoutverInd 0.38 0.25 0.23 0.22 28.69

HoutverInd 1 0.34 0.28 0.25 0.24 28.88

Huisartsen 0.33 0.23 0.18 0.19 24.61

Huisartsen 1 0.25 0.24 0.28 0.20 25.51

ING 0.30 0.21 0.21 0.18 24.11

ING 1 0.13 0.16 0.26 0.14 18.41

KLM 0.30 0.24 0.21 0.20 24.77

Koopvaardij 0.30 0.26 0.27 0.22 27.30

Koopvaardij 1 0.17 0.19 0.26 0.15 20.63

PFZW 0.34 0.25 0.24 0.22 27.98

PFZW 1 0.22 0.19 0.18 0.15 19.60

PGB 0.35 0.28 0.27 0.24 30.08

PGB 1 0.24 0.23 0.23 0.18 23.42

PME 0.13 0.15 0.19 0.11 15.97

PME 1 0.31 0.25 0.28 0.20 27.89

PMT 0.23 0.20 0.23 0.15 21.70

Rabobank 0.31 0.23 0.22 0.20 25.57

Rabobank 1 0.19 0.21 0.26 0.15 21.88

Shell 0.28 0.23 0.22 0.18 24.31

SNS 0.35 0.24 0.18 0.21 25.56

SNS 1 0.33 0.29 0.29 0.25 30.14

TNO 0.32 0.25 0.23 0.21 26.74

TNO 1 0.30 0.30 0.36 0.23 31.89

Vervoer 0.35 0.26 0.22 0.23 27.55

Vervoer 1 0.17 0.19 0.29 0.13 21.72

Zoetwaren 0.30 0.25 0.24 0.21 26.50

Table A.1: F1 results rule-based system without entity referring to pension fund
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Fund MUC B-Cubed CEAFe LEA CoNLL Score

ABP 0.36 0.27 0.29 0.23 30.58

Bouw 0.39 0.28 0.24 0.25 30.34

Bouw 1 0.30 0.27 0.29 0.21 28.57

Detailhandel 0.24 0.19 0.25 0.15 22.61

DSM 0.20 0.15 0.21 0.13 18.65

Forbo 0.45 0.36 0.32 0.32 37.78

Forbo 1 0.22 0.27 0.41 0.22 29.79

Heineken 0.38 0.29 0.30 0.25 32.22

Heineken 1 0.32 0.23 0.34 0.20 29.63

HoutverInd 0.57 0.40 0.36 0.37 44.18

HoutverInd 1 0.52 0.48 0.47 0.45 49.06

Huisartsen 0.49 0.32 0.31 0.29 37.58

Huisartsen 1 0.39 0.34 0.37 0.30 36.71

ING 0.36 0.21 0.26 0.18 27.68

ING 1 0.22 0.19 0.24 0.15 21.76

KLM 0.36 0.27 0.27 0.24 29.73

Koopvaardij 0.52 0.44 0.38 0.40 44.60

Koopvaardij 1 0.31 0.32 0.42 0.27 34.72

PFZW 0.36 0.28 0.31 0.24 31.90

PFZW 1 0.24 0.19 0.20 0.17 20.84

PGB 0.49 0.38 0.28 0.34 38.40

PGB 1 0.44 0.35 0.36 0.31 38.44

PME 0.19 0.20 0.27 0.15 22.17

PME 1 0.33 0.25 0.30 0.21 29.38

PMT 0.37 0.26 0.27 0.22 30.14

Rabobank 0.46 0.30 0.25 0.27 33.90

Rabobank 1 0.22 0.22 0.27 0.17 23.56

Shell 0.50 0.37 0.29 0.34 38.76

SNS 0.45 0.29 0.29 0.26 34.33

SNS 1 0.43 0.38 0.43 0.33 41.74

TNO 0.48 0.37 0.28 0.33 37.92

TNO 1 0.46 0.39 0.41 0.36 42.06

Vervoer 0.45 0.32 0.34 0.29 36.76

Vervoer 1 0.29 0.27 0.28 0.25 28.05

Zoetwaren 0.42 0.33 0.31 0.29 35.35

Table A.2: F1 results e2e-model without entity referring to pension fund
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Fund Mentions Singletons Entities Chain Length

ABP 1514 587 224 4.14

Bouw 1801 606 278 4.30

Bouw 1 455 200 59 4.32

Detailhandel 1698 767 226 4.12

DSM 1838 724 246 4.53

Forbo 1298 482 211 3.87

Forbo 1 219 119 29 3.45

Heineken 730 318 105 3.92

Heineken 1 255 118 29 4.72

HoutverInd 1463 569 220 4.06

HoutverInd 1 321 184 43 3.19

Huisartsen 1330 527 194 4.14

Huisartsen 1 217 127 31 2.90

ING 963 369 136 4.37

ING 1 180 93 25 3.48

KLM 1687 741 244 3.88

Koopvaardij 1034 455 145 3.99

Koopvaardij 1 510 242 80 3.35

PFZW 979 360 117 5.29

PFZW 1 667 369 82 3.63

PGB 1509 608 198 4.55

PGB 1 377 203 57 3.05

PME 1063 484 141 4.11

PME 1 537 265 70 3.89

PMT 2035 873 266 4.37

Rabobank 1106 456 164 3.96

Rabobank 1 735 381 100 3.54

Shell 1748 813 240 3.90

SNS 1465 626 202 4.15

SNS 1 406 219 55 3.40

TNO 1849 809 281 3.70

TNO 1 191 112 26 3.04

Vervoer 1246 413 174 4.79

Vervoer 1 235 104 39 3.36

Zoetwaren 1445 555 202 4.41

Table A.3: Output rule-based system on whole report



63

Fund Mentions Singletons Entities Chain Length

ABP 1772 1459 59 5.31

Bouw 2098 1641 81 5.64

Bouw 1 552 476 11 6.91

Detailhandel 1822 1632 36 5.28

DSM 2091 1756 44 7.61

Forbo 1511 1161 78 4.49

Forbo 1 242 212 7 4.29

Heineken 866 689 35 5.06

Heineken 1 246 189 12 4.75

HoutverInd 1812 1403 69 5.93

HoutverInd 1 354 326 9 3.11

Huisartsen 1658 1331 56 5.84

Huisartsen 1 257 218 12 3.25

ING 1069 834 42 5.60

ING 1 189 153 4 9.00

KLM 1981 1644 55 6.13

Koopvaardij 1229 1032 43 4.58

Koopvaardij 1 554 471 23 3.61

PFZW 1155 884 53 5.11

PFZW 1 772 625 35 4.20

PGB 1743 1460 59 4.80

PGB 1 431 385 17 2.71

PME 1215 1017 33 6.00

PME 1 614 504 22 5.00

PMT 2297 1882 69 6.01

Rabobank 1302 1045 37 6.95

Rabobank 1 851 749 22 4.64

Shell 2076 1720 57 6.25

SNS 1630 1382 38 6.53

SNS 1 465 402 15 4.20

TNO 2113 1754 52 6.90

TNO 1 194 172 5 4.40

Vervoer 1459 1216 37 6.57

Vervoer 1 242 224 7 2.57

Zoetwaren 1698 1248 83 5.42

Table A.4: Output e2e-model on whole report
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Appendix B

Annotatie richtlijnen coreference
resolution

Introductie
Dit document is opgezet om de annotatietaak voor coreference resolution te begeleiden.
Hierin vind je de scope, randgevallen en voorbeelden. Het doel van dit document is
de annotatie op een systematische manier te laten verlopen en twijfels weg te nemen.
Indien er tijdens de annotatie toch nog vragen ontstaan, kun je contact opnemen met
mij (Sylvia Pronk) via Skype en mail: s.a.pronk@dnb.nl.

Data
De data bestaat uit jaarverslagen van pensioenfondsen. De tekst is automatisch uit de
verslagen gehaald. Dit betekent dat er soms ook tabellen of tekst van de layout in de
tekst kan staan. Dit hoeft niet geannoteerd te worden.

Taak
Coreference resolution is een NLP taak waarbij alle tekstedelen die naar dezelfde ‘echte-
wereld’ entiteit verwijzen en aan elkaar worden gelinkt. Een voorbeeld wordt hieronder
gegeven waarbij alle verwijzingen naar de echte personen Barack Obama (rood) en Hi-
lary Clinton (blauw) worden gelinkt.

Barack Obama nominated Hillary Rodham Clinton as his secretary of state on Monday.
He chose her because she had foreign affairs experience as a former First Lady.

Doel van de annotatie
Met de geannoteerde data willen wij coreference resolution modellen testen op de
jaarverslagen, om uiteindelijk te kijken of de resultaten voor de Taar-TP use case (link)
verbeterd worden. In deze use-case worden de MVO-richtlijnen uit de tekst gehaald.
De verwachting is dat met coreference resolution ook de indirecte verwijzingen kunnen
worden meegenomen. Een voorbeeld hiervan staat hieronder. Om te weten over welk
beleid het tekstdeel ‘ons beleid’ gaat, moet er verwezen kunnen worden naar ‘het beleid
Duurzaam en Verantwoord beleggen’.

ABP1 wil als grootste pensioenfonds van Nederland1 zorgvuldig omgaan met de im-
pact die wij1 kunnen hebben op grote maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
Met het beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen2 sluiten we1 daarom aan bij de du-
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urzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. In ons1 beleid2 voor de
periode 2020 en verder richten we1 ons1 op de drie grote transities die gaande zijn:
klimaatverandering, grondstoffenschaarste en digitalisering, met respect voor mensen-
rechten als randvoorwaarde.

Mentions
Een mention is de verwijzing naar een entiteit in de echte wereld. In het voorbeeld
zijn dit onder andere Barack Obama en hij. Mentions die met geen andere mentions
coreferen worden singletons genoemd. Voor deze annotatietaak hoeven singletons niet
te worden geannoteerd. Hieronder worden de type mentions besproken die voor kunnen
komen in de tekst.

1) Eigennamen en afkortingen van eigennamen

• De Nederlandsche bank1 heeft een nieuw directielid. Daarmee is de openstaande
functie van DNB1 opgevuld.

• Het rapport van de Verenigde Naties1 is maandag gepubliceerd. De VN1 zet
daarmee een belangrijke stap in de richting van de vredesonderhandelingen.

• Londen1 is een mooie stad. De Engelse hoofdstad1 wordt dan ook ieder jaar druk
bezocht.

• Jan1 gaat naar de bakker. Jan1 koopt een brood.

2) Voornaamwoorden

• Persoonlijk: Jan1 gaat naar de bakker. Hij1 koopt een brood.

• Bezittelijk: Ik1 woon in mijn1 huis.

• Aanwijzend: De schoenen1 staan bij de deur. Die1 vind ik erg mooi

• Betrekkelijk: De man1 van wie1 hij1 onder de indruk is, staat naast hem1.

• Wederkerend/ wederkerig: Zij1 kleedt zich1 om voor het feest.

• Voornaamwoordelijke bijwoorden Het kookboek1 ligt op tafel. Daarin1 staan veel
mooie recepten.

3) Zelfstandig naamwoorden: Voeg het lidwoord (en alles daarna) toe aan de annotatie

• De grote motorfiets1 staat in de garage. Het1 neemt enorm veel ruimte in.

• Het tegengaan van de klimaatverandering1 heeft onze2 hoogste prioriteit. Hiervoor1
hebben wij2 een speciaal team ingericht.

Speciale gevallen
1) Zij-meervoud: Alleen samen annoteren als het samen nog een keer wordt benoemd.

[Jan en Marie] zijn vrienden. [Zij] gaan samen naar school.

(*) [Jan] en Marie zijn vrienden. [Hij] is 9 en [zij] is 8.
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2) Genestelde mentions: Mentions kunnen in elkaar genesteld zijn. Dit is onderdeel
van de annotatie mits aan alle andere richtlijnen wordt voldaan.

[De minister van [D66]1]2 heeft [[haar]2 partij]1 toegesproken tijdens het congres.

3) Niet-continue mentions: Sommige mentions zijn niet continue. De annotatie be-
vat de langste continue span met het hoofdwoord (overwinning in het vb.)

(*) [Dit]1 [zou een enorme overwinning zijn voor het team]1.

[Dit]1 zou [een enorme overwinning]1 zijn voor het team.

4) Metonymie: Wordt normaal geannoteerd

De onderhandelingen zitten muurvast in Den Haag1. Er lijkt op korte termijn geen
verandering te komen vanuit ‘s lands politieke hart1.

5) Jaargetallen en referenties naar jaren: Worden niet geannoteerd.

(*) [2020] was een hectisch jaar door de pandemie. [Dit] jaar heeft van iedereen.

6) Tijdsafhankelijke entiteiten worden geannoteerd als coreferent indien het dezelfde
entiteiten betreft.

Het jaarverslag1 van 2020 lijkt erg op het jaarverslag1 van 2019. 7) Personen en hun
functies worden als coreferent geannoteerd.

Mevrouw Bartels1 heeft als directeur van de bank1 een grote verantwoordelijkheid.

Niet annoteren

1) Naamwoorden, persoonlijk voornaamwoorden of die verwijzen naar een actie /
gebeurtenis aangeduid met één of meerdere werkwoorden.

(*) De vermogens van de inwoners van de gemeente groeiden met 2%. Deze groei
kwam voornamelijk door een stijging van de huizenprijzen.

2) Onbepaalde voornaamwoorden: men, iedereen, niemand, iemand, iets

(*) Men verloor elkaar daar makkelijk uit het oog

3) Verwijzingen naar zinnen, bijzinnen of paragrafen

(*) [Het huwelijk begon met een ceremonie op het stadhuis. Daarop volgde een feestelijke
receptie en diner met familie en goede vrienden van het bruidspaar. De avond eindige
met een knalfeest.]1 Het1 was een hele mooie dag. (*) Mijn fiets is gestolen.1 Dat1 vind
ik jammer.
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4) Voornaamwoorden die naar niks refereren, maar een grammaticale functie hebben,
zoals clefts.

(*) Er1 zit niks anders1 op.

5) Bijwoordelijke plaatsnamen

(*) De Nederlansche1 bank2 dient Nederland2



Appendix C

Inter Annotator Agreement

C.1 Annotator 1: Chains not present in Annotation 2

• de Commissie van Geschillen, Commissie van Geschillen, de Commissie van Geschillen,
De Commissie van Geschillen, de Commissie, de Commissie, de Commissie, De
leden van de Commissie, De leden van de Commissie, de Commissie, de Com-
missie, De Commissie, de leden van de Commissie van Geschillen, de Commissie
van Geschillen, deze Commissie

• onze minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Hij, Hij, de minister van
SZW, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• mevrouw R . de Ruijter, zij, lid van de Commissie van Geschillen, Mevrouw De
Ruijter

• Gepensioneerde deelnemers, die, zij, gepensioneerde deelnemers

• de Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, Commissie Beoordeling Ar-
beidsongeschiktheid, de Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, de Com-
missie, de Commissie, de commissie, de Commissie, de Commissie, de Commissie
Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, Commissie, de Commissie Beoordeling Ar-
beidsongeschiktheid, de Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, de com-
missie, de commissie

• Achmea Investment Management, Achmea IM, de vermogensbeheerder, Achmea
Investment Management, Achmea IM ), Achmea Investment Management B.V,
Achmea IM, Achmea IM, Achmea IM, Achmea Investment Management, vermo-
gensbeheerder, Achmea IM

• een pensioenbeheerder, Achmea Pensioenservices, APS, APS, APS, APS, Achmea
Pensioenservices N.V, APS, APS, APS, De pensioenbeheerder, APS

• de Commissie Deelnemersdossiers, Commissie Deelnemersdossiers, De commissie,
De commissie deelnemersdossiers, de commissie deelnemersdossiers, De commissie

• Marlies Bartels, Voorzitter, MevrouwM.E.A . Bartels, voorzitter, mevrouwM.E.A
. Bartels, mevrouw M.E.A . Bartels

• Mevrouw M.G.P.G . Elings, penningmeester, estuurslid mevrouw Elings, Zij,
Mevrouw Elings, mevrouw M.G.P.G . Elings, mevrouw M.G.P.G . Elings
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• Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, dat orgaan, het Verantwo-
ordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, Het Ve-
rantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan,
het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoording-
sorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwo-
ordingsorgaan, het verantwoordingsorgaan, het verantwoordingsorgaan

• Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, ons Pensioenfonds voor Verloskundi-
gen, ons pensioenfonds, onze, onze, we, onze, onze, ons als pensioenfonds, wij,
SPV, onze, SPV, SPV, we, onze, we, SPV, SPV, SPV, SPV, onze, Onze, onze,
we, SPV, onze, SPV, SPV, SPV, SPV, We, onze, onze, onze, SPV, onze, onze,
SPV, onze, SPV, Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, het fonds, SPV,
SPV, SPV, Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, SPV, SPV, SPV, SPV,
SPV, SPV, zijn, haar, SPV, haar, onze, haar, SPV, SPV, SPV, SPV, wij, ons,
SPV, zij, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, we, SPV, SPV, SPV, SPV,
SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, zelf, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV,
SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV,
SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV

• onze bestuursleden, het bestuur, bestuursleden van SPV, Het bestuur van SPV,
Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur,
het bestuur, het bestuur van SPV, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het
bestuur, Het bestuur van SPV, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur
van SPV, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur van SPV, het bestuur, het bestuur van SPV, Het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, bestuursleden, bestuursleden van SPV, Het bestuur van
SPV, Het bestuur, het bestuur van SPV, het bestuur van SPV, het bestuur van
SPV, Het bestuur van SPV, het bestuur, het ( dagelijks ) bestuur, Het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, de bestuursleden, Het bestuur,
het bestuur, het bestuur van SPV, het bestuur, Het bestuur, bestuur

• Mevrouw Van der Berg, sleutelfunctiehouder risicobeheer, toehoorder, mevrouw
M.M . van der Berg, mevrouw M.M . van der Berg

• Verloskundigen, Verloskundigen, onze deelnemers, de verloskundigen, onze deel-
nemers, Onze deelnemers, onze deelnemers, De deelnemers, verloskundigen, onze
deelnemers, onze achterban, ( gewezen ) deelnemers, De deelnemers, de deel-
nemers, deelnemers, deelnemers, de deelnemers, de deelnemers, deelnemers, de
deelnemers

• de Commissie Integraal Risicomanagement, Commissie Integraal Risicomanage-
ment, De commissie, De Commissie, De commissie, De commissie

• de pensioenregeling van verloskundigen, onze pensioenregeling, de pensioenregeling,
de pensioenregeling van verloskundigen, de pensioenregeling van SPV, de pen-
sioenregeling, de pensioenregeling, die, de pensioenregeling, de pensioenregeling,
de beroepspensioenregeling

• PGGM Pensioenbeheer B.V, PGGM, PGGM, PGGM
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• onze dekkingsgraad, onze dekkingsgraad, dekkingsgraad, de dekkingsgraad, onze
dekkingsgraad

• de Corona-pandemie, dat, de pandemie, de Coronacrisis, de Coronapandemie

• Service Level Agreements, SLA, ”SLAs”

• de verloskundigen, verloskundigen, verloskundigen, verloskundigen, verloskundi-
gen, verloskundigen

• het bestuur van de deelnemersvereniging, Het bestuur van de Deelnemersverenig-
ing Pensioenfonds Verloskundigen, het bestuur, het bestuur van de deelnemersv-
ereniging, Het bestuur van DPV, Bestuursleden van DPV, Het bestuur van DPV,
het bestuur, het bestuur van DPV, het bestuur van DPV, het bestuur van DPV,
het Verantwoordingsorgaan, Het bestuur

• DPV, DPV, DPV, DPV, onze deelnemersvereniging, DPV, DPV, de beroepspen-
sioenvereniging, Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen, DPV, de
beroepspensioenvereniging, DPV, haar, de beroepspensioenvereniging, Deelne-
mersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen, De deelnemersvereniging, de Deel-
nemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen, DPV, DPV, de Deelnemersv-
ereniging, DPV, DPV, DPV, Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundi-
gen, DPV, De beroepspensioenvereniging, Deelnemersvereniging Pensioenfonds
Verloskundigen, De deelnemersvereniging, de deelnemersvereniging, DPV, DPV,
DPV, DPV, DPV, DPV, DPV, DPV, DPV

• Dagelijks bestuur, Het dagelijks bestuur van SPV, Het dagelijks bestuur, het
dagelijks bestuur

• mevrouw P.T.M . Höcker, afgevaardigde van DPV, toehoorder, mevrouw P.T.M
. Höcker, Mevrouw P.T.M . Höcker, secretaris, mevrouw Höcker

• diverse alternatieven, deze, hun

• de Commissie Pension Fund Governance, Commissie Pension Fund Governance,
De commissie, deze commissie, zich, commissie, De commissie, De commissie

• Mevrouw Van Ham, zich, zij, zij, zich, Mevrouw Van Ham

• de Beleggingsadviescommissie, Beleggingsadviescommissie, een beleggingsadvi-
escommissie, de commissie, De beleggingsadviescommissie, de beleggingsadvi-
escommissie, De commissie, De commissie, de commissie, de beleggingsadviescom-
missie

• de 2% korting, Deze korting, hier, deze maatregel, de vermindering van de ver-
worven pensioenaanspraken en pensioenrechten

• de heer Van Rhee, de heer Van Rhee, deze, zijn, de heer Van Rhee, zijn, de heer
Van Rhee

• Bestuursleden, De leden van het bestuur, zich

• Risicorapportage Niet-financiële risicos ”, Deze rapportage
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• een herstelplan, het herstelplan

• Commissies, commissies, Commissies, Zij

• De reële dekkingsgraad van het fonds, Deze dekkingsgraad, de reële dekkingsgraad
van SPV

• Communicatiecommissie, Communicatiecommissie, De communicatiecommissie,
Deze commissie

C.2 Annotator 2: Chains not present in Annotation 1

• Commissie van Geschillen, de Commissie van Geschillen, De Commissie van
Geschillen, de Commissie, de Commissie, de Commissie, de Commissie, de Com-
missie, de Commissie, de Commissie, De Commissie, Commissie van Geschillen,
Commissie van Geschillen, deze Commissie

• minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ( SZW ), Hij, Hij, de minister
van SZW, de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

• mevrouw R . de Ruijter, zij, Mevrouw De Ruijter

• Gepensioneerde deelnemers, die, zij

• Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, Commissie Beoordeling Arbeid-
songeschiktheid, Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, de Commissie,
de Commissie, de commissie, de Commissie, Commissie Beoordeling Arbeid-
songeschiktheid, Commissie, Commissie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, Com-
missie Beoordeling Arbeidsongeschiktheid, de commissie, de commissie

• Achmea Investment Management, Achmea IM, Achmea Investment Management,
Achmea IM, Achmea Investment Management B.V ., Achmea IM, Achmea IM,
Achmea IM, Achmea Investment Management, Achmea IM

• Achmea Pensioenservices, APS, APS, APS, APS, Achmea Pensioenservices, APS,
APS, APS, APS

• Commissie Deelnemersdossiers, Commissie Deelnemersdossiers, De commissie,
commissie deelnemersdossiers, de commissie deelnemersdossiers, De commissie

• Marlies Bartels, Voorzitter, Mevrouw M.E.A . Bartels, Mevrouw M.E.A . Bartels,
mevrouw M.E.A . Bartels, mevrouw M.E.A . Bartels, mevrouw M.E.A . Bartels

• voorzitter Mevrouw M.G.P.G . Elings, , estuurslid mevrouw Elings, Zij, Mevrouw
Elings, mevrouw M.G.P.G . Elings, mevrouw M.G.P.G . Elings

• Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan,
Verantwoordingsorgaan, dat orgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwo-
ordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, het Ve-
rantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan,
het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan, het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, het verantwo-
ordingsorgaan, het verantwoordingsorgaan
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• Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, ons Pensioenfonds voor Verloskundi-
gen, ons pensioenfonds, onze, onze, we, onze, onze, ons, wij, SPV, onze, SPV,
SPV, we, onze, we, SPV, het fonds, SPV, onze, SPV, SPV, onze, Onze, onze, we,
SPV, onze, SPV, SPV, zich, SPV, SPV, onze, onze, onze, SPV, onze, onze, SPV,
onze, SPV, Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, het fonds, SPV, SPV,
SPV, Stichting Pensioenfonds voor Verloskundigen, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV,
SPV, zijn, haar, SPV, haar, onze, haar, SPV, SPV, SPV, SPV, wij, ons, SPV,
zij, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV,
SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV,
SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, het bestuur van SPV, SPV, SPV,
SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV, SPV

• het bestuur, Het bestuur van SPV, Het bestuur van SPV, Het bestuur, Het
bestuur, Het bestuur van SPV, Het bestuur van SPV, Het bestuur, het bestuur,
Het bestuur, het bestuur, het bestuur van SPV, het bestuur, het bestuur, Het
bestuur, Het bestuur van SPV, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur
van SPV, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur van
SPV, het bestuur, het bestuur van SPV, Het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur :, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, bestuursleden van SPV, Het bestuur van SPV, Het bestuur, Het bestuur,
het bestuur van SPV, het bestuur, het bestuur van SPV, het bestuur, het bestuur
van SPV, Het bestuur van SPV, het bestuur, het bestuur, het ( dagelijks ) bestuur,
Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, de bestuursleden,
Het bestuur, het bestuur van SPV, het bestuur, Het bestuur, bestuur

• Mevrouw Van der Berg, mevrouw M.M . van der Berg, mevrouw M.M . van der
Berg

• onze deelnemers, de verloskundigen, onze deelnemers, Onze deelnemers, onze
deelnemers, De deelnemers, onze deelnemers, De deelnemers, de deelnemers, De
deelnemersvereniging, de deelnemersvereniging, de Deelnemersvereniging, gepen-
sioneerde deelnemers, de Deelnemersvereniging, deelnemers, deelnemers, de deel-
nemers, de deelnemers, deelnemers, De deelnemersvereniging, de deelnemersv-
ereniging, deelnemers, de deelnemers

• Commissie Integraal Risicomanagement ., Commissie Integraal Risicomanage-
ment, De commissie, De Commissie, De commissie, De commissie

• de pensioenregeling, onze pensioenregeling, de pensioenregeling, de pensioen-
regeling, de pensioenregeling, de pensioenregeling, de pensioenregeling, gestelde
pensioenregeling, de pensioenregeling, de pensioenregeling, gestelde pensioen-
regeling

• PGGM Pensioenbeheer B.V ., PGGM, PGGM, PGGM, PGGM

• onze dekkingsgraad, onze dekkingsgraad, onze dekkingsgraad

• de Corona-pandemie, dat, de Coronapandemie

• Service Level Agreements, SLA

• de verloskundigen, verloskundigen, verloskundigen, verloskundigen, verloskundi-
gen, verloskundigen, verloskundigen, verloskundigen
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• het bestuur van de deelnemersvereniging, Het bestuur van de Deelnemersverenig-
ing Pensioenfonds Verloskundigen ( DPV ), het bestuur, het bestuur van de deel-
nemersvereniging, Het bestuur van DPV, Bestuursleden van DPV, Het bestuur
van DPV, het bestuur, het bestuur van DPV, het bestuur van DPV, het bestuur
van DPV

• DPV, DPV, DPV, zich, DPV, deelnemersvereniging, DPV, DPV, de beroepspen-
sioenvereniging ” Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen, DPV, DPV,
haar, de beroepspensioenvereniging ” Deelnemersvereniging Pensioenfonds Ver-
loskundigen ”, De deelnemersvereniging, de deelnemersvereniging, Deelnemersv-
ereniging Pensioenfonds Verloskundigen, DPV, DPV, de Deelnemersvereniging,
DPV, DPV, DPV, Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundigen, DPV,
De beroepspensioenvereniging ” Deelnemersvereniging Pensioenfonds Verloskundi-
gen ”, De deelnemersvereniging, DPV, DPV, DPV, DPV, DPV, DPV, DPV,
DPV, DPV

• Dagelijks bestuur, Het dagelijks bestuur van SPV, Zij, Het bestuur, Het dagelijks
bestuur, het dagelijks bestuur, het ( dagelijks ) bestuur

• mevrouw P.T.M . Höcker, mevrouw P.T.M . Höcker, Mevrouw P.T.M . Höcker,
mevrouw Höcker

• diverse alternatieven, deze

• Commissie Pension Fund Governance, Commissie Pension Fund Governance, De
commissie, deze commissie, de commissie, De commissie, De commissie

• Mevrouw Van Ham, zich, zij, Mevrouw Van Ham

• Beleggingsadviescommissie, Beleggingsadviescommissie, beleggingsadviescommissie,
de commissie, De beleggingsadviescommissie, beleggingsadviescommissie, De com-
missie, De commissie, de commissie, beleggingsadviescommissie

• de 2% korting, Deze korting, deze maatregel

• de heer Van Rhee, de heer Van Rhee, zijn, de heer Van Rhee, zijn, de heer Van
Rhee

• De leden van het bestuur, zich

• een goede pensioenvoorziening, dit

• Digitale communicatie, daarover, Digitale communicatie, digitale communicatie

• de visitatie, de visitatie, visitatie

• het Pensioenakkoord, het aanstaande nieuwe pensioenstelsel, Nieuwe pensioens-
telsel, een pensioenakkoord, dit nieuwe pensioenstelsel, dit nieuwe

• De reële dekkingsgraad, Deze dekkingsgraad, de reële dekkingsgraad



Appendix D

Ouput rule-based system

D.1 Mentions in gold data but not in output

SNS

• In Control Verklaringen van de uitvoerders

• Holland van Gijzen

• SLA

• het Strategische Beleggingsplan

• Deze kosten- en risicodeling

SNS 1

• de ESG-risicos

• duurzaamheidsbeleid

• ons beleid

• maatschappelijk verantwoord beleggen

• Cardano

TNO

• de beleggingsstrategie

• de Wet waar- deoverdracht kleine pensioenen

• daarop

• daar- op

• ESG-beleid

75



76 APPENDIX D. OUPUT RULE-BASED SYSTEM

D.2 Mentions in output but not in gold data

SNS

• jaarlijks geactualiseerd

• zij

• met de aard omvang

• het fonds bij de dagelijkse uitvoering van het beleid

• de kwaliteit

SNS 1

• bedrijven

• uitgevoerd

• dat

• Azie Milieu & Goed

• Goed bestuur

TNO

• Jaarverslag Pensioenfonds TNO 17 Jaarplan

• regelgeving

• zijn

• dit

• de implementatie

D.3 Equal chains

ABP
1) De Commissie Parameters, De Commissie Parameters, De Commissie Parameters
2) stappen, die
3) de aanwezigen, hun
4) uitvoeringsbedrijf, het uitvoeringsbedrijf
5) de kennis, Deze kennis

Bouw
1) de uitbraak van het coronavirus, Dit
2) de organisaties van werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid, deze organ-
isaties
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3) de overname van verplichtingen door het pensioenfonds, de overname van verplichtin-
gen door het pensioenfonds
4) een beleidskader, Het beleidskader
5) de resterende rechten, deze rechten, deze resterende rechten
6) onvindbare personen, deze personen
7) een pilot, De pilot, de pilot, de pilot
8) de gedragscode van bpfBOUW, de gedragscode, de gedragscode

Bouw 1
1) bedrijven, ze
2) de sector, zich
3) pensioenfondsen, hun

Detailhandel
1) investeerders, hun, zij
2) vijftien grote bedrijven, hun
3) haar stemrecht, haar stemrecht

DSM
1) instellingen, zich, hun
2) het Beleggingsplan, het Beleggingsplan
3) het raamwerk, dit raamwerk
4) andere beleggers, hun

Forbo
1) een nieuwe visitatiecommissie, haar
2) De feitelijke premie, de feitelijke premie, de feitelijke premie, De feitelijke premie,
De feitelijke premie, de feitelijke premie
3) een ondergrens, Deze ondergrens
4) De rente, de rente, de rente
5) een incident, het incident
6) Arthur Evers, hij, zijn
7) De communicatiecommissie, De communicatiecommissie
8) het UPO, het UPO, UPO
9) een derde vacature in het bestuur, deze vacature
10) een vast katern in de personeelsbladen van de aangesloten Forbo- entiteiten, dit
katern
11) De ondergrenzen, deze ondergrenzen, de ondergrenzen
12) Marcel Bults, zijn
13) het verwachte pensioenresultaat, het verwachte pensioenresultaat
14) Fred Heil, hij
15) Dit verslag, het verslag

Forbo 1
1) het dialoogprogramma, het dialoogprogramma
2) externe managers, hen, hun

Heineken
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1) externe partijen, die
2) pensioengerechtigde gewezen werknemers, hun
3) onze ambitie, onze ambitie
4) het herstelplan, het herstelplan
5) DNB, DNB
6) de enquête van de effectiviteit van communicatie-uitingen en tevredenheid, de enquête

Heineken 1
1) onze website, onze website
2) het deelnemende pensioenfonds, zijn
3) hun stemrecht, het stemrecht

HoutverInd
1) de Pensioenfederatie, de Pensioenfederatie
2) pensioenvoorzieningen, deze pensioenvoorzieningen
3) Het voorzittersoverleg, Het voorzittersoverleg, Het voorzittersoverleg, Het voorzit-
tersoverleg
4) vermogensbeheer, vermogensbeheer, vermogensbeheer
5) de doelstellingen van het strategisch beleggingsbeleid van het fonds, de doelstellin-
gen, De doelstellingen
6) klager, klager, klager, Klager, hij, klager, de klager, klager, klager
7) Het interne toezicht, zijn

HoutverInd 1
No equal chains

Huisartsen
1) mevrouw Van der Steen-Jacquet, Zij
2) de pensioensector, de pensioensector

Huisartsen 1
1) een andere investeerder, zich

ING
1) de gedragscode, de gedragscode van het Fonds, de gedragscode
2) Waarmerkend actuaris, mevrouw drs. J.C.M. Hofmans AAG
3) de corona crisis, de crisis
4) bedrijven, hun

ING 1
1) de OECD, de OECD
2) Hermes EOS, Hermes EOS

KLM
1) pensioenen, de pensioenen
2) beleggingsrisico, beleggingsrisico
3) De gewichten, de gewichten
4) nucleaire wapenproducenten, zij
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5) Focus, Focus
6) een incidentenregeling, de incidentenregeling
7) Mevrouw Somaroo, privacy officer van het fonds

Koopvaardij
1) de Compliance officer, De Compliance Officer, de Compliance Officer
2) de Pensioenwet, de Pensioenwet
3) de civiele rechter, De civiele rechter, deze rechter
4) de pensioenen, de pensioenen, de pensioenen
5) het strategisch beleggingsbeleid, Het strategisch beleggingsbeleid, het strategisch be-
leggingsbeleid, het beleggingsbeleid
6) een nieuw pensioenstelsel, een nieuw pensioenstelsel

Koopvaardij 1
1) deze ESG-screening, de ESG-screening
2) Het stembeleid van het pensioenfonds, Het stembeleid
3) het dialoogprogramma, het dialoogprogramma
4) De PRI survey, de survey

PFZW
1) het beleid, Ons beleid, het beleid van het bestuur
2) De coronacrisis, de coronacrisis, de coronacrisis
3) De haalbaarheidstoets, de haalbaarheidstoets, de haalbaarheidstoets
4) ervaringssterfte, de ervaringssterfte

PFZW 1
1) zzp’ers, de zzp’ers

PGB
1) de heer F. de Haan, Hij
2) De heer I.J. Akkerman, zijn, Hij, zijn
3) de heer A. Emmink, Hij
4) de ABTN, de ABTN
5) de financiële markten, de financiële markten
6) de Pensioenwet, de Pensioenwet
7) de onder toezicht van DNB staande instellingen, zij

PGB 1
1) derivatentransacties, derivatentransacties, de derivatentransacties
2) Het bestuur, Het bestuur
3) het klimaatakkoord van Parijs, Het klimaatakkoord

PME
1) Het dialoogprogramma van PME, ons dialoogprogramma, ons dialoogprogramma
2) de RvC, RvC
3) externe vermogensbeheerders, externe vermogensbeheerders

PME 1
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1) de suggestie, deze suggestie

PMT
1) Mijn PMT’, Mijn PMT’
2) bestaande deelnemers, ze
3) De werkgeversconsulenten, Zij
4) de bestuursleden van PMT, de bestuursleden
5) de kaders voor de uitvoering van de uitbestede werkzaamheden, De kaders voor de
uitvoering van de uitbestede werkzaamheden
6) de financiële positie van het fonds, de financiële positie van PMT
7) een Good Practice document voor de ERB, Dit document
8) een Privacy Officer, die
9) slechte financiële kenmerken, deze kenmerken

Rabobank
1) sleutelfuncties, de sleutelfuncties
2) Certificerend actuaris, de heer R.J.M. van de Meerakker AAG

Rabobank 1
1) de winkelportefeuille, de winkelportefeuille
2) Robeco, Robeco, Robeco
3) Het stembeleid, het stembeleid
4) het MVB-beleid van het pensioenfonds, het MVB-beleid van het pensioenfonds
5) Dit resultaat, het resultaat

Shell
1) Het budget, het budget
2) De beleggingscommissie, de beleggingscommissie, De beleggingscommissie van SSPF,
De beleggingscommissie
3) een werkgroep, die
4) deze kostenopgaven, ze
5) de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht
6) de Pensioenwet, Pensioenwet
7) De compliance officer van SSPF, De compliance officer van SSPF, de compliance
officer, De compliance officer

SNS
1) De pensioenopbouw, de pensioenopbouw
2) De actieve deelnemers, de actieve deelnemers
3) de portefeuille van het Fonds, de portefeuille
4) de risicobereidheid van het pensioenfonds, de risicobereidheid

SNS 1
1) de beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille
2) de deelnemers, de deelnemers
3) de dialoog, de dialoog
4) ArcelorMittal S.A., ArcelorMittal S.A.
5) pensioeninstellingen, hun
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TNO
1) de normportefeuille, zich
2) bestuursleden, zich
3) de heer Phillipson, de heer Phillipson
4) de heer Plaisier, zijn
5) Mevrouw Marring, haar
6) Mevrouw Cchung, Mevrouw Cchung
7) auditplan, dat auditplan
8) de buffer van het Fonds, De buffer
9) Nieuws’, Nieuws’
10) de checklist Code Pensioenfondsen, de checklist Code Pensioenfondsen
11) het stemrecht, het stemrecht

TNO 1
1) Eumedion, Eumedion

Vervoer
1) Het voorzi(cid )ersoverleg, Het voorzi(cid )ersoverleg
2) De sleutelfunc(cid )ehouders, hun
3) Het advies van de commissie, zich
4) het nieuwe reglement Klachtenregeling, Het nieuwe reglement klachtenregeling
5) de website van Pensioenfonds Vervoer, de website van het fonds
6) Achmea Investment Management BV, Achmea Investment Management BV

Vervoer 1
1) de beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille

Zoetwaren
1) de pensioenregeling, de pensioenregeling
2) de commissies, de commissies
3) hun uitvoeringsorganisatie, zich
4) de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, de Sustainable Devel-
opment Goals
5) Deloitte, Deloitte
6) uitzendkrachten, deze uitzendkrachten
7) ons communicatiebeleid, ons communicatiebeleid
8) deze campagne, de campagne, De campagne

D.4 Similar chains

The order of the chains is first the output chains followed by the gold chains. Mentions
that are not in the other chain are highlighted.

ABP

1)
wij, onze, we, onze, onze, wij, Ons, onze, we, wij, we, onze, we, we, onze, we, onze,
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onze, onze, we, we, onze, wij, wij, ons, wij, onze, We, wij, onze, we, wij, wij, wij, Ons,
onze, wij, we, we, onze, we, onze, wij, wij, we, onze, We, wij, we, Onze, ons, we, we,
we, we, wij, wij, onze, we, ons, ons, We, we, we, we, ons, onze, we, We, we, onze, wij,
we, ons, we, ons, we, wij, onze, wij, wij, wij, wij, Wij, onze, we
wij, onze, we, ABP, ABP, ABP, onze, onze, wij, Ons, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP,
ABP, ABP, onze, ABP, ABP, we, wij, ABP, ABP, ABP, we, onze, we, ABP, we, onze,
we, onze, ABP, ABP, ABP, ABP, onze, ABP, ABP, onze, we, ABP, ons, ABP, ABP,
ABP, we, onze, wij, wij, ABP, ons, wij, onze, We, ABP, ABP, ABP, wij, onze, we,
ABP, wij, wij, wij, Ons, onze, ABP, wij, we, ABP, ABP, onze, we, onze, ABP, we,
ABP, onze, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, wij, ABP, ABP, we, Onze, ABP, ons,
we, we, we, ABP, we, wij, wij, ABP, onze, ABP, we, ons, ons, We, ABPs, we, ABP,
we, we, ons, onze, we, ABP, ABP, ABP, ABP, We, ABP, we, onze, ABP, ABP, wij,
we, ons, we, ons, we, wij, onze, wij, wij, ABP, wij, ABP, wij, Wij, onze, we

2)
de beleidsdekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad
de beleidsdekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad

3)
het bestuur gezien de toegenomen spanning op de pensioendriehoek ambitie-kosten-zek-
erheid, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur,
Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, categorieën belan-
grijk, deze categorieën, ze, het bestuur om hedgefondsen, het bestuur, Het bestuur
het bestuur, Het bestuur, Bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur,
Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het
bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur

4)
sectoren, deze twee sectoren, de sectoren van Du Plessis
automotive en papier verpakkingen en pulp, deze twee sectoren, de sectoren van Du
Plessis

5)
de beleggingsovertuigingen, overtuigingen, De beleggingsovertuigingen, Ze, ze, De be-
leggingsovertuigingen
de beleggingsovertuigingen, De beleggingsovertuigingen, Ze, ze, een belangrijk ijkpunt
voor het toelichten en verantwoorden van onze beleggingskeuzes, De beleggingsover-
tuigingen van ABP Risico Rendement Kosten en Duurzaamheid

6)
”keukentafelgesprekken”, deze gesprekken, Deze gesprekken
deze gesprekken, hun, Deze gesprekken

Bouw

1)
de uitkering voor de gewijzigde AOW-leeftijd, de uitkering, De uitkering
de uitkering, De uitkering
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2)
bpfBOUW Organisatie Kerncijfers - Fondsresultaat Fondsactiviteiten in Pensioenuitvo-
ering, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, Bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, Wij,
een betrokken pensioenfonds, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpf-
BOUW Organisatie BpfBOUW, bpfBOUW, het pensioenfonds, het pensioenfonds in
een andere rechtsvorm, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds in
een andere rechtsvorm, Strategie bpfBOUW BpfBOUW, BpfBOUW, Wij, een be-
trokken pensioenfonds, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW,
Het Pensioenakkoord BpfBOUW, zich, AVG-Gedragslijn BpfBOUW, dit, bpfBOUW,
zich, zijn, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, een betrokken pensioenfonds, haar, bpfBOUW, BpfBOUW, het
pensioenfonds waar, BpfBOUW, het pensioenfonds, bpfBOUW, BpfBOUW, zich, Bpf-
BOUW, Pensioenfondsen Rapportagenormen Voldoet bpfBOUW, het pensioenfonds,
BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BeterExcedent-regeling BpfBOUW,
bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, het pensioen-
fonds, bpfBOUW, de Pensioenwet BpfBOUW, bpfBOUW, een pensioenfonds
bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, We, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, wij, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, het fonds, het bestuur, bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, Het fonds Stichting Bedrijfstakpensioen-
fonds voor de Bouwnijverheid, (bpfBOUW), het fonds, Het fonds, BpfBOUW, Wij,
onze, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, Het fonds, bpfBOUW, Het fonds, BpfBOUW,
bpfBOUW, bpfBOUW, Het fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds,
het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het fonds, Het fonds, Het fonds, bpfBOUW,
Het fonds, bpfBOUW, BpfBOUW, Het fonds, BpfBOUW, Wij, onze, BpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, Het fonds, bpfBOUW, bpfBOUW, Het
fonds, BpfBOUW, zich, Het fonds, Het fonds, BpfBOUW, bpfBOUW, zich, zijn, het
fonds, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, onze, het fonds, het fonds, BpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, Bpf-
BOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, haar, bpfBOUW,
bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, het fonds, bpfBOUW, Het fonds, BpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, fonds, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, het fonds, BpfBOUW,
bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW

3)
de bouwnijverheid waar, de bouwnijverheid, de bouwnijverheid om tafel voor de premie-
en opbouwafspraken ingaande, de bouwnijverheid, de bouwnijverheid, de bouwnijver-
heid, De bouwnijverheid, de bouwnijverheid, de bouwnijverheid
de bouwnijverheid, de bouwnijverheid, de bouwnijverheid, de bouwnijverheid, de bouwni-
jverheid, de bouwnijverheid, De bouwnijverheid, de bouwnijverheid, de bouwnijverheid,
de sector bouwnijverheid, de sector Bouwnijverheid
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4)
werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, hun, werkgevers, werkgev-
ers in de bouwnijverheid, de werkgevers, werkgevers in de bouwnijverheid, werkgevers,
de werkgevers
werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers,
de werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers

5)
Het veranderprogramma met de titel Van opzet naar werking, het veranderprogramma,
Het veranderprogramma
Het veranderprogramma met de titel Van opzet naar werking, het programma ,het ve-
randerprogramma, Het veranderprogramma
6)
de normen in de Code, de normen, de normen van de Code
de normen in de Code, de normen

7)
een stagiair, Deze stagiair, zijn
een stagiair, Deze stagiair

8)
een pensioenoplossing voor zzp’ers in de sector bouwnijverheid, een pensioenoplossing
voor zzp’ers in de sector bouwnijverheid
een pensioenoplossing voor zzp’ers in de sector bouwnijverheid, een dergelijke pen-
sioenoplossing voor , een pensioenoplossing voor zzp’ers in de sector bouwnijverheid

9)
Samenstelling Bestuur Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Ve-
rantwoordingsorgaan, zijn, het Verantwoordingsorgaan, Verantwoordingsorgaan Het
Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, het
Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het
Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het
Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het
Verantwoordingsorgaan
het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, zijn, het Verantwoordingsor-
gaan, het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoording-
sorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan, Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsor-
gaan, verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, Verantwoordingsorgaan

10)
sociale partners in de bouwnijverheid om tafel voor de premie- en opbouwafspraken
ingaande, de sociale partners in de bouwnijverheid, sociale partners, sociale partners,
sociale partners
sociale partners in de bouwnijverheid, zij, de sociale partners in de bouwnijverheid,
sociale partners, sociale partners
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11)
een aanvullende BeterExcedent-regeling naast de basispensioenregeling, De BeterExcedent-
regeling, een verplichte aanvullende pensioenregeling voor de werknemer, de BeterExcedent-
regeling, de BeterExcedent-regeling, de BeterExcedent-regeling, de BeterExcedent-regeling
een aanvullende BeterExcedent-regeling, De BeterExcedent-regeling, de BeterExcedent-
regeling, de regeling, de BeterExcedent-regeling, de BeterExcedent-regeling, de BeterExcedent-
regeling

12)
Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht,
Organisatie Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, de Raad
van Toezicht, De Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de
Raad van Toezicht, Toezicht door De Nederlandsche Bank Onderzoek naar beleggingen
en risicobeheer De Nederlandsche Bank (DNB), de Raad van Toezicht van bpfBOUW,
het bestuur Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, het Toezicht, de Raad van
Toezicht, De Raad van Toezicht, zijn
Raad van Toezicht, de Raad, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad
van Toezicht, de Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht,
de Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, De Raad van
Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad
van Toezicht van bpfBOUW, de Raad van Toezicht, Raad van Toezicht, de Raad, de
Raad van Toezicht

Bouw 1

1)
onze, Wij, we, we, we, Wij, onze, onze, we, we, we, we, onze, We, onze, onze, we, onze,
we, we, We, we, onze, ons, we, onze, onze, onze, wij, wij, onze, we, onze, wij, Wij, Wij,
We, wij, wij, We, we, ons, ons, we, onze, ons, Wij, wij, onze, wij, We, we, We, onze,
wij, wij, Onze, wij, onze, we, onze, ons, onze, we
bpfBOUW, onze, Wij, we, we, we, bpfBOUW, Wij, onze, bpfBOUW, onze, we, Bpf-
BOUW, we, we, onze, We, onze, onze, bpfBOUW, onze, bpfBOUW, zijn, bpfBOUW,
we, We, we, onze, ons, we, onze, bpfBOUW, onze, bpfBOUW, onze, wij, wij, onze,
BpfBOUW, onze, wij, Wij, Wij, We, wij, wij, We, we, ons, ons, onze, Wij, wij, onze,
BpfBOUW, wij, We, we, We, onze, wij, Onze, wij, onze, onze, bpfBOUW, bpfBOUW,
BpfBOUW, BpfBOUW, zich, ons, onze

2)
onze beleggingsorganisatie APG, APG, APG, dit, een stem voor bij 52 procent tegen
APG, onze beleggingsorganisatie APG, APG, APG

3)
Pensioenfondsen, die, hun
Pensioenfondsen, hun

Detailhandel

1)
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Het convenant, dit convenant
het Internationaal Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (IMVO) Convenant,
Het convenant, dit convenant

2)
het pensioenfonds, het pensioenfonds, impact beleggingen, het pensioenfonds, het pen-
sioenfonds, Het pensioenfonds, ons pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds,
Het pensioenfonds, een index-belegger, het pensioenfonds, haar, Het pensioenfonds,
Toekomstige ontwikkelingen, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich, het pensioen-
fonds, Het pensioenfonds, beleggingen in private markt Verbetering, Het pensioenfonds,
een voorstander van een beheerste en geleidelijke integratie van het MVB-beleid in de
portefeuilles, de beleggingen, pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, het pensioenfonds, haar, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pen-
sioenfonds, haar, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, zich, Het
pensioenfonds, zijn, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds discretie
van het bestuur gestrand engagementtraject, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, dit,
Het pensioenfonds, lid van de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB),
leggingen, beleggingen met een intentie om een positieve meetbare sociale en milieu
impact te maken naast een positief financieel rendement, Het pensioenfonds, Het pen-
sioenfonds, zich, haar, het pensioenfonds, der-, Beleggingen in bijvoorbeeld beursgeno-
teerde green bonds (obligaties die zijn uitgegeven om bepaalde duurzame projecten
te financieren), Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich, haar, het pensioenfonds,
lid van GRESB, Het pensioenfonds, zich, haar, het pensioenfonds, Het pensioenfonds,
beleggingen in de liquide portefeuille (indirecte impact be- leggingen) en illiquide, Het
pensioenfonds, Het pensioenfonds, haar, het pensioenfonds, haar, het pensioenfonds in
staat, haar, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioen-
fonds in beursgenoteerd vastgoed, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, Dit, de fondsen, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, haar, het pensioenfonds
we, ons, ons, we, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen- fonds, Het pen-
sioen fonds, het pensioenfonds, het pensioen fondsen, we, het pensioenfonds, Het pen-
sioenfonds, Het pen- sioenfonds, ons pensioenfonds, ons, we, Pensioenfonds Detail-
handel, zich, ze, het pen- s ioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, zij, het
pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioen- fonds, ze, Het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, zelf, Het pensioenfonds, het fonds, Pensioenfonds Detailhandel, we,
het pensioenfonds, haar, haar, haar, Het pensioenfonds, Pen- sioenfonds Detailhandel,
Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds,
Pensioenfonds Detailhandel, het pensioenfonds, Pensioenfonds Detailhandel, het pen-
sioenfonds, pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds,
Het pensioenfonds, het pensioenfonds, haar, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensi- oenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, haar, Pen-
sioenfonds Detailhandel, Pensioenfonds Detailhandel, het fonds, Pensioenfonds Detail-
handel, zich, we, Pensioenfonds Detailhandel, het fonds, het pensioenfonds, het pen-
sioenfonds, het pensioenfonds, zich, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, Pensioen-
fonds Detailhandel, het pensioenfonds, We, het pensioenfonds, Pensioenfonds Detail-
handel, Het pensioenfonds, Pensioenfonds De- tailhandel, Pensioenfonds Detailhandel,
Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich, haar, het pensioen-
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fonds, Het pensioenfonds, zich, haar, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich, het
pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Pensioen-
fonds Detailhandel, Pensioenfonds Detailhandel, het pensioenfonds, haar, we, het pen-
sioenfonds, haar, Pensioenfonds Detailhandel, het fonds, het fonds

3)
de vermogensbe- heerder BlackRock, BlackRock, de grootste vermogensbeheer- der ter
wereld met een belegd vermogen van rond miljard dollar, vermogensbe- heerder Black-
Rock
de vermogensbe- heerder BlackRock, BlackRock, De organisatie, zich, vermogensbe-
heerder BlackRock

4)
ons MVB-beleid, het MVB-beleid, zich, ons MVB-beleid, het MVB-beleid, het MVB-
beleid, het MVB-beleid in de beleg- gingsportefeuille, het MVB-beleid in de porte-
feuilles, het MVB-beleid, het MVB-beleid, het MVB-beleid
ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, (MVB-beleid), ons MVB-beleid,
het MVB-beleid, zich, het maatschappelijk verant- woorde beleggingsbeleid, het MVB-
be- leid, ons MVB-beleid, het MVB-beleid, haar MVB-beleid, het MVB-beleid, het
MVB-beleid, het MVB-beleid, het maatschappelijk verantwoord beleggingsbe- leid, het
MVB-beleid, het MVB-beleid, het MVB Beleid

5)
de private vastgoedfondsen, de vastgoedfondsen
de private vastgoedfondsen, de vastgoedfondsen, deze fondsen

6)
maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, het beleggingsbeleid, beleggingsbeleid
het beleggingsbeleid, beleggingsbeleid, het beleggingsbeleid van Pensioenfonds Detail-
handel

DSM

1)
PDN, PDN, PDN, PDN, zich, haar, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, haar, Dit, PDN, PDN, sector PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN aan duurzaam beleggen, PDN, PDN, PDN, De werkgevers
PDN, het ondernemingspensioenfonds van DSM en van daarmee gelieerde ondernemin-
gen, PDN, een volledig onafhankelijke stichting, PDN als ondernemingspensioenfonds,
ondernemingspensioenfonds, PDN, PDN, PDN, DSM Pension Services PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, Prestatie-indicatoren PDN, PDN, Uitsluitingen PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, zich, PDN, zich, PDN, haar, PDN, zijn, PDN, PDN, zich, PDN, PDN,
zijn, PDN, PDN, PDN, zijn, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
Dit, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, zich, PDN, zich, haar, PDN, PDN
Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, (PDN), wij, ons, wij, onze, wij, We, PDN,
we, PDN, we, we, we, we, we, we, wij, we, onze, we, onze, Het fonds, haar, het fonds,
PDN, onze, onze, we, ons, we, onze, onze, onze, ons, wij, PDN, wij, onze, We, onze, we,
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ons, onze, onze, onze, onze, Het fonds, PDN, zich, haar, het fonds, Het fonds, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, onze, PDN, PDN, PDN, het fonds, het fonds,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, haar, PDN, PDN, we, we, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, onze, PDN, we,
PDN, PDN, PDN, het fonds, onze, PDN, het fonds, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, we, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, het fonds, Het fonds, PDN,
PDN, PDN, PDN, zich, PDN, haar, PDN, PDN, we, PDN, zich, PDN, zijn, PDN,
zijn, PDN, Het fonds, PDN, PDN, zijn, PDN, PDN, PDN, onze, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, We, PDN, PDN, PDN, zich, PDN, zich, haar, PDN,
PDN, PDN, Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, Stichting Pensioenfonds DSM,
Stichting Pensioenfonds DSM, Stichting Pensioenfonds DSM, wij, ons, Wij, wij, Wij

2)
onze deelnemers, onze deelnemers, hun, Onze deelnemers, De deelnemers, het allerbe-
langrijkst, De deelnemers, de deelnemers, de deelnemers, de deelnemers
onze deelnemers, onze deelnemers, hun, De deelnemers, de deelnemers, De deelnemers,
de deelnemers, de deelnemers, deelnemers

3)
het bestuur van PDN, het bestuur van PDN, Het bestuur, Het bestuur, zich, het
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur
het bestuur, het bestuur van PDN, Het bestuur, Het bestuur, zich, het bestuur, Het
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur

4)
de uitsluitingscriteria van het Global Compact, de uitsluitingscriteria van het fonds, de
uitsluitingscriteria van het fonds
de uitsluitingscriteria van het fonds, de uitsluitingscriteria van het fonds

5)
armoede in ontwikkelingslanden, armoede, haar
armoede, haar

6)
BMO, BMO, BMO
BMO GAM, BMO, BMO, BMO

7)
DSM, DSM, dit, DSM
DSM, DSM, DSM, eigen

8)
de uitsluitingscriteria van het Global Compact, de uitsluitingscriteria van het fonds, de
uitsluitingscriteria van het fonds
de uitsluitingscriteria van het fonds, de uitsluitingscriteria van het fonds

Forbo
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1)
De vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de
vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad
de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de
vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad

2)
onze vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de vermo-
gensbeheerder, de Vermogensbeheerder
onze vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de vermo-
gensbeheerder, hlde vermogensbeheerder, de Vermogensbeheerder, de Vermogensbe-
heerder

3)
de pensioenregeling, die, De pensioenregeling, de pensioenregeling, de pensioenregeling
in letter en geest zoals overeengekomen met de sociale partners van de aangesloten
Forbo-entiteiten, de pensioenregeling van Forbo, de pensioenregeling, de pensioen-
regeling van Forbo, de pensioenregeling van Forbo ook in blijven, de pensioenregeling
van Forbo, de pensioenregeling van Forbo, De pensioenregeling van Pensioenfonds
Forbo
de pensioenregeling, De pensioenregeling, de pensioenregeling, de pensioenregeling, de
pensioenregeling van Forbo, de pensioenregeling, de pensioenregeling van Forbo, de
pensioenregeling van Forbo, de pensioenregeling van Forbo, de pensioenregeling van
Forbo, De pensioenregeling van Pensioenfonds Forbo

4)
de beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille
de beleggingsportefeuille, onze totale beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille

5)
de ontvangen premie, de ontvangen premie
de ontvangen premie, de ontvangen premie, ontvangen premie

6)
Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het gehele bestuur, het bestuur,
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur in te verkleinen van 8
naar 6 bestuurders waarbij de verhouding werkgever werknemers pensioengerechtig-
den, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, zich,
bestuur, bestuur, het bestuur, het bestuur, haar, het bestuur, het bestuur, Het bestuur,
het bestuur, Het bestuur van Pensioenfonds Forbo, zich, Beleggingsbeleid veranderen,
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur
Het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het gehele bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het pensioenfondsbestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, zich, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, haar, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, Het bestuur,het bestuur, Het bestuur van Pensioenfonds Forbo, het bestuur,
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het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur

7)
de BAC met de sinds aangestelde externe deskundige van het bureau Sprenkels Ver-
schuren, de BAC, de BAC, de BAC
de BAC, de BAC, de BAC, de BAC, BAC

8)
onze actieve deelnemers, onze actieve deelnemers
onze actieve deelnemers, actieve deelnemers, onze actieve deelnemers

9)
Afronding onderzoek DNB, onderzoek DNB, DNB, DNB, DNB, DNB, DNB
DNB, DNB, DNB, De Nederlandsche Bank, DNB, DNB, DNB, DNB, DNB

10)
De haalbaarheidstoets, De haalbaarheidstoets, de haalbaarheidstoets, De haalbaarhei-
dstoets
De haalbaarheidstoets, De haalbaarheidstoets, de haalbaarheidstoets, De haalbaarhei-
dstoets, De jaarlijkse haalbaarheidstoets, de jaarlijkse haalbaarheidstoets, de jaarlijkse
haalbaarheidstoets

11)
de gedempte kostendekkende premie, de gedempte kostendekkende premie, de gedempte
kostendekkende premie, gedempte kostendekkende premie,de gedempte kostendekkende
premie
de gedempte kostendekkende premie, de gedempte kostendekkende premie, de gedempte
kostendekkende premie, gedempte kostendekkende premie,de gedempte kostendekkende
premie,de gedempte kostendekkende premie

12)
de risicocommissie, De risicocommissie, de risicocommissie
de risicocommissie, De risicocommissie, de risicocommissie, de risicocommissie

13)
herstelplan, een herstelplan, het herstelplan, een herstelplan, het herstelplan, het her-
stelplan, het herstelplan, het herstelplan, het herstelplan, het herstelplan
een herstelplan, het herstelplan, een herstelplan, het herstelplan, het herstelplan, her-
stelplan, het herstelplan, het herstelplan, het herstelplan, Het volledige herstelplan

14)
de kostendekkende premie, zij, de kostendekkende premie zoals berekend conform de
Actu en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) tenzij aan de voorwaarden ten aanzien van
de hoogte van beleidsdekkingsgraad indexatie
de kostendekkende premie, zij, De premie

15)
aspirant bestuurder Stephan Stieltjes, zijn, zijn
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Stephan Stieltjes, zijn, zijn

16)
de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, De dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkings-
graad van -15 -punt, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad aan het
begin van het boekjaar, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, De dekkingsgraad per 31
december, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad,
zich, zich, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad bij het MVEV, de
dekkingsgraad buiten het eigen vermogen
de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, dekkingsgraad, De dekkingsgraad, de dekkings-
graad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de
dekkingsgraad, de dekkingsgraad, De dekkingsgraad, dekkingsgraad, de dekkingsgraad,
de dekkingsgraad, zich, zich, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad,
de dekkingsgraad

17)
de aanvangshaalbaarheidstoets, de aanvangshaalbaarheidstoets eveneens getoetst, De
aanvangshaalbaarheidstoets, De aanvangshaalbaarheidstoets, de aanvangshaalbaarhei-
dstoets van zijn
de aanvangshaalbaarheidstoets, de aanvangshaalbaarheidstoets, De aanvangshaalbaarhei-
dstoets, De aanvangshaalbaarheidstoets, de aanvangshaalbaarheidstoets

D.5 Missed chains

ABP

1) het strategische beleggingsbeleid, dat beleid

Mentions not detected:

2) Lizelle du Plessis, senior credit analyst, ik, mij n, Lizelle du Plessis, Zij, senior
credit-analist, beoordeel ik, Ik, Mijn, Du Plessis, ik, mijn, Du Plessis, ze, Ik, ik, ik,
mijn, ik, mijn

Mentions not detected: Lizelle du Plessis, senior credit analyst, mij n, beoordeel ik,
Du Plessis, Ik

3) ons nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen, Dit beleid, Het nieuwe beleid,
ons nieuwe beleid, ABP’s nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen

Mentions not detected: ABP’s nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen

4) de website van ABP, de website, de website, onze website, de website

Mentions not detected: de website, de website
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5) ons beleid voor duurzaam en verantwoord, het beleid Duurzaam en Verantwoord
Beleggen, ons beleid

Mentions not detected: ons beleid voor duurzaam en verantwoord, ons beleid

Bouw

1) een strategisch continüıteits- en opvolgingsplan voor het bestuur en de organen van
het fonds, Dit plan, Het

Mentions not detected: een strategisch continüıteits- en opvolgingsplan voor het bestuur
en de organen van het fonds, Het

2) deelnemers, Hun, hun

Mentions not detected:

3) DNB, De Nederlandsche Bank, De Nederlandsche, (DNB), DNB, DNB, DNB, DNB

Mentions not detected: De Nederlandsche Bank, De Nederlandsche, (DNB)

4) de partij, de partij

Mentions not detected:

5) jongere bestuurders, zich

Mentions not detected:

Bouw 1

1) het klimaatcommitment van de financiële sector, Hiermee

Mentions not detected: Hiermee

2) de bedrijven, ze, bedrijven, de bedrijven, bedrijven, ze, bedrijven

Mentions not detected:

3) invloed, die invloed

Mentions not detected:

4) bedrijven, deze bedrijven, ze

Mentions not detected:

5) tien handvatten’, Deze, De handvatten
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Mentions not detected: Deze

Detailhandel

1) zich, een zogeheten Emerging Market Equity Index, Deze index, een eigen Du-
urzaamheidsindex

Mentions not detected:

2) De UN Principles for Responsible Investment, (UNPRI), deze richtlijnen, de UN
PRI, de UN PRI, de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenig- de
Naties, Deze PRI, PRI, zich

Mentions not detected: De UN Principles for Responsible Investment, (UNPRI), PRI

3) de Global Real Estate Sustainability Benchmark, (GRESB), de Global Real Es-
tate Sustainability Benchmark, (GRESB), GRESB, GRESB, GRESB, GRESB

Mentions not detected: de Global Real Estate Sustainability Benchmark, (GRESB),
de Global Real Estate Sustainability Benchmark, (GRESB)

4) de beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille, de portefeuil- le, deze porte-
feuille, de beleggingsportefeuille, de gehele beleggingspor- tefeuille

Mentions not detected: de beleggingsportefeuille, de portefeuil- le

5) bedrijven, ze

Mentions not detected:

DSM

1) de onafhankelijke accountant, Onze, Wij, onze, ons, wij, Wij, onze, Onze, Wij,
wij, onze, wij, Wij, ons, onze, Onze, We, Onze, Onze, onze, onze

Mentions not detected: de onafhankelijke accountant, Onze

2) de Internationale Arbeidsorganisatie, (ILO)

Mentions not detected: de Internationale Arbeidsorganisatie, (ILO)

3) deze beleggingen, deze beleggingen

Mentions not detected:

4) het duurzaamheidsverslag van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland, dit verslag,
Dit verslag, hiermee, Het duurzaamheidsverslag, dit duurzaamheidsverslag., Dit du-
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urzaamheidsverslag, dit duurzaamheidsverslag, het duurzaamheidverslag, dit verslag,
het Duurzaamheidsjaarverslag van Stichting Pensioenfonds DSM, het Duurzaamhei-
dsverslag, het Duurzaamheidsverslag, het Duurzaamheidsverslag, het Duurzaamhei-
dsverslag, het Duurzaamheidsverslag

Mentions not detected: het duurzaamheidsverslag van Stichting Pensioenfonds DSM
Nederland, hiermee, dit duurzaamheidsverslag., het Duurzaamheidsjaarverslag van Sticht-
ing Pensioenfonds DSM, het Duurzaamheidsverslag, het Duurzaamheidsverslag

5) geselecteerde indicatoren, de geselecteerde indicatoren, De geselecteerde indicatoren,
de geselecteerde indicatoren, de geselecteerde indicatoren, de geselecteerde indicatoren,
de geselecteerde indicatoren, de geselecteerde indicatoren, de geselecteerde indicatoren

Mentions not detected: de geselecteerde indicatoren

Forbo

1) kennissessies, Dit, Deze sessies

Mentions not detected: kennissessies, Deze sessies

2) de sleutelfunctie Risico, deze functie

Mentions not detected:

3) de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota, (ABTN), de ABTN, de Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota, (ABTN), de ABTN

Mentions not detected: de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota, (ABTN), de Ac-
tuariële en Bedrijfstechnische Nota, (ABTN)

4) een verdiepende workshop, deze studie

Mentions not detected: een verdiepende workshop

5) het uitvoeren van de pensioenregeling in letter en geest, Dit

Mentions not detected: het uitvoeren van de pensioenregeling in letter en geest

D.6 Incorrectly outputted chains

ABP

1) ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen,
ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen aan goed pensioen voor 3 miljoen
deelnemers, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag
Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen
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Incorrectly outputted mentions: ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen,
ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen aan
goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarver-
slag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag Bouwen, ABP Jaarverslag
Bouwen

2) goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers, goed pensioen voor 3 miljoen deelne-
mers Bouwen aan goed pensioen, goed pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deel-
nemers Premie voor vastgesteld, het pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deel-
nemers Premiedekkingsgraad, ABP pensioen, hun pensioen, goed pensioen voor 3
miljoen deelnemers, het eerder te veel ontvangen pensioen, Dit, goed pensioen voor
3 miljoen deelnemers, hun pensioen, hun pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deel-
nemers Waardeoverdrachten, Een pensioen, pensioen, hun pensioen, goed pensioen,
pensioen, pensioen, het pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers Beroep-
schriften Beroepschriften en afhandeling, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers ABP
Jaarverslag Interview Lizelle du Plessis senior credit analyst APG, goed pensioen voor
3 miljoen deelnemers

Incorrectly outputted mentions: goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers, goed pen-
sioen voor 3 miljoen deelnemers Bouwen aan goed pensioen, goed pensioen, goed pen-
sioen voor 3 miljoen deelnemers Premie voor vastgesteld, het pensioen, goed pensioen
voor 3 miljoen deelnemers Premiedekkingsgraad, ABP pensioen, hun pensioen, goed
pensioen voor 3 miljoen deelnemers, het eerder te veel ontvangen pensioen, Dit, goed
pensioen voor 3 miljoen deelnemers, hun pensioen, hun pensioen, goed pensioen voor 3
miljoen deelnemers Waardeoverdrachten, Een pensioen, pensioen, hun pensioen, goed
pensioen, pensioen, pensioen, het pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Beroepschriften Beroepschriften en afhandeling, goed pensioen voor 3 miljoen deelne-
mers ABP Jaarverslag Interview Lizelle du Plessis senior credit analyst APG, goed
pensioen voor 3 miljoen deelnemers

3) deelnemers, deelnemers, deelnemers, AOW-gerechtigde deelnemers, hun, deelnemers,
die, elkaar, Deze deelnemers, hun, deelnemers, hun, ruim deelnemers, de deelnemers,
die, deelnemers, hun, deelnemers, deelnemers, deelnemers, Zij, deelnemers, deelnemers,
deelnemers, zij, de Deelnemers actief benaderd voor AOP, arbeidsongeschikte deel-
nemers, deze deelnemers, hun, zo’n deelnemers, hun, Deelnemers met nettopensioen,
deelnemers, hen, Deze deelnemers, persoonlijk beantwoord, de deelnemers, hun, zich,
deelnemers met Deeltijdfactor Berekeningsgrondslag, deelnemers in processen, deelne-
mers met als doel dit, deelnemers ABP Jaarverslag Interview Lizelle du Plessis senior,
deelnemers onder andere via de website (nieuwe) factsheets en nieuwsbrieven, de deel-
nemers, de deelnemers, zij

Incorrectly outputted mentions: AOW-gerechtigde deelnemers, deelnemers, die, elkaar,
hun, deelnemers, hun, ruim deelnemers, de deelnemers, die, deelnemers, hun, Zij, deel-
nemers, deelnemers, de Deelnemers actief benaderd voor AOP, arbeidsongeschikte deel-
nemers, zo’n deelnemers, Deelnemers met nettopensioen, Deze deelnemers, persoonlijk
beantwoord, zich, deelnemers met Deeltijdfactor Berekeningsgrondslag, deelnemers in
processen, deelnemers met als doel dit, deelnemers ABP Jaarverslag Interview Lizelle
du Plessis senior, deelnemers onder andere via de website (nieuwe) factsheets en nieuws-
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brieven, zij

4) Het premiebeleid voor en daarna, een extra belangrijk agendapunt voor het bestuur
gezien de toegenomen spanning op de pensioendriehoek ambitie-kosten-zekerheid, het
premiebeleid, het premiebeleid in nog een jaar

Incorrectly outputted mentions: Het premiebeleid voor en daarna, een extra belangrijk
agendapunt voor het bestuur gezien de toegenomen spanning op de pensioendriehoek
ambitie-kosten-zekerheid, het premiebeleid in nog een jaar

5) een akkoord, een akkoord

Incorrectly outputted mentions: een akkoord, een akkoord

Bouw

1) Bestuursverslag Voorwoord van het bestuur Over bpfBOUW Organisatie Kernci-
jfers - Fondsresultaat Fondsactiviteiten in Pensioenuitvoering en communicatie, Bestu-
ursverslag 2 Bestuursverslag Voorwoord

Incorrectly outputted mentions: Bestuursverslag Voorwoord van het bestuur Over bpf-
BOUW Organisatie Kerncijfers - Fondsresultaat Fondsactiviteiten in Pensioenuitvoer-
ing en communicatie, Bestuursverslag 2 Bestuursverslag Voorwoord

2) het bestuur, het bestuur Voor u, Het bestuur, het bestuur, blij mee, bestuur, Het
bestuur van bpfBOUW, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur
met evenwichtige belangenafweging naar deelnemers, Het bestuur, Het bestuur, Het
bestuur, Het bestuur, het bestuur Over bpfBOUW, het bestuur van het fonds, het
bestuur van bpfBOUW op, het bestuur, Het bestuur van bpfBOUW, Het bestuur,
Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur aan de hand van het jaarverslag,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur aan het
Verantwoordingsorgaan en aan de partij die bevoegd is, het bestuur naar aanleiding
van de melding, het bestuur aan De Nederlandsche Bank nv. Sleutelfunctiehouders,
Het bestuur van het fonds, het bestuur, het bestuur van bpfBOUW, het bestuur in de
(beleids)keuzes, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur in overleg met het intern toezicht, Het bestuur, Het bestuur, het
bestuur als in het Verantwoordingsorgaan, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het
bestuur, zijn, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur over de afhandeling van klachten
en de veranderingen in regelingen of processen, Het bestuur, het bestuur, het bestuur,
Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur in een
afzonderlijk verslag, Het bestuur, zich, Het bestuur, het bestuur, het bestuur van bpf-
BOUW, die, Het bestuur, bestuur in het najaar van een onderzoek

Incorrectly outputted mentions: het bestuur, het bestuur Voor u, blij mee, bestuur,
het bestuur met evenwichtige belangenafweging naar deelnemers, het bestuur Over bpf-
BOUW, het bestuur van bpfBOUW op, Het bestuur, het bestuur aan de hand van het
jaarverslag, het bestuur, het bestuur aan het Verantwoordingsorgaan en aan de partij
die bevoegd is, het bestuur naar aanleiding van de melding, het bestuur aan De Ned-
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erlandsche Bank nv. Sleutelfunctiehouders, het bestuur van bpfBOUW, het bestuur
in de (beleids)keuzes, het bestuur in overleg met het intern toezicht, Het bestuur, Het
bestuur, het bestuur als in het Verantwoordingsorgaan, Het bestuur, het bestuur, Het
bestuur, Het bestuur, zijn, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur over de afhandeling
van klachten en de veranderingen in regelingen of processen, Het bestuur, het bestuur,
het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het
bestuur in een afzonderlijk verslag, die, bestuur in het najaar van een onderzoek

3) Premie, Mutatie rentetermijnstructuur Toeslagverlening Wijziging grondslagen Pre-
mie Eigen

Incorrectly outputted mentions: Premie, Mutatie rentetermijnstructuur Toeslagver-
lening Wijziging grondslagen Premie Eigen

4) Beheersing, ”Beheersing van de risicos Ondertekening van de jaarrekening Overige
gegevens Statutaire bestemming van het saldo van baten en lasten Controleverklaring
van de onafhankelijke accountant Actuariële verklaring Bijlage 1 Samenstelling Bestuur
Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht Bijlage 2”, beheersing van de stikstofuit-
stoot, (Hoofdstuk Beheersing

Incorrectly outputted mentions: Beheersing, ”Beheersing van de risicos Onderteken-
ing van de jaarrekening Overige gegevens Statutaire bestemming van het saldo van
baten en lasten Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Actuariële verk-
laring Bijlage 1 Samenstelling Bestuur Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht
Bijlage 2”, beheersing van de stikstofuitstoot, (Hoofdstuk Beheersing

5) ”de risicos Beleggingsbeleid Beleggingsresultaten Verantwoording Jaarrekening Bal-
ans per 31 december”, ”de risicos Ondertekening van de jaarrekening Overige gegevens
Statutaire bestemming van het saldo van baten en lasten Controleverklaring van de
onafhankelijke accountant Actuariële verklaring Bijlage 1 Samenstelling Bestuur Ver-
antwoordingsorgaan en Raad van Toezicht Bijlage 2”

Incorrectly outputted mentions: ”de risicos Beleggingsbeleid Beleggingsresultaten Ver-
antwoording Jaarrekening Balans per 31 december”, ”de risicos Ondertekening van de
jaarrekening Overige gegevens Statutaire bestemming van het saldo van baten en las-
ten Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Actuariële verklaring Bijlage
1 Samenstelling Bestuur Verantwoordingsorgaan en Raad van Toezicht Bijlage 2”

Bouw 1

1) duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

Incorrectly outputted mentions: duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

2) bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, zijn, bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, Focusthema’s BpfBOUW, de energietransitie Bpf-
BOUW, Uitsluitingen BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, financiële sector BpfBOUW,
BpfBOUW, zich
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Incorrectly outputted mentions: Focusthema’s BpfBOUW, de energietransitie Bpf-
BOUW, Uitsluitingen BpfBOUW, financiële sector BpfBOUW

3) de bedrijven, bedrijven, bedrijven, Bedrijven, die, vergelijkbare bedrijven, bedrijven,
die, deze bedrijven, ze, bedrijven, de bedrijven, bedrijven, die, bedrijven die in strijd
handelen met de uitgangspunten van de VN voor verantwoord ondernemen (United
Nations Global Compact) en die we niet tot verbeteringen kunnen, bedrijven waar het
risico bestaat op schending van mensen- en of arbeidsrechten

Incorrectly outputted mentions: bedrijven, Bedrijven, die, vergelijkbare bedrijven, die,
bedrijven, bedrijven, die, bedrijven die in strijd handelen met de uitgangspunten van
de VN voor verantwoord ondernemen (United Nations Global Compact) en die we niet
tot verbeteringen kunnen, bedrijven waar het risico bestaat op schending van mensen-
en of arbeidsrechten

4) mensen, ze

Incorrectly outputted mentions: mensen

5) grote belegger, grote belegger

Incorrectly outputted mentions: grote belegger, grote belegger

Detailhandel

1) Layla Haddouch 55 Bestuursverslag, Bestuursverslag, Ngo’s 59 Bestuursverslag,
Bestuursverslag, Bestuursverslag, Bestuursverslag, Bestuursverslag, Bestuursverslag,
Overige voorstellen Kapitalisatie van de onderneming Beloning van bestuurders Aan-
deelhoudersvoorstellen 70 71 Bestuursverslag, de peers Bestuursverslag

Incorrectly outputted mentions: Layla Haddouch 55 Bestuursverslag, Bestuursverslag,
Ngo’s 59 Bestuursverslag, Bestuursverslag, Bestuursverslag, Bestuursverslag, Bestu-
ursverslag, Bestuursverslag, Overige voorstellen Kapitalisatie van de onderneming Be-
loning van bestuurders Aandeelhoudersvoorstellen 70 71 Bestuursverslag, de peers
Bestuursverslag

2) je, je, je, je, je, je, u

Incorrectly outputted mentions: je, je, je, je, je, je, u

3) je voornaamste doel, dat doel, Doel van de samenwerking, doel, doel, dit doel

Incorrectly outputted mentions: je voornaamste doel, dat doel, Doel van de samen-
werking, doel, doel, dit doel

4) we, ons, ons, we, we, ons, ons, we, we, We, onze, we, ons
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Incorrectly outputted mentions: ons, onze, ons

5) drie MVB-doelstellingen met een bijbehorende ambitie, deze MVB-doelstellingen

Incorrectly outputted mentions: drie MVB-doelstellingen met een bijbehorende ambitie

DSM

1) het duurzaamheidsverslag van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN),
Het duurzaamheidsverslag, Het duurzaamheidsverslag, een aanvulling op ons inte-
grale jaarverslag waarin wij duurzaamheid bespreken in samenhang met de financiële
prestaties van PDN, Dit, Dit duurzaamheidsverslag, dit duurzaamheidsverslag, het Du-
urzaamheidsverslag, het Duurzaamheidsverslag buiten de reikwijdte van onze assurance-
opdracht

Incorrectly outputted mentions: het duurzaamheidsverslag van Stichting Pensioen-
fonds DSM Nederland (PDN), Het duurzaamheidsverslag, een aanvulling op ons in-
tegrale jaarverslag waarin wij duurzaamheid bespreken in samenhang met de financiële
prestaties van PDN, Dit, het Duurzaamheidsverslag buiten de reikwijdte van onze
assurance-opdracht

2) dit verslag, Dit verslag, dit verslag

Incorrectly outputted mentions: dit verslag

3) wij, ons, wij, onze, wij, We, we, we, we, we, we, we, we, wij, we, onze, we, onze, onze,
onze, we, ons, we, onze, onze, onze, ons, wij, wij, onze, We, onze, we, ons, onze, onze,
onze, onze, We, onze, we, we, Onze, onze, We, onze, we, onze, we, we, onze, onze, We,
Wij, onze, ons, wij, onze, Wij, onze, Onze, Wij, wij, onze, wij, Wij, ons, onze, onze,
Onze, We, Onze, Onze, wij, ons, Wij, wij, Wij, onze, onze, onze

Incorrectly outputted mentions: We, Onze, onze, We, onze, onze, onze, onze

4) de belangrijkste resultaten op het gebied van duurzaamheid in, de resultaten, de
resultaten van de geselecteerde KPI’s inzake duurzaamheid

Incorrectly outputted mentions: de belangrijkste resultaten op het gebied van duurza-
amheid in, de resultaten, de resultaten van de geselecteerde KPI’s inzake duurzaamheid

5) voorbeelden van onze initiatieven op het gebied van duurzaamheid, Voorbeelden
van fondsen

Incorrectly outputted mentions: voorbeelden van onze initiatieven op het gebied van
duurzaamheid, Voorbeelden van fondsen

Forbo

1) het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
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bestuur

Incorrectly outputted mentions: het bestuur

2) Het pensioenfonds Inleiding Pensioenfonds Forbo, een ondernemingspensioenfonds,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, zich, Visie Pensioenfonds Forbo, haar, haar,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo
van belang zijn, Pensioenfonds, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioen-
fonds Forbo, Forbo, Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Forbo, Forbo, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo,
Pensioenfonds, een Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Forbo, Pensioenfonds,
Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Pensioen-
fonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds

Incorrectly outputted mentions: Het pensioenfonds Inleiding Pensioenfonds Forbo, een
ondernemingspensioenfonds, Visie Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo van be-
lang zijn, Pensioenfonds, Forbo, Pensioenfonds, Forbo, Pensioenfonds, een Pensioen-
fonds Forbo, Forbo, Pensioenfonds, Forbo, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioen-
fonds, Pensioenfonds

3) Het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds zelf, het fonds,
het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds

Incorrectly outputted mentions: het fonds zelf

4) overeenstemming met de statuten van het fonds, overeenstemming

Incorrectly outputted mentions: overeenstemming met de statuten van het fonds,
overeenstemming

5) de statuten van het fonds, de Statuten van Pensioenfonds Forbo

Incorrectly outputted mentions: de statuten van het fonds
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AppendixE

Outpute2e-model

E.1 Mentions in gold data but not in output

SNS

• Stichting Pensioenfonds SNS REAAL

• de Volksbank N.V. VIVAT N.V. en aangesloten ondernemingen Stichting Beheer

• SNS REAAL Fonds 21 en SRH N.V.

• de Volksbank N.V.

• de uitvoering van de pensioenregeling

• kosten

SNS 1

• maatschappelijk verantwoord beleggen

• de dialoog

• duurzaamheidsbeleid

• het beleggingsuniversum

• “ESG”

TNO

• een Jaarplan

• waarin

• de strategische hoofdpun- ten

• prioriteiten

• Pensioenfonds TNO

21
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E.2 Mentions in output but not in gold data

SNS

• zichzelf

• de besluiten die het fonds neemt

• Deze zorgvuldigheid

• zich

• de dienstverleners

SNS 1

• bedrijven

• de voorkEUR

• bedrijven

• bedrijven

• bedrijven

TNO

• Strategische hoofdpunten

• acceptabele premie

• Pensioenfonds

• die premie

• de pensioenfondsen

E.3 Equal chains

ABP
1) de vakbonden, de vakbonden
2) sociale partners, sociale partners
3) stappen, die
4) een groep AOW-gerechtigde deelnemers, hun, ze
5) circa deelnemers, hun
6) Bepaalde leveranciers van auto-onderdelen, deze bedrijven, zich

Bouw
1) de organisaties van werkgevers en werknemers in de bouwnijverheid, deze organ-
isaties
2) de mogelijkheden van deeltijdpensioen, de mogelijkheden van deeltijdpensioen
3) deze arbeidsongeschikte deelnemers, hun
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Bouw 1
1) onze Nederlandse vastgoedportefeuille, onze Nederlandse vastgoedportefeuille

Detailhandel
1) Deze sectoren en bedrijven, hun
2) investeerders, hun, zij

DSM
1) de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling, De Europese Bank voor
Wederopbouw en Ontwikkeling
2) instellingen, zich, hun
3) De overheid en toezichthouders, zich
4) de Wereld Bank, de Wereld Bank

Forbo
1) Marcel Bults, zijn
2) een nieuwe visitatiecommissie, haar
3) een managementevaluatie, deze evaluatie
4) het verwachte pensioenresultaat, het verwachte pensioenresultaat

Forbo 1
1) bedrijven en landen, hun
2) het dialoogprogramma, het dialoogprogramma
3) een bedrijf, zij

Heineken
1) pensioengerechtigde gewezen werknemers, hun
2) het VEV, het VEV
3) DNB, DNB

Heineken 1
1) onze website, onze website

HoutverInd
1) Het doel van het pensioenfonds, dit doel
2) pensioenvoorzieningen, deze pensioenvoorzieningen
3) de heer A.J.M. Jansen, de heer Jansen, de heer Jansen
4) het DNB on-site beleggingsonderzoek, het beleggingsonderzoek
5) het jaarwerkproces, het jaarwerkproces
6) het betreffende bestuurslid, het betreffende bestuurslid, zijn
7) alle betrokkenen, hun

HoutverInd 1
1) Een duurzaam beleggingsbeleid, zich
2) duurzame beleggingscategorieën, Deze, hun
3) het gevoerde beleid, dit beleid
4) het bestuur, het bestuur, het bestuur
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Huisartsen
1) onze collega’s, onze collega-huisartsen
2) De blauwdruk van de SPH Pensioenregeling, de beoogde blauwdruk
3) de strategie, de (nieuwe) strategie
4) de heer Morshuis, zijn
5) een uitvoeringsovereenkomst, de uitvoeringsovereenkomst

Huisartsen 1
No equal chains

ING
No equal chains

ING 1
No equal chains

KLM
1) DNB, DNB, DNB, DNB, DNB
2) Focus, Focus
3) een nieuwe missie visie en strategie, De nieuwe missie visie en strategie

Koopvaardij
1) de Pensioenwet, de Pensioenwet
2) het pensioenreglement, het pensioenreglement
3) de geschillencommissie, de geschillencommissie, de geschillencommissie, De geschil-
lencommissie
4) de civiele rechter, De civiele rechter, deze rechter
5) Het klantpanel, Het klantpanel, zich, het klantpanel
6) drie informatiebijeenkomsten, Deze bijeenkomsten, deze bijeenkomsten, De bijeenkom-
sten, De bijeenkomsten
7) de pensioengrondslag, de pensioengrondslag
8) looncontroles, De looncontroles

Koopvaardij 1
1) internationaal opererende bedrijven, die bedrijven
2) een beleid voor actief aandeelhouderschap, dit beleid
3) Het stembeleid van het pensioenfonds, Het stembeleid
4) het dialoogprogramma, het dialoogprogramma
5) De dialoog, deze dialoog
6) financiële instellingen en beursgenoteerde ondernemingen, hun

PFZW
1) zijn kernwaarden, De kernwaarden
2) De coronacrisis, de coronacrisis, de coronacrisis
3) het pensioenstelsel, het Nederlands pensioenstelsel
4) de Pensioenwet, de Pensioenwet, de Pensioenwet, de Pensioenwet

PFZW 1
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1) beleggingsfondsen en ondernemingen in de vastgoedportefeuilles, hun
2) zzp’ers, de zzp’ers

PGB
1) de ABTN, de ABTN
2) de Pensioenwet, de Pensioenwet

PGB 1
1) het MVB-kader, het MVB-kader

PME
1) beleggers, hun, zij, zij
2) Het dialoogprogramma van PME, ons dialoogprogramma, ons dialoogprogramma
3) onze investeringen, onze investeringen
4) bedrijven, hun

PME 1
1) de huidige financiële middelen, de beperkte financiële middelen
2) deze (ex-) werknemers, zij

PMT
1) de klantreis ‘voorbereiden om met pensioen te gaan’, deze klantreis
2) De werkgeversconsulenten, Zij
3) het verantwoordings- orgaan van PMT, het verantwoordings orgaan
4) de bestuursleden van PMT, de bestuursleden
5) Gëınteresseerde deelnemers en pensioengerechtigden, zich
6) het bestuursbureau, het bestuursbureau, het bestuursbureau, het bestuursbureau,
het bestuursbureau
7) een nieuw investeringsfonds Innovation Industries, Dit fonds, zich, het fonds, Inno-
vation Industries

Rabobank
1) het langverwachte pensioenakkoord, Dit akkoord

Rabobank 1
1) het Klimaatakkoord, het klimaatakkoord
2) potentiële uitkeringen, deze potentiële toekomstige uitkering

Shell
1) voormalig Shell werknemers, hun
2) Het uitbestedingsrisico, Het uitbestedingsrisico
3) De compliance officer van SSPF, De compliance officer van SSPF, de compliance
officer, De compliance officer
4) bestuursleden, hun
5) de SPN Academy, de SPN Academy, de SPN Academy, de SPN Academy, de SPN
Academy

SNS
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1) bestuurders in dienst van de werkgevers, zij
2) een menu-optie “Mijn pensioen”, deze pensioenplanner
3) een opleidingsplan, dit plan, Dit plan

SNS 1
1) de deelnemers, de deelnemers
2) dergelijke beperkingen, deze
3) de lagere positionering, deze

TNO
1) alle wettelijke wijzigingen, deze
2) de sleutelfuncties, de sleutelfuncties, de sleutelfuncties, de sleutelfuncties
3) het kabinet, het kabinet, het kabinet
4) Mevrouw Cchung, Mevrouw Cchung
5) de heer Bulder, de heer Bulder

TNO 1
1) de Verenigde Naties, de Verenigde Naties, de Verenigde Naties
2) tabak, tabak, tabak

Vervoer
1) sociale partners, sociale partners
2) de taken van een werkgroep, zich
3) Het voorzi(cid )ersoverleg, Het voorzi(cid )ersoverleg
4) vijf leden, De leden, De leden
5) De sleutelfunc(cid )ehouders, hun
6) het nieuwe reglement Klachtenregeling, Het nieuwe reglement klachtenregeling

Vervoer 1
1) pensioenfondsen, hun
2) Achmea Investment Management, Achmea Investment Management, Achmea In-
vestment Management, Achmea Investment Management, Achmea Investment Man-
agement
3) twee doelinvesteringsfondsen, deze fondsen

Zoetwaren
1) onze verplichtingen, de verplichtingen
2) de dekkingsgraad van Bpf Bakkers, de dekkingsgraad van Bpf Bakkers
3) de commissies, de commissies
4) informatie over de dekkingsgraad, Die informatie
5) uitzendkrachten, deze uitzendkrachten
6) het partnerpensioen, het partnerpensioen
7) Onze communicatie, Onze communicatie
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E.4 Similar chains

The order of the chains is first the output chains followed by the gold chains. Mentions
that are not in the other chain are highlighted.

ABP

1)
een forse premiestijging, de premiestijging, de premiestijging
een forse premiestijging, de premiestijging

2)
De premiedekkingsgraad, de premiedekkingsgraad, de premiedekkingsgraad
de premiedekkingsgraad, De premiedekkingsgraad, de premiedekkingsgraad, de pre-
miedekkingsgraad

3)
de waardeoverdrachten, waardeoverdrachten
de waardeoverdrachten, waardeoverdrachten, waardeoverdrachten

4)
automotive en papier verpakkingen en pulp, deze twee sectoren
automotive en papier verpakkingen en pulp, deze twee sectoren, de sectoren van Du
Plessis

5)
deze gesprekken, Deze gesprekken
keukentafelgesprekken, deze gesprekken, Deze gesprekken

6)
het nieuwe pensioencontract, het nieuwe pensioencontract
het nieuwe pensioencontract, het nieuwe pensioencontract, het nieuwe pensioencontract

7)
het fiscale beleid, het fiscale beleid
het fiscale beleid, het nieuwe beleid, het fiscale beleid

8)
Commissie Parameters, De Commissie Parameters, De Commissie Parameters, De
Commissie Parameters
De Commissie Parameters, De Commissie Parameters, De Commissie Parameters

9)
het bestuur, Het bestuur, Bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur,
Het bestuur, Het bestuur, De Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het
bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur
het bestuur, Het bestuur, Bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur,
Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het
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bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur

Bouw

1)
een strategisch continüıteits- en opvolgingsplan voor het bestuur en de organen van het
fonds, Dit plan
een strategisch continüıteits- en opvolgingsplan voor het bestuur en de organen van het
fonds, Dit plan, Het

2)
De Code, de Code, De Code, De Code, De Code, de Code, deze Code, zijn, zijn, de
Code, de Code
De Code Pensioenfondsen, (de Code), de Code Pensioenfondsen, De Code, de Code,
De Code, De Code, De Code, de Code

3)
bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW,
BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW,
BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW,
bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW,
bpfBOUW, het bestuursbureau bpfBOUW, bpfBOUW, het bestuursbureau, bpfBOUW,
bpfBOUW, bpfBOUW, Strategie bpfBOUW BpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, zijn,
bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW,
bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW,
bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW,
BpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW,
BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW,
bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW
bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, wij, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, wij, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, het fonds, bpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, Het fonds Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor
de Bouwnijverheid, (bpfBOUW), het fonds, Het fonds, BpfBOUW, wij, onze, Bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, Het fonds, bpfBOUW, het fonds, BpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, het fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds,
het pensioenfonds, het pensioenfonds, het fonds, het fonds, het fonds, bpfBOUW,
het fonds, bpfBOUW, BpfBOUW, het fonds, BpfBOUW, wij, onze, BpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, het fonds, bpfBOUW, bpfBOUW, Het
fonds, BpfBOUW, zich, Het fonds, Het fonds, BpfBOUW, bpfBOUW, zich, zijn, het
fonds, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, onze, het fonds, het fonds, BpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, Bpf-
BOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, haar, bpfBOUW,
bpfBOUW, BpfBOUW, BpfBOUW, het fonds, bpfBOUW, Het fonds, BpfBOUW, bpf-
BOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpf-
BOUW, bpfBOUW, fonds, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, het fonds, BpfBOUW,
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bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW

4)
de gedragscode van bpfBOUW, de gedragscode
de gedragscode van bpfBOUW, de gedragscode, de gedragscode

5)
het coronavirus, het virus, de crisis
het coronavirus, het virus

6)
het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, zijn, het Verantwoording-
sorgaan, Verantwoordingsorgaan Het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsor-
gaan, Het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan, Ook het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwo-
ordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwo-
ordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwo-
ordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan
het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, zijn, het Verantwoordingsor-
gaan, het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, Het Verantwoording-
sorgaan, Het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan, Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsor-
gaan, verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, Verantwoordingsorgaan

7)
de SVB, de SVB, de SVB
de SVB, de SVB, de SVB, de SVB

8)
het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur van bpfBOUW, Het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur van het
fonds, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het
bestuur, het bestuur, Het bestuur , Het bestuur , Het bestuur , het bestuur , Het
bestuur , het bestuur , Het bestuur , het bestuur , het bestuur , Het bestuur , het
bestuur , het bestuur , het bestuur , Het bestuur , het bestuur , Het bestuur , zich,
Het bestuur , het bestuur , Het bestuur , het bestuur
Het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur van bpfBOUW, Het bestuur, het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur,
Het bestuur, Het bestuur, het bestuur van het fonds, het bestuur van bpfBOUW, het
bestuur, Het bestuur van bpfBOUW, Het bestuur, Het, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur van het
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fonds, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, zich, Het bestuur, het bestuur, het
bestuur van bpfBOUW, Het bestuur, het bestuur

9)
een pilot, De pilot, de pilot
een pilot, De pilot, de pilot, de pilot

10)
de Raad van Toezicht, de Raad, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad
van Toezicht, de Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht,
de Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, De Raad van
Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad
van Toezicht, de Raad van l, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, De Raad
van Toezicht
Raad van Toezicht, de Raad, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad
van Toezicht, de Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht,
de Raad van Toezicht, De Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, De Raad van
Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad van Toezicht, de Raad
van Toezicht van bpfBOUW, de Raad van Toezicht, Raad van Toezicht, de Raad, de
Raad van Toezicht

Bouw 1

1)
onze, Wij, we, we, we, Wij, onze, onze, we, we, we, we, onze, onze, onze, we, onze, we,
we, We, we, onze, ons, we, onze, onze, onze, wij, wij, onze, we, onze, wij, Wij, Wij,
We, wij, wij, We, ons, ons, we, Wij, wij, onze, wij, We, we, We, wij, wij, Onze, wij, we,
onze, ons, onze, we
bpfBOUW , onze, Wij, we, we, we, bpfBOUW , Wij, onze, bpfBOUW , onze, we, Bpf-
BOUW , we, we, onze, We, onze, onze, bpfBOUW , onze, bpfBOUW , zijn, bpfBOUW
, we, We, we, onze, ons, we, onze, bpfBOUW , onze, bpfBOUW , onze, wij, wij, onze,
BpfBOUW , onze, wij, Wij, Wij, We, wij, wij, We, we, ons, ons, onze, Wij, wij, onze,
BpfBOUW , wij, We, we, We, onze, wij, Onze, wij, onze, onze, bpfBOUW , bpfBOUW
, BpfBOUW , BpfBOUW , zich, ons, onze

2)
de bedrijven waarin we beleggen, ze, bedrijven, bedrijven, ze, bedrijven, bedrijven,
bedrijven
de bedrijven, ze, bedrijven, de bedrijven, bedrijven, ze, bedrijven

3)
onze beleggingsorganisatie APG, APG, APG
APG, onze beleggingsorganisatie APG, APG, APG

4)
drie doelstellingen, Deze doelstellingen, Deze
drie doelstellingen, Deze doelstellingen
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5)
onze vermogensbeheerder, onze vermogensbeheerder, ze, onze vermogensbeheerders
onze vermogensbeheerders, Bouwinvest (vastgoed) en APG, onze vermogensbeheerder,
onze vermogensbeheerder, onze vermogensbeheerders

6)
De partijen, zij
overheid bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties, De partijen, zij

Detailhandel

1)
we, ons, ons, we, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen- fonds, Het pen-
sioen fonds, het pensioenfonds, we, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pen-
sioenfonds, ons, ons pensioenfonds, ons, we, het pensioenfonds, het pensioenfonds, zij,
het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioen- fonds, Het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, zijn, Het pensioenfonds, het fonds, het pensioenfonds, het, haar, haar,
Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich, het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds,
haar, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensi- oenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, haar, het fonds, het fonds, het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds,
Het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pen-
sioenfonds, Het pensioenfonds, zich, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pen-
sioenfonds, haar, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het fonds, het pensioenfonds,
Exxon, Exxon, het fonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds,
het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het Pensioenfonds, het pen-
sioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen- fonds, het fonds, Het
pensioenfonds, het pensioenfonds, ons
we, ons, ons, we, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen- fonds, Het pen-
sioen fonds, het pensioenfonds, het pensioen fondsen, we, het pensioenfonds, Het pen-
sioenfonds, Het pen- sioenfonds, ons pensioenfonds, ons, we, Pensioenfonds Detail-
handel, zich, ze, het pen- s ioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, zij, het
pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioen- fonds, ze, Het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, zelf, Het pensioenfonds, het fonds, Pensioenfonds Detailhandel, we ,
het pensioenfonds, haar, haar, haar, Het pensioenfonds, Pen- sioenfonds Detailhandel,
Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds,
Pensioenfonds Detailhandel, het pensioenfonds, Pensioenfonds Detailhandel, het pen-
sioenfonds, pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds,
Het pensioenfonds, het pensioenfonds, haar, het pensioenfonds, het pensioenfonds,
het pensioenfonds, het pensi- oenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, haar,
Pensioenfonds Detailhandel, Pensioenfonds Detailhandel, het fonds, Pensioenfonds De-
tailhandel, zich , we , Pensioenfonds Detailhandel, het fonds, het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, zich , Het pensioenfonds, het pensioenfonds, Pen-
sioenfonds Detailhandel, het pensioenfonds, We, het pensioenfonds, Pensioenfonds De-
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tailhandel, Het pensioenfonds, Pensioenfonds De- tailhandel, Pensioenfonds Detailhan-
del, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich , haar, het pen-
sioenfonds, Het pensioenfonds, zich , haar, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, zich
, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Pen-
sioenfonds Detailhandel, Pensioenfonds Detailhandel, het pensioenfonds, haar, we , het
pensioenfonds, haar, Pensioenfonds Detailhandel, het fonds, het fonds

2)
ons MVB-beleid, het MVB-beleid, zich, ons MVB-beleid, het MVB-beleid, haar MVB-
beleid, het MVB-beleid, het MVB-beleid, het MVB-beleid
ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid, (MVB-beleid), ons MVB-beleid,
het MVB-beleid, zich, het maatschappelijk verant- woorde beleggingsbeleid, het MVB-
be- leid, ons MVB-beleid, het MVB-beleid, haar MVB-beleid, het MVB-beleid, het
MVB-beleid, het MVB-beleid, het maatschappelijk verantwoord beleggingsbe- leid, het
MVB-beleid, het MVB-beleid, het MVB Beleid

3)
BMOGAM, BMOGAM, BMOGAM, BMOGAM, BMOGAM, BMOGAM, BMOGAM,
BMO GAM, BMO GAM, BMO GAM, BMO
een onafhankelijke beleggingsbeheerder BMO GAM, Zij, BMO GAM, BMO GAM,
de Responsible Engagement Overlay-manager, de Engagement Overlay-manager, De
Responsible Engagement Overlay-ma- nager, BMO GAM, BMO GAM, BMO, BMO
GAM, BMO GAM, zich, BMO GAM, BMO GAM, BMOGAM, BMO GAM, BMO
GAM, BMO GAM, BMO GAM, BMO

4)
FTSE Russell, FTSE Russel, de CEO
FTSE Russell, FTSE Russel, Indexbouwer Provider FTSE Russell

5)
het pen- s ioenfonds, Het convenant, dit convenant
het Internationaal Maatschappelijk Verantwoordelijk Ondernemen (IMVO) Convenant,
Het convenant, dit convenant

DSM

1)
Het bestuur, Het bestuur, goed bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het
bestuur, Het bestuur, het bestuur
het bestuur, het bestuur van PDN, Het bestuur, Het bestuur, zich, het bestuur, Het
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur

2)
de Europese Unie, de Europese Unie
de Europese Unie, de Europese Unie, EU

3)
de website, de website, de website
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de website, de website, de website

Forbo

1)
kennissessies, Deze sessies
kennissessies, Dit, Deze sessies

2)
de vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de vermo-
gensbeheerder, de Vermogensbeheerder
onze vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de ver-
mogensbeheerder, de vermogensbeheerder, de Vermogensbeheerder, de Vermogensbe-
heerder

3)
het herstelplan, herstelplan, het herstelplan een herstelplan, het herstelplan, het her-
stelplan, het herstelplan, het herstelplan, het herstelplan, het herstelplan, Het volledige
herstelplan
een herstelplan, het herstelplan, een herstelplan, het herstelplan, het herstelplan, her-
stelplan, het herstelplan, het herstelplan, het herstelplan, Het volledige herstelplan

4)
een premiedepot, Dit depot, Het premiedepot, Het premiedepot
het premiedepot, een premiedepot, Dit depot, het premiedepot, Het premiedepot, Het
premiedepot

5)
bestuurders, bestuurders, bestuurders
bestuurders, bestuurders

6)
sleutelfuncties, sleutelfuncties
sleutelfuncties, sleutelfuncties, sleutelfuncties

7)
De rente, de rente, de rente, de rente
De rente, de rente, de rente

8)
het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het
gehele bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, Het bestuur, zich, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het
bestuur
Het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het gehele bestuur,
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het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het pensioenfondsbestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, zich, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, haar, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur van Pensioenfonds Forbo, het bestuur,
het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur

9)
de nieuwe regeling, de nieuwe regeling
een nieuwe pensioenregeling, de nieuwe regeling, de nieuwe regeling

10)
het nFTK, het MVEV, het nFTK
het nFTK, het nFTK

11)
Het pensioenfonds Inleiding Pensioenfonds Forbo, Het fonds, Pensioenfonds Forbo,
Pensioenfonds Forbo, zich, Visie Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioen-
fonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, de Forbo-
organisatie, het fonds, Pensioenfonds Forbo, Forbo, Pensioenfonds Forbo, Forbo, Pen-
sioenfonds Forbo, het fonds, Forbo, Forbo, Forbo, ons fonds, Pensioenfonds Forbo,
het fonds, Pensioenfonds Forbo, het fonds, het fonds, Pensioenfonds Forbo, het fonds,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, het, Pensioenfonds
Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, het fonds, het
fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, Pensioenfonds
Forbo, het fonds, het fonds, Pensioenfonds Forbo, het fonds, Pensioenfonds Forbo, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, het
fonds
Pensioenfonds Forbo, Het fonds, Pensioenfonds Forbo, het fonds, Pensioenfonds Forbo,
zich, Pensioenfonds Forbo, haar, haar, Pensioenfonds Forbo, het pensioenfonds, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pen-
sioenfonds, wij, wij, we, Pensioenfonds Forbo, wij, de eigen organisatie, het pensioen-
fonds, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, het pensioenfonds, het fonds, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, het fonds, Pensioenfonds Forbo, het pensioen-
fonds, Pensioenfonds Forbo, Forbo, Pensioenfonds Forbo, het fonds, Forbo, ons fonds,
Pensioenfonds Forbo, het fonds, Pensioenfonds Forbo, haar, Pensioenfonds Forbo, we,
onze, onze, onze, onze, het fonds, het fonds, Pensioenfonds Forbo, onze, het fonds,
onze, onze, we, onze, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, het pensioenfonds,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo,
het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, Pensioenfonds
Forbo, het fonds, het fonds, het fonds, Pensioenfonds Forbo, het fonds, Pensioenfonds
Forbo, het pensioenfonds, onze, onze, we, onze, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds
Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, onze, het fonds

12)
10 Verslag van het bestuur, Dit verslag, het verslag
Dit verslag, het verslag
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13)
De communicatiecommissie, de risicocommissie, De risicocommissie, de risicocommissie,
de risicocommissie, De communicatiecommissie
de risicocommissie, De risicocommissie, de risicocommissie, de risicocommissie

14)
Afronding onderzoek DNB DNB, DNB, DNB, DNB, DNB, DNB, DNB, DNB, het CBS
DNB, DNB, DNB, De Nederlandsche Bank, DNB, DNB, DNB, DNB, DNB

15)
aspirant bestuurder Stephan Stieltjes, zijn, zijn
Stephan Stieltjes, zijn, zijn

E.5 Missed chains

ABP

1) het strategische beleggingsbeleid, dat beleid

Mentions not deteced:

2) Lizelle du Plessis, senior credit analyst, ik, mij n, Lizelle du Plessis, Zij, senior
credit-analist, beoordeel ik, Ik, Mijn, Du Plessis, ik, mijn, Du Plessis, ze, ‘Ik, ik, ik,
mijn, ik, mijn

Mentions not deteced: senior credit analyst, mij n, beoordeel ik, Du Plessis

3) ons nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen, Dit beleid, Het nieuwe beleid,
ons nieuwe beleid, ABP’s nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen

Mentions not deteced: ABP’s nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen

4) de website van ABP, de website, de website, onze website, de website

Mentions not deteced: de website

5) ons beleid voor duurzaam en verantwoord, het beleid Duurzaam en Verantwoord
Beleggen, ons beleid

Mentions not deteced: ons beleid

Bouw

1) deelnemers, Hun, hun

Mentions not deteced: deelnemers
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2) DNB, De Nederlandsche Bank, De Nederlandsche, (DNB), DNB, DNB, DNB, DNB

Mentions not deteced: De Nederlandsche Bank, De Nederlandsche, (DNB) 3) de partij,
de partij

Mentions not deteced: de partij, de partij

4) jongere bestuurders, zich

Mentions not deteced:

5) de uitkering, De uitkering

Mentions not deteced:

Bouw 1

1) het klimaatcommitment van de financiële sector, Hiermee

Mentions not deteced: Hiermee

2) invloed, die invloed

Mentions not deteced:

3) bedrijven, deze bedrijven, ze

Mentions not deteced: bedrijven

4) tien ‘handvatten’, Deze, De handvatten

Mentions not deteced:

5) groene obligaties, (green bonds), Dit, green bonds, groene obligaties

Mentions not deteced: green bonds, groene obligaties

Detailhandel

1) zich, een zogeheten Emerging Market Equity Index, Deze index, een eigen Du-
urzaamheidsindex

Mentions not deteced: Deze index

2) De UN Principles for Responsible Investment, (UNPRI), deze richtlijnen, de UN
PRI, de UN PRI, de Principles for Responsible Investment (PRI) van de Verenig- de
Naties, Deze PRI, PRI, zich
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Mentions not deteced: De UN Principles for Responsible Investment, (UNPRI)

3) de Global Real Estate Sustainability Benchmark, (GRESB), de Global Real Es-
tate Sustainability Benchmark, (GRESB), GRESB, GRESB, GRESB, GRESB

Mentions not deteced: de Global Real Estate Sustainability Benchmark, (GRESB),
de Global Real Estate Sustainability Benchmark, (GRESB)

4) de beleggingsportefeuille, de beleggingsportefeuille, de portefeuil- le, deze porte-
feuille, de beleggingsportefeuille, de gehele beleggingspor- tefeuille

Mentions not deteced: de portefeuil- le

5) bedrijven, ze

Mentions not deteced: bedrijven

DSM

1) het Beleggingsplan, het Beleggingsplan

Mentions not deteced:

2) de onafhankelijke accountant, Onze, Wij, onze, ons, wij, Wij, onze, Onze, Wij,
wij, onze, wij, Wij, ons, onze, Onze, We, Onze, Onze, onze, onze

Mentions not deteced:

3) de Internationale Arbeidsorganisatie, (ILO)

Mentions not deteced: de Internationale Arbeidsorganisatie, (ILO)

4) BMO GAM, BMO, BMO, BMO

Mentions not deteced: BMO

5) deze beleggingen, deze beleggingen

Mentions not deteced:

Forbo

1) de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad,
de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad

Mentions not deteced:

2) de sleutelfunctie Risico, 0deze functie
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Mentions not deteced:

3) de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota, (ABTN), de ABTN, de Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota, (ABTN), de ABTN Mentions not deteced: de Actuariële en
Bedrijfstechnische Nota, (ABTN), de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota, (ABTN)

4) een verdiepende workshop, deze studie

Mentions not deteced:

5) het uitvoeren van de pensioenregeling in letter en geest, Dit

Mentions not deteced: het uitvoeren van de pensioenregeling in letter en geest

E.6 Incorrectly outputted chains

ABP

1) wij, onze, we, onze, onze, onze, onze, onze, onze, de ons, onze, wij, onze, onze

Incorrectly outputted mentions: de ons

2) 23 ABP Jaarverslag, het verslagjaar, het verslagjaar

Incorrectly outputted mentions: 23 ABP Jaarverslag, het verslagjaar, het verslagjaar

3) de pensioenregeling voor militairen, een nieuwe pensioenregeling, de pensioenregeling

Incorrectly outputted mentions: een nieuwe pensioenregeling, de pensioenregeling

4) militairen, de militairen, de militairen, militairen

Incorrectly outputted mentions: militairen, de militairen, de militairen, militairen

5) De totale premie, de gedempte kostendekkende premie

Incorrectly outputted mentions: De totale premie, de gedempte kostendekkende premie

Bouw

1) ”de risicos”, ”de risicos”

Incorrectly outputted mentions: ”de risicos”, ”de risicos”

2) het jaarverslag van bpfBOUW, dit jaarverslag, dit jaarverslag, dit Jaarverslag, het
verslagjaar
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Incorrectly outputted mentions: dit jaarverslag, dit Jaarverslag, het verslagjaar

3) De aanhoudend lage rente, de lage rente

Incorrectly outputted mentions:

4) de premie, de premie, de premie, de feitelijke premie, de premie, de missie

Incorrectly outputted mentions: de feitelijke premie, de premie, de missie

5) de bouwsectoren, de bouwsector

Incorrectly outputted mentions: de bouwsectoren, de bouwsector

Bouw 1

1) bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, Focusthema’s
BpfBOUW, bpfBOUW, Klimaatcommitment financiële sector BpfBOUW, BpfBOUW

Incorrectly outputted mentions: Focusthema’s BpfBOUW, Klimaatcommitment fi-
nanciële sector BpfBOUW

2) duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

Incorrectly outputted mentions: duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

3) De duurzame ontwikkelingsdoelen, zich, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen

Incorrectly outputted mentions:

4) de externe lokale managers, ze, hun

Incorrectly outputted mentions:

5) lokale managers, hun

Incorrectly outputted mentions:

Detailhandel

1) je, je, je, je

Incorrectly outputted mentions: je, je, je, je

2) impact investing, impact investing

Incorrectly outputted mentions: impact investing, impact investing
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3) MVB, MVB, MVB

Incorrectly outputted mentions: MVB

4) de MVB-doel- stellingen, de MVB-doel- stellingen

Incorrectly outputted mentions:

5) een aantal Key Performance Indicators (KPI’s), Deze KPI’s

Incorrectly outputted mentions: een aantal Key Performance Indicators (KPI’s)

DSM

1) u,

Incorrectly outputted mentions: u,

2) het duurzaamheidsverslag van Stichting Pensioenfonds DSM Nederland (PDN), dit
verslag, Dit verslag, dit duurzaamheidsjaarverslag, Het duurzaamheidsverslag, Dit du-
urzaamheidsverslag, dit duurzaamheidsverslag

Incorrectly outputted mentions: het duurzaamheidsverslag van Stichting Pensioenfonds
DSM Nederland (PDN), dit duurzaamheidsjaarverslag

3) wij, ons, wij, onze, wij, We, we, we, we, we, we, we, we, wij, we, onze, we, onze, Het
fonds, haar, het fonds, onze, onze, we, ons, we, onze, onze, onze, ons, wij, wij, onze,
We, onze, we, ons, onze, onze, onze, onze, hun, Het fonds, het fonds, Het fonds, We,
onze, we, we, onze, We, onze, we, het fonds, het fonds, Het fonds, we, het fonds, Het
fonds, we, Het fonds, onze, onze, Het fonds, Het fonds, Het fonds, We, het fonds, Het
fonds, Het fonds, Het fonds, zijn, Het fonds, zijn, Het fonds, Het fonds, Het fonds, Het
fonds, onze, Wij, wij, onze, wij, Wij, ons, onze, onze, Onze, We, wij, ons, Wij, wij, Wij,
onze, onze, onze

Incorrectly outputted mentions: We, onze, We, Het fonds, onze, Het fonds, Het fonds,
Het fonds, het fonds, Het fonds, Het fonds, Het fonds, zijn, Het fonds, zijn, Het fonds,
Het fonds, Het fonds, Het fonds, onze, onze

4) duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, du-
urzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid,
duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurza-
amheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid,
duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, criterium,
duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

Incorrectly outputted mentions: duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurza-
amheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid,
duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurza-
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amheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid,
duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid, duurza-
amheid, criterium, duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

5) PDN, PDN, PDN, PDN, zich, haar, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, zich, PDN, PDN, PDN, zich, PDN, PDN,
zijn, PDN, PDN, PDN, zijn, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN,
PDN, PDN, deed PDN, zal PDN, PDN, PDN, PDN, PDN, PDN

Incorrectly outputted mentions: deed PDN, zal PDN

Forbo

1) de stichting, rechtsvorm

Incorrectly outputted mentions: de stichting, rechtsvorm

2) het fonds, het fonds

Incorrectly outputted mentions:

3) gewezen werknemers, hun

Incorrectly outputted mentions: gewezen werknemers

4) werkgevers, de werkgever

Incorrectly outputted mentions: werkgevers

5) de pensioenregeling, De pensioenregeling, de pensioenregeling, de pensioenregeling

Incorrectly outputted mentions: de pensioenregeling
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AppendixF

Ouputrule-basedsystemwhole
report

F.1 ABP

F.1.1 Chains in Output Partial with no counterpart

1) het bestuur gezien de toegenomen spanning op de pensioendriehoek ambitie-kosten-
zekerheid, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het
bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, categorieën
belangrijk, deze categorieën, ze, het bestuur om hedgefondsen, het bestuur, Het bestuur
2) een reëel rendement van 2, een reëel rendement van 2
3) drie jaar, het jaar
4) de laatste stap, een stap
5) tabel hiernaast, de volgende tabel, de tabel, Dit
6) kosten, kosten, een net zo belangrijk beleggingscriterium als duurzaamheid
7) De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, de premie voor de middel-
loonregeling voor (en, de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen Premie
voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen inclusief opslagen, de premie, die, De pre-
mie, die
8) Het Verantwoordingsorgaan van ABP, Verantwoordingsorgaan, het Verantwoording-
sorgaan
9) Bestuur, Bestuur
10) Premie, nabestaandenpensioen Premie, Premie, premie voor arbeidsongeschikthei-
dspensioen (gemiddeld), (gemiddeld) Premie
11) De premiedekkingsgraad, de premiedekkingsgraad
12) het nieuwe beleid, Het nieuwe beleid, SVB, het op dat moment geldende beleid,
beleid, het beleid, het beleid, dat, het nieuwe beleid, nieuw beleid, dat beleid, ons beleid
voor duurzaam en verantwoord beleggen, het beleid, Dit beleid, Het nieuwe beleid, ons
beleid voor de periode en verder, het nieuwe beleid
13) onze deelnemers, onze deelnemers, onze deelnemers, hun, hun, onze deelnemers
14) hun pensioen-, pensioen-
15) Gewezen deelnemers, die, zich
16) Onderwerpen, die
17) werkgevers, zij
18) werkgevers, zij

43
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19) De belangrijkste onderwerpen, die
20) rendement van de beleggingen, rendement
21) private beleggingscategorieën, private beleggingscategorieën met een netto positief
22) Financiële markten, volmaakt efficiënt
23) Een hoger verwacht rendement, dit
24) de andere beleggingscategorieën, andere beleggingscategorieën
25) hogere kosten met zich, hogere kosten
26) opkomende markten, opkomende markten, opkomende markten
27) ons nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen, het beleid Duurzaam en
Verantwoord Beleggen

F.1.2 Chains in Output Whole with no counterpart

1) het contact met ABP ervaren, het eerste contact met een deelnemer die het ergens
niet mee eens is binnen vijf werkdagen plaatsvindt
2) werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgevers, werkgev-
ers, zij, werkgevers, zij
3) stakeholders voor nieuw beleid, onze stakeholders
4) de voorziening, zakelijke waarden
5) totaal, KCC Totaal
6) De premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen, de premie voor de middel-
loonregeling voor (en, Premie, de premie voor ouderdoms- en nabestaandenpensioen
Premie, nabestaandenpensioen Premie, Premie, premie voor arbeidsongeschiktheid-
spensioen (gemiddeld), (gemiddeld) Premie, de premie, die, De premie, die
7) het oude beleid, het geldende beleid, nieuw beleid, ons nieuwe beleid, fiscaal beleid,
het fiscale beleid
8) drie jaar, het jaar, Uitdagend jaar, een uitdagend jaar
9) het verslag Duurzaam en Verantwoord Beleggen, ons aparte jaarverslag Duurzaam
en Verantwoord Beleggen, ons nieuwe beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen, het
beleid Duurzaam en Verantwoord Beleggen
10) een lang traject, een intensief traject
11) deze regeling, De afgesproken vereenvoudigde regeling
12) de economische ontwikkelingen, technologische ontwikkelingen, grote maatschap-
pelijke en economische ontwikkelingen
13) militairen, militairen
14) de premiedekkingsgraad rentegevoelig is, de dienstverlening persoonlijker is, Dit
15) een bewuste keuze gemaakt om hen, een verantwoorde keuze van de beleggingsporte-
feuille, de keuze voor de energietransitie
16) belangrijk onderdeel van het nieuwe beleid, fonds
17) de strategische doelen van ABP, Nieuwe doelen, de gestelde doelen
18) Deze feedback, De feedback van deelnemers
19) processen, De verschillende processen
20) Onderwerpen, die, De belangrijkste onderwerpen, die
21) ouderdoms-, voorwaardelijk ouderdoms-
22) opslagen, opslagen
23) een reëel rendement van 2, een reëel rendement van 2, deze evaluatie, rendement
van de beleggingen, rendement, Een hoger verwacht rendement, dit
24) Financiële markten, volmaakt efficiënt, opkomende markten, opkomende markten,
de Chinese markten, opkomende markten 25) zichtbaar worden, gemaakt worden
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26) de groei binnen opkomende markten, economische groei voor de komende jaren over
de kansen in opkomende markten of over de handelsoorlog tussen de VS en China
27) een te lage uitkering, de aangepaste uitkering
28) eigen geld hierin, mijn eigen geld
29) de beleggingen, onze beleggingen
30) onze portefeuille, vastrentende waarden
31) private beleggingscategorieën, beleggingscategorieën, de andere beleggingscategorieën,
private beleggingscategorieën met een netto positief, andere beleggingscategorieën
32) beleggingsportefeuille, de totale beleggingsportefeuille
33) hedgefondsen, hedgefondsen, hedgefondsen, hedgefondsen
34) AOW-gerechtigd zijn, hoger zijn, gaande zijn
35) de toelichting op de premiebijdragen (netto) in de enkelvoudige jaarrekening, een
uitgebreide toelichting daarop
36) dit overzicht, een real-time overzicht van hun pensioengegevens

F.1.3 Similar chains in Output Partial and Output Whole

1)
goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Bouwen aan goed pensioen, goed pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Premie voor vastgesteld, het pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers Pre-
miedekkingsgraad, ABP pensioen, hun pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deel-
nemers, het eerder te veel ontvangen pensioen, Dit, goed pensioen voor 3 miljoen
deelnemers, hun pensioen, hun pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Waardeoverdrachten, Een pensioen, pensioen, hun pensioen, goed pensioen, pensioen,
pensioen, het pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers Beroepschriften Beroep-
schriften en afhandeling, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers ABP Jaarverslag
Interview Lizelle du Plessis senior credit analyst APG, goed pensioen voor 3 miljoen
deelnemers
goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Bouwen aan goed pensioen, goed pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Premie voor vastgesteld, het pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers Pre-
miedekkingsgraad, ABP pensioen, hun pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deel-
nemers, het eerder te veel ontvangen pensioen, Dit, goed pensioen voor 3 miljoen
deelnemers, hun pensioen, hun pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Waardeoverdrachten, Een pensioen, pensioen, hun kleine pensioen, hun pensioen, goed
pensioen, pensioen, pensioen, het pensioen, goed pensioen voor 3 miljoen deelnemers
Beroepschriften Beroepschriften en afhandeling, goed pensioen voor 3 miljoen deelne-
mers ABP Jaarverslag Interview Lizelle du Plessis senior credit analyst APG, goed
pensioen voor 3 miljoen deelnemers, het eigen pensioen

2)
wij, onze, we, onze, onze, wij, Ons, onze, we, wij, we, onze, we, we, onze, we, onze,
onze, onze, we, we, onze, wij, wij, ons, wij, onze, We, wij, onze, we, wij, wij, wij, Ons,
onze, wij, we, we, onze, we, onze, wij, wij, we, onze, We, wij, we, Onze, ons, we, we,
we, we, wij, wij, onze, we, ons, ons, We, we, we, we, ons, onze, we, We, we, onze, wij,
we, ons, we, ons, we, wij, onze, wij, wij, wij, wij, Wij, onze, we
wij, onze, we, onze, onze, wij, Ons, onze, we, wij, we, onze, we, we, onze, we, onze,
onze, onze, we, we, onze, wij, wij, ons, wij, onze, We, wij, onze, we, wij, wij, wij, Ons,
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onze, wij, we, we, onze, we, onze, wij, wij, we, onze, We, wij, we, Onze, ons, we, we,
we, we, wij, wij, onze, we, ons, ons, We, we, we, we, ons, onze, we, We, we, onze, wij,
we, ons, we, ons, we, wij, onze, wij, wij, wij, wij, Wij, ”fiscale (als onderdeel van de
categorie integriteitsrisicos)”, onze, we

3)
deelnemers, deelnemers, deelnemers, AOW-gerechtigde deelnemers, hun, deelnemers,
die, elkaar, Deze deelnemers, hun, deelnemers, hun, ruim deelnemers, de deelnemers,
die, deelnemers, hun, deelnemers, deelnemers, deelnemers, Zij, deelnemers, deelnemers,
deelnemers, zij, de Deelnemers actief benaderd voor AOP, arbeidsongeschikte deel-
nemers, deze deelnemers, hun, zo’n deelnemers, hun, Deelnemers met nettopensioen,
deelnemers, hen, Deze deelnemers, persoonlijk beantwoord, de deelnemers, hun, zich,
deelnemers met Deeltijdfactor Berekeningsgrondslag, deelnemers in processen, deelne-
mers met als doel dit, deelnemers ABP Jaarverslag Interview Lizelle du Plessis senior,
deelnemers onder andere via de website (nieuwe) factsheets en nieuwsbrieven, de deel-
nemers, de deelnemers, zij
deelnemers, deelnemers, deelnemers, AOW-gerechtigde deelnemers, hun, deelnemers,
die, elkaar, Deze deelnemers, hun, deelnemers, hun, ruim deelnemers, de deelnemers,
die, deelnemers, hun, deelnemers, deelnemers, deelnemers, Zij, deelnemers, deelnemers,
deelnemers, zij, de Deelnemers actief benaderd voor AOP, arbeidsongeschikte deelne-
mers, deze deelnemers, hun, zo’n deelnemers, hun, onze deelnemers, actieve deelnemers
van ABP verzonden, Deelnemers met nettopensioen, deelnemers, hen, Deze deelne-
mers, persoonlijk beantwoord, onze deelnemers, de deelnemers, hun, zich, deelnemers
met Deeltijdfactor Berekeningsgrondslag, Gewezen deelnemers, die, zich, deelnemers in
processen, onze deelnemers, hun, hun, deelnemers met als doel dit, deelnemers ABP
Jaarverslag Interview Lizelle du Plessis senior, deelnemers onder andere via de website
(nieuwe) factsheets en nieuwsbrieven, onze deelnemers, de deelnemers, de deelnemers,
zij

4)
Het premiebeleid voor en daarna, een extra belangrijk agendapunt voor het bestuur
gezien de toegenomen spanning op de pensioendriehoek ambitie-kosten-zekerheid, het
premiebeleid, het premiebeleid in nog een jaar
Het premiebeleid voor en daarna, een extra belangrijk agendapunt voor het bestuur
gezien de toegenomen spanning op de pensioendriehoek ambitie-kosten-zekerheid, het
premiebeleid, het premiebeleid in nog een jaar, het meerjarig premiebeleid

5)
de pensioenregeling voor militairen, de pensioenregeling, pensioenregeling van de mil-
itairen, pensioenregeling voor militairen, onderdeel van een, de pensioenregeling ten
goede, pensioenregeling op jaarbasis, onderdeel, ”onderdeel van de categorie integriteit-
srisicos)”
de pensioenregeling voor militairen, kosten, de pensioenregeling, pensioenregeling van
de militairen, pensioenregeling voor militairen, onderdeel van een, de pensioenregeling
ten goede, pensioenregeling op jaarbasis, onderdeel, ABP Risico Rendement Kosten,
extra kosten, hogere kosten met zich, hogere kosten, lagere kosten, kosten, een net
zo belangrijk beleggingscriterium als duurzaamheid, ”onderdeel van de categorie in-
tegriteitsrisicos)”
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6)
ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, Dit, ABP, ABP, ABP, ABP, andere
ABP, ABP, Dit, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP
overgestapt van het meten van klanttevredenheid 29 ABP Jaarverslag Bouwen aan
goed pensioen, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, Dit, ABP, ABP,
ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, dat ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, Dit,
ABP
het bestuur gezien de toegenomen spanning op de pensioendriehoek ambitie-kosten-
zekerheid, de laatste stap, Het bestuur, Het Verantwoordingsorgaan van ABP, ABP,
Bestuur, Verantwoordingsorgaan, het Verantwoordingsorgaan, een stap, De premiedekkings-
graad, Het bestuur, ABP, ABP, de premiedekkingsgraad, Het bestuur, ABP, ABP, het
nieuwe beleid, ABP, ABP, ABP, Dit, Het nieuwe beleid, SVB, het op dat moment
geldende beleid, het bestuur, Het bestuur, beleid, Het bestuur, het beleid, ABP, ABP,
ABP, ABP, andere ABP, ABP, Dit, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP, ABP,
Het bestuur, het beleid, dat, ABP, Het bestuur, Het bestuur, ABP, ABP overgestapt
van het meten van klanttevredenheid 29 ABP Jaarverslag Bouwen aan goed pensioen,
ABP, ABP, het nieuwe beleid, ABP, ABP, ABP, nieuw beleid, ABP, dat beleid, ABP,
ABP, pensioenfonds, ABP, Dit, ABP, ABP, ABP, Het bestuur, ABP, ABP, Het bestuur,
cate belangrijk, deze cate, ze, ons beleid voor duurzaam en verantwoord beleggen, het
bestuur om hedgefondsen, ABP, het bestuur, Het bestuur, ABP, ABP, het beleid, Dit
beleid, Het nieuwe beleid, Bestuur, ABP, ABP, dat ABP, ABP, ABP, ABP, ambities
voor en verder ABP, ons beleid voor de periode en verder, ABP, Dit, het nieuwe beleid,
ABP

7)
een negatief effect, het effect van die keuzes, dit effect, het effect op het eigen pensioen
sprake, een negatief effect, het effect van die keuzes, dit effect, het effect op het eigen
pensioen

8)
deze vereenvoudigingen, doorgevoerd, van hedgefondsen naar andere beleggingscate-
gorieën
deze vereenvoudigingen, doorgevoerd , Marktef, te voorkomen Beleggingsrisico, van
hedgefondsen naar andere beleggingscategorieën

9)
De maandelijkse aanvulling, dit
deze aanvulling op aantal specifieke onderdelen voor de militairen, De maandelijkse
aanvulling, dit

10)
de website van ABP, de website
de website van ABP, na gebruik van een kanaal (bijvoorbeeld de website MijnABP of
relatiemanagement voor werkgevers), de website

11)
APG, APG, APG
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APG, APG, APG, credit analyst APG

12)
de sector, die
de sector, die, mijn andere sector

13)
kleine pensioenen, deze kleine pensioenen
kleine pensioenen, deze kleine pensioenen, pensioenen

14)
deze gesprekken, hun, Deze gesprekken
deze gesprekken, hun, Deze gesprekken, verkennende gesprekken

15)
de cijfers, de cijfers van voorgaande jaren
de cijfers, de cijfers van voorgaande jaren, de definitieve cijfers

16)
het besluit, het besluit van het uitvoeringsbedrijf
het besluit, het besluit van het uitvoeringsbedrijf, genomen besluit van het bestuur om
hedgefondsen

17)
doel, Doel van deze themasessies
doel, Het doel van deze intensieve educatiesessie, Doel van deze themasessies

18)
APG, APG, APG
verdiepende dialoog, APG, APG, APG

19)
bedrijven in deze twee sectoren, deze bedrijven, zich, bedrijven, die
bedrijven, bedrijven in deze twee sectoren, deze bedrijven, zich, bedrijven, die

20)
rendement, rendement
rendement, rendement, extra rendement

21)
impact op deze sector, de impact, die
de impact, die

22)
het Strategisch Beleggingsplan, het Strategisch Beleggingsplan
het Strategisch Beleggingsplan, Start uitvoering Strategisch Beleggingsplan, het Strate-
gisch Beleggingsplan
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23)
de kennis, Deze kennis
de kennis, Deze kennis, eigen specifieke kennis

F.2 Forbo

F.2.1 Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole

1) pensioen, pensioen
2) het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Dit, het pensioenfonds bij deelnemers, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds
3) Heldere en transparante communicatie naar de (gewezen) deelnemers, communicatie
4) De communicatie naar de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, de com-
municatie, de communicatie
5) persoonlijke communicatie, zijn
6) de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, De dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkings-
graad van -15 -punt, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad aan het
begin van het boekjaar, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, De dekkingsgraad per 31
december, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad,
zich, zich, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad bij het MVEV, de
dekkingsgraad buiten het eigen vermogen
7) De rente, de rente, de rente
8) de beleidsdekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad aan het eind van uitgekomen
op, de beleidsdekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad, De beleidsdekkingsgraad, het
gemiddelde van de feitelijke dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, De belei-
dsdekkingsgraad van Pensioenfonds Forbo, de beleidsdekkingsgraad, de reële dekkings-
graad, een belangrijke graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds, De
reële dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de dekkingsgraad waarbij
volledige prijsindexatie is toegestaan, de reële dekkingsgraad, dit, de beleidsdekkings-
graad van Pensioenfonds Forbo (13, de beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds,
De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober
9) twee nieuwe bestuurders, hun
10) de ontwikkelingen binnen het bestuur, zij
11) deze evaluatie, deze evaluatie
12) de premie, premie, de premie, Deze maatregel, ingezet in, De premie, De premie,
maatregel, ingezet in, Deze maatregel, ingezet in, Deze maatregel, ingezet in, Deze
maatregel, ingezet in, Pensioenfonds Forbo in, de premie in kostendekkend geweest,
premie
13) de uitwerking daarvan, zijn, de verdere uitwerking, uitwerking
14) Evaluatie, haar
15) bereikbaar pensioen, bereikbaar pensioen
16) uitvoeringskosten, uitvoeringskosten
17) gewezen deelnemers, gewezen deelnemers
18) onze actieve deelnemers, onze actieve deelnemers
19) de uitvoeringskosten in het boekjaar), de uitvoeringskosten
20) eigen vermogen, het vereist eigen vermogen, het eigen vermogen
21) De vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad,
de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad
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22) sprake, sprake, sprake
23) de maatregelen, die
24) de kostendekkende premie, zij, de kostendekkende premie zoals berekend conform de
Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) tenzij aan de voorwaarden ten aanzien
van de hoogte van beleidsdekkingsgraad indexatie
25) de ontvangen premie, de ontvangen premie
26) De feitelijke premie, de feitelijke premie, de feitelijke premie, De feitelijke premie,
De feitelijke premie, de feitelijke premie
27) de gedempte kostendekkende premie, de gedempte kostendekkende premie, de
gedempte kostendekkende premie, gedempte kostendekkende premie, de gedempte kos-
tendekkende premie
28) de zuivere kostendekkende premie van Pensioenfonds Forbo in, De zuivere kosten-
dekkende premie, De zuivere kostendekkende premie

F.2.2 Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial

1) de eigen organisatie, de omringende organisatie, de organisatie van de vermogensbe-
heerder
2) het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Dit, het pensioenfonds bij deelnemers, het
pensioenfonds, Pensioenfonds, het pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pen-
sioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, het pensioenfonds, Pensioen-
fonds
3) deze evaluatie, Evaluatie, haar, deze evaluatie
4) de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de beleidsdekkingsgraad, de beleidsdekkings-
graad aan het eind van uitgekomen op, de beleidsdekkingsgraad, de premie, premie,
de beleidsdekkingsgraad, De beleidsdekkingsgraad, het gemiddelde van de feitelijke
dekkingsgraden van de afgelopen 12 maanden, De beleidsdekkingsgraad van Pensioen-
fonds Forbo, de premie, de aanwezige dekkingsgraad, De dekkingsgraad, de dekkings-
graad, de dekkingsgraad van -15 -punt, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de dekkings-
graad aan het begin van het boekjaar, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, De dekkings-
graad per 31 december, de beleidsdekkingsgraad, de reële dekkingsgraad, een belangri-
jke graadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds, De reële dekkings-
graad, de beleidsdekkingsgraad gedeeld door de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de
reële dekkingsgraad, dit, Vereiste dekkingsgraad, eigen vermogen, De vereiste dekkings-
graad, de beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds Forbo (13, de vereiste dekkings-
graad, de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad, Deze maa-
tregel, ingezet in, De premie, de kostendekkende premie, zij, De premie, maatregel, in-
gezet in, de dekkingsgraad, zich, de vereiste dekkingsgraad, zich, de minimaal vereiste
dekkingsgraad, de dekkingsgraad, dekkingsgraad op basis van beleidsdekkingsgraad,
de dekkingsgraad, Deze maatregel, ingezet in, de actuele dekkingsgraad, de dekkings-
graad bij het MVEV, de niet-gemiddelde dekkingsgraad, de minimale vereiste dekkings-
graad, Deze maatregel, ingezet in, de vereiste dekkingsgraad, de vereiste dekkingsgraad,
Deze maatregel, ingezet in, de ontvangen premie, een gedempte premie op basis van
verwachte rendementen conform de maximaal toegestane parameters, De feitelijke pre-
mie, de ontvangen premie, de benodigde premie, de feitelijke premie, Kostendekkende
gedempte en ontvangen premie Artikel van de Pensioenwet, de kostendekkende premie
zoals berekend conform de Actuariële en Bedrijfstechnische Nota (ABTN) tenzij aan
de voorwaarden ten aanzien van de hoogte van beleidsdekkingsgraad indexatie, de feit-
elijke premie, de gedempte kostendekkende premie, de zuivere kostendekkende premie
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van Pensioenfonds Forbo in, Pensioenfonds Forbo in, De feitelijke premie, De zuivere
kostendekkende premie, het vereist eigen vermogen, De zuivere kostendekkende premie,
de gedempte kostendekkende premie, de gedempte kostendekkende premie, gedempte
kostendekkende premie, De feitelijke premie, de premie in kostendekkend geweest, de
beleidsdekkingsgraad van het pensioenfonds, De beleidsdekkingsgraad per 31 oktober,
de feitelijke premie, de gedempte kostendekkende premie, de dekkingsgraad buiten het
eigen vermogen, het eigen vermogen, premie
5) pensioen, pensioen, bereikbaar pensioen, bereikbaar pensioen
6) zijn, hier het best passend zijn
7) een zo hoog mogelijk rendement tegen een verantwoord risico, extra rendement op
de beleggingen
8) Heldere en transparante communicatie naar de (gewezen) deelnemers, communicatie,
De communicatie naar de (gewezen) deelnemers en pensioengerechtigden, de commu-
nicatie, persoonlijke communicatie, zijn, de communicatie, deze digitale communicatie
9) de aangesloten ondernemingen, de slechtst scorende ondernemingen op het ESG-
gebied
10) voor complexe onderwerpen, diverse onderwerpen
11) veranderingen, de toekomstige veranderingen tegen verantwoorde kosten
12) bestuurders, nodig bestuurders, twee nieuwe bestuurders, hun
13) deze ontwikkelingen, de nodige ontwikkelingen, de ontwikkelingen binnen het bestuur,
zij, belangrijke of interessante ontwikkelingen op pensioengebied, actuele ontwikkelin-
gen binnen het fonds
14) De rente, de rente, de rente, sprake, sprake, sprake
15) duidelijke afspraken met leidinggevenden, heldere afspraken
16) omstandigheden genoodzaakt, gunstigere omstandigheden
17) de uitwerking daarvan, zijn
18) Deze vernieuwde richtlijnen, de richtlijnen zoals in het risicomanagementhandboek
van SPF is
19) strategische risico’s voor het fonds, financiële risico’s
20) uitvoeringskosten, de uitvoeringskosten in het boekjaar), de uitvoeringskosten,
uitvoeringskosten
21) gewezen deelnemers, onze actieve deelnemers, gewezen deelnemers, onze actieve
deelnemers
22) vereiste dekkingsgraad Vereiste dekkingsgraad, Reële dekkingsgraad, onder de min-
imaal vereiste dekkingsgraad
23) (de waarde van de beleggingen, de waarde van de verplichtingen
24) de maatregelen, die, de overige maatregelen binnen de maximale hersteltermijn,
maatregelen
25) een opslag voor de uitvoeringskosten, een extra opslag
26) zuivere kostendekkende premie, hoger dan de gedempte kostendekkende premie

F.2.3 Similar chains in Output Partial and Output Whole

1)
het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur
het bestuur, het bestuur, Bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur

2)
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Het pensioenfonds Inleiding Pensioenfonds Forbo, een ondernemingspensioenfonds, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, zich, Visie Pensioenfonds Forbo, haar, haar,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo
van belang zijn, Pensioenfonds, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioen-
fonds Forbo, Forbo, Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Forbo, Forbo, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo,
Pensioenfonds, een Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Forbo, Pensioenfonds,
Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds, Pensioen-
fonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds
Het pensioenfonds Inleiding Pensioenfonds Forbo, een ondernemingspensioenfonds, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, zich, Visie Pensioenfonds Forbo, haar, haar,
Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo
van belang zijn, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo,
Forbo, Forbo, Pensioenfonds Forbo, Forbo, Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds
Forbo, Pensioenfonds Forbo, SPF, Pensioenfonds Forbo, een Pensioenfonds Forbo, Pen-
sioenfonds Forbo, Forbo, Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioen-
fonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo, Pen-
sioenfonds Forbo, Pensioenfonds Forbo

3)
Dit verslag, het verslag
Verslag van het bestuur, Dit verslag, het verslag

4)
het fonds, ons fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds
het fonds, ons fonds, het fonds, Beleggingsadviescommissie Bezetting beleggingsadvi-
escommissie fonds, het fonds, het fonds, het fonds, het fonds

5)
Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het gehele bestuur, het bestuur,
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur in te verkleinen van 8
naar 6 bestuurders waarbij de verhouding werkgever werknemers pensioengerechtig-
den, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, zich,
bestuur, bestuur, het bestuur, het bestuur, haar, het bestuur, het bestuur, Het bestuur,
het bestuur, Het bestuur van Pensioenfonds Forbo, zich, Beleggingsbeleid veranderen,
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur
Het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, bestuur, het bestuur,
Het bestuur, het bestuur, het bestuur in te verkleinen van 8 naar 6 bestuurders waarbij
de verhouding werkgever werknemers pensioengerechtigden, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, zich, bestuur, bestuur, het bestuur,
het bestuur, haar, het bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, Het bestuur
van Pensioenfonds Forbo, zich, Beleggingsbeleid veranderen, bestuur, het bestuur, Het
bestuur, het bestuur, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur

6)
haar pensioengerechtigden met een goed gevoel met pensioen, pensioengerechtigden,
pensioengerechtigden, te verkleinen van 8 naar 6 bestuurders waarbij de verhoud-
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ing werkgever werknemers pensioengerechtigden, de pensioengerechtigden, pensioen-
gerechtigden per 1 januari, de pensioengerechtigden, pensioengerechtigden
haar pensioengerechtigden met een goed gevoel met pensioen, pensioengerechtigden,
pensioengerechtigden, de pensioengerechtigden, pensioengerechtigden per 1 januari, de
pensioengerechtigden, pensioengerechtigden

7)
kosten, verantwoorde kosten, de kosten
kosten, verantwoorde kosten, rekening, de kosten

8)
de financiële situatie, de financiële situatie van Pensioenfonds Forbo
de financiële situatie, de financiële situatie van Pensioenfonds Forbo, feitelijke situatie

9)
Begin, Begin, een effectiviteitsmeting van onze communicatiemiddelen gehouden bij de
pensioengerechtigden en gewezen deelnemers, Begin, een effectiviteitsmeting van onze
communicatiemiddelen gehouden bij de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers
Begin, onze portefeuille, Begin, een effectiviteitsmeting van onze communicatiemid-
delen gehouden bij de pensioengerechtigden en gewezen deelnemers, Begin, een effec-
tiviteitsmeting van onze communicatiemiddelen gehouden bij de pensioengerechtigden
en gewezen deelnemers

10)
de beleggingen, de beleggingen binnen het Ook in was er binnen de BAC specifieke, de
beleggingen
de beleggingen, de beleggingen binnen het Ook in was er binnen de BAC specifieke,
onze beleggingen, de beleggingen

11)
wijziging van het beleid welke begin is opgezet naar aanleiding van de meting onder
onze actieve deelnemers, wijziging van het beleid welke begin is opgezet naar aanleiding
van de meting onder onze actieve deelnemers
wijziging van het beleid welke begin is opgezet naar aanleiding van de meting onder
onze actieve deelnemers, Primo Premie Uitkering Indexering Renteverandering Over-
rendement Wijziging, wijziging van het beleid welke begin is opgezet naar aanleiding
van de meting onder onze actieve deelnemers

12)
de financiële opzet van het fonds, de financiële opzet van het fonds te verbeteren
Verdere opzet, de financiële opzet van het fonds, de financiële opzet van het fonds te
verbeteren

13)
het verwachte pensioenresultaat, het verwachte pensioenresultaat
het verwachte pensioenresultaat, het verwachte pensioenresultaat, Mediaan pensioen-
resultaat vanuit feitelijke situatie
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14)
vast salaris, salaris minus franchise Pensioengevend salaris minus franchise Vakanti-
etoeslag Inbegrepen in pensioengevend salaris Inbegrepen in pensioengevend salaris,
franchise Pensioengevend salaris minus franchise Vakantietoeslag Inbegrepen in pen-
sioengevend salaris Inbegrepen in pensioengevend salaris
vast salaris, salaris minus franchise Pensioengevend salaris minus franchise Vakanti-
etoeslag Inbegrepen in pensioengevend salaris Inbegrepen in pensioengevend salaris

15)
de opbouw van de feitelijke premie, de opbouw van de pensioenaanspraken, De opbouw
van de diverse premies, 10 verder toegelicht
de opbouw van de feitelijke premie, de opbouw van de pensioenaanspraken, De opbouw
van de diverse premies, 10 verder toegelicht, specifieke pensioenonderwerpen toegelicht

16)
Het premiedepot, Het premiedepot, een bestemde reserve
Premiedepot Om het risico te beperken dat de pensioenopbouw verlaagd moet worden,
Het premiedepot, Het premiedepot, een bestemde reserve

F.3 PGB

F.3.1 Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole

1) Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB,
Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB,
zijn, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds
PGB, de toezichthouders Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB van toepassing,
Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB als geheel, Pensioenfonds PGB, het infor-
matiebeveiligingsbeleid Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7
\uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 Pensioenfonds PGB, zijn, zijn, \uf0a7 \uf0a7
\uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 Pensioenfonds PGB, haar, Pensioenfonds PGB, Pensioen-
fonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB aan het verkeerde adres was,
Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB op
betalingen aan een in het buitenland gevestigde pensioengerechtigde
2) Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Zijn, Pensioenfonds, Pensioenfonds,
Pensioenfonds PGB 14 BESTUURSVERSLAG van het bestuur op de expertgebieden,
Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioen-
fonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB 17 BESTUURSVERSLAG Herbenoemin-
gen \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 De termijn van de heer A.J.H.M.
Duivis, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds,
Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB 20
BESTUURSVERSLAG Organisatie van openbaar belang, Pensioenfonds, Pensioen-
fonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds,
Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds
3) bestuursleden namens gepensioneerden, vijf bestuursleden
4) het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds
5) gebruik, gebruik
6) commissie pensioenzaken \uf0a7, toeslagverlening \uf0a7, \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7
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\uf0a7, Pensioenfonds PGB 13 BESTUURSVERSLAG Herbenoemd \uf0a7, dit, zijn
laatste bestuurstermijn, zijn, \uf0a7, PGB 17 BESTUURSVERSLAG Herbenoemin-
gen \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7, \uf0a7 \uf0a7 Of de risicohouding is
vastgesteld conform de kwalitatieve eisen, BESTUURSVERSLAG \uf0a7
7) het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds, het verantwoordingsorgaan, het
verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB, het verantwoordingsorgaan door het
bestuur, Het verantwoordingsorgaan, Het verantwoordingsorgaan, zich, Het verantwo-
ordingsorgaan, Het verantwoordingsorgaan, het verantwoordingsorgaan namens werkne-
mers, het verantwoordingsorgaan, Het verantwoordingsorgaan
8) De heer drs. R.W.J, De heer drs. R.W.J
9) De heer J.H. Dijckmeester MSc, De heer J.H. Dijckmeester MSc, Hij
10) Mevrouw drs. H. Kapteijn RA, De heer drs. L. Coenradie RA, hij, zijn, drs. H.
Kapteijn RA
11) de visie op governance, de visie op klantbediening en productontwikkeling voor de
komende jaren
12) de kwaliteit Jaarverslag, Jaarverslag, dit, Jaarverslag, jaarverslag, jaarverslag
13) groot belang, het belang
14) een onafhankelijke raad van toezicht, een onafhankelijke raad van toezicht
15) Strategie Naast de toekomstbestendige governance, Strategie Daarnaast
16) een vacature, een vacature, een vacature, een vacature, een vacature
17) gevolg, dat
18) het jaarverslag van het fonds, het jaarverslag
19) Samenstelling raad van toezicht Per april, de heer drs. H.C.P. Noten
20) Vertrekkende leden \uf0a7, Vertrekkende leden \uf0a7
21) de heer A. Emmink, Hij
22) Benoemingen \uf0a7, Zij, Zij
23) Een onderzoek naar de vindbaarheid van klachtenprocedures van de Ombudsman
Pensioenen, aanleiding voor een aanpassing van de informatie over klachten op de web-
site
24) zijn pensioen, dat

F.3.2 Chains in Output Whole with no counterpart in output

1) Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB,
Pensioenfonds, het pensioenfonds, gebruik, commissie pensioenzaken \uf0a7, Pensioen-
fonds, toeslagverlening \uf0a7, \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7, IORP II Risicomanage-
ment Kosten, het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds, Pensioenfonds, Zijn,
Pensioenfonds PGB 13 BESTUURSVERSLAG Herbenoemd \uf0a7, \uf0a7, Mevrouw
drs. H. Kapteijn RA, De heer drs. L. Coenradie RA, hij, zijn, een wendbaar en
slagvaardig pensioenfonds, het verantwoordingsorgaan, Pensioenfonds PGB, Pensioen-
fonds, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, de kwaliteit Jaarverslag, Pensioenfonds
PGB 14 BESTUURSVERSLAG van het bestuur op de expertgebieden, Pensioen-
fonds PGB, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, zijn, Pensioenfonds,
Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB, Jaarverslag, dit, Pensioen-
fonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, een vacature, Pensioenfonds, drs. H.
Kapteijn RA, gevolg, dat, Pensioenfonds, \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 Verdere, het pensioen-
fonds, Jaarverslag, het jaarverslag van het fonds, het jaarverslag, het verantwoord-
ingsorgaan van Pensioenfonds PGB, prof. dr. A.M.H. Slager, het verantwoording-
sorgaan door het bestuur, Het verantwoordingsorgaan, Het verantwoordingsorgaan,
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zich, Het verantwoordingsorgaan, jaarverslag, Het verantwoordingsorgaan, jaarverslag,
Vertrekkende leden \uf0a7, een vacature, een vacature, een vacature, Pensioenfonds
PGB 17 BESTUURSVERSLAG Herbenoemingen \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7
\uf0a7, PGB 17 BESTUURSVERSLAG Herbenoemingen \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7
\uf0a7 \uf0a7, een vacature, het verantwoordingsorgaan namens werknemers, Benoemin-
gen \uf0a7, Vertrekkende leden \uf0a7, het verantwoordingsorgaan, de toezichthouders
Pensioenfonds PGB, Het pensioenfonds, Pensioenfonds PGB van toepassing, Pensioen-
fonds, Pensioenfonds, \uf0a7 \uf0a7 Of de risicohouding is vastgesteld conform de kwal-
itatieve eisen, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds, \uf0a7 UPO van een deel-
nemer verstuurd naar het adres, Pensioenfonds, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB,
Pensioenfonds, \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 Ten aanzien
van de nog openstaande normen, Pensioenfonds PGB als geheel, Pensioenfonds, Het ve-
rantwoordingsorgaan, Pensioenfonds PGB 20 BESTUURSVERSLAG Organisatie van
openbaar belang, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, het informatiebeveiligingsbeleid
Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7
\uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 Pensioenfonds PGB, zijn, zijn, \uf0a7 \uf0a7 \uf0a7
\uf0a7 \uf0a7 \uf0a7 Pensioenfonds PGB, haar, Pensioenfonds, de nieuwe wettelijke
Jaarverslag, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, gebruik, Pensioen-
fonds, Pensioenuitvoering Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB,
BESTUURSVERSLAG \uf0a7, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB aan het ver-
keerde adres was, Pensioenfonds, zijn pensioen, dat, Pensioenfonds PGB, Pensioen-
fonds, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds, Pensioenfonds PGB, Pensioenfonds PGB
op betalingen aan een in het buitenland gevestigde pensioengerechtigde, Pensioenfonds
2) de gevolgen voor kwetsbare deelnemers, De belangrijkste gevolgen voor pensioen-
fondsen die worden aangemerkt als OOB
3) financieel inzicht, breder financieel inzicht voor deelnemers
4) de premieregeling(en) is vastgesteld, het bestuur vastgesteld
5) bestuursleden namens gepensioneerden, vijf bestuursleden, bestuursleden, twee ex-
pert bestuursleden
6) de belangrijkste onderwerpen op de bestuurstafel weergegeven, De diverse onderw-
erpen, onderwerpen, strategische onderwerpen bestuurlijke onderwerpen aansluitingen
en overige onderzoeken
7) De heer drs. R.W.J, dit, zijn laatste bestuurstermijn, zijn, De heer drs. R.W.J
8) de visie op governance, de bestuurlijke visie op Pensioenfonds PGB in, de visie op
klantbediening en productontwikkeling voor de komende jaren, een hernieuwde visie op
de aansturing van de uitvoering
9) Werkzaamheden in waren onder meer, Deze werkzaamheden
10) aansluitingen, bestuurlijke onderwerpen aansluitingen
11) hun inzet, de inzet om de gevolgen voor kwetsbare deelnemers
12) Onderzoek vaststelling risicohouding premieregelingen Scope van het onderzoek,
apart onderzoek onder DC-deelnemers, Een onderzoek naar de vindbaarheid van klacht-
enprocedures van de Ombudsman Pensioenen, aanleiding voor een aanpassing van de
informatie over klachten op de website
13) DC-deelnemers, de DC-deelnemers apart
14) geadresseerd door de risicohouding DC in de ABTN op te nemen punt, het punt
van vertegenwoordiger jonger dan 40 jaar
15) maatregelen, structurele maatregelen, maatregelen
16) De aanpak van de UPO-problematiek, de gedegen aanpak van het probleem
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17) voor Pensioenfonds PGB relevante normen voor ‘goed pensioenfondsbestuur’ die
verdeeld zijn over de volgende acht thema’s, de nog openstaande normen

F.3.3 Similar chains in Output Partial and Output Whole

1)
Het bestuursmodel van Pensioenfonds PGB, een bestuursmodel, dat, het bestuursmodel,
het bestuursmodel voor de komende jaren, het bestuursmodel ‘paritair plus’ met een
onafhankelijke raad van toezicht
Het bestuursmodel van Pensioenfonds PGB, een bestuursmodel, dat, het bestuursmodel,
het bestuursmodel voor de komende jaren, het bestuursmodel ‘paritair plus’ met een
onafhankelijke raad van toezicht, het nieuwe bestuursmodel

2)
commissie, commissie, commissie, commissie, uitvoeringsorganisatie Vergaderingen bestu-
urscommissies Balansbeheercommissie (BAC) Commissie pensioenzaken (CPZ) Com-
missie, Commissie, commissie, commissie, commissie, commissie
commissie, commissie, commissie, commissie, uitvoeringsorganisatie Vergaderingen bestu-
urscommissies Balansbeheercommissie (BAC) Commissie pensioenzaken (CPZ) Com-
missie, (COM) Commissie, Commissie, de volgende commissies commissie governance,
commissie, commissie, commissie, commissie

3)
de heer drs. R. Degenhardt, drs. R. Degenhardt, die, De heer drs. R. Degenhardt, Zijn
De heer J.H. Dijckmeester MSc, De heer J.H. Dijckmeester MSc, Hij, de heer drs. R.
Degenhardt, drs. R. Degenhardt, die, De heer drs. R. Degenhardt, Zijn

4)
de raad van toezicht, de raad van toezicht, De raad van toezicht, De raad van toezicht,
de raad, hij, hij, zijn, De raad, de raad van toezicht, de raad van toezicht, De raad van
toezicht, zijn, De raad van toezicht, De raad, de raad een aantal keren als ‘sparring
partner’ geraadpleegd, de raad, De raad, de raad van toezicht op bindende voordracht
van het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB, de raad van toezicht, de raad
van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht
de raad van toezicht, een onafhankelijke raad van toezicht, de raad van toezicht, Raad
van toezicht, De raad van toezicht, De raad van toezicht, de raad, hij, hij, zijn, De
raad, de raad van toezicht, de raad van toezicht, De raad van toezicht, zijn, De raad
van toezicht, De raad, de raad een aantal keren als ‘sparring partner’ geraadpleegd, een
onafhankelijke raad van toezicht, de raad, De raad, Samenstelling raad van toezicht
Per april, de heer drs. H.C.P. Noten, de raad van toezicht op bindende voordracht van
het verantwoordingsorgaan van Pensioenfonds PGB, de raad van toezicht, de raad van
toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht

5)
bestuurlijke aansturing, de aansturing, de aansturing van de uitvoering
bestuurlijke aansturing, de aansturing, de bestuurlijke aansturing van de uitvoering, de
aansturing van de uitvoering

6)
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de rol, de rol, die, hun rol in het collectieve bestuur, rol
de rol, de rol, die, hun rol in het collectieve bestuur, rol, een prominente rol gekregen

7)
de diverse sociale partners, sociale partners, sociale partners, sociale partners
de diverse sociale partners, sociale partners, sociale partners, sociale partners, partners

8)
deelnemers, deelnemers, de deelnemers, Deelnemers, die, hun
deelnemers, deelnemers, de deelnemers, actieve deelnemers, Deelnemers, die, hun

9)
de strategie, de strategie van het fonds, de strategie van Pensioenfonds PGB
Strategie Naast de toekomstbestendige governance, de strategie, Strategie Daarnaast,
de strategie van het fonds, de strategie van Pensioenfonds PGB

10)
De feitelijke vergoeding, Dit, een vergoeding, De vergoeding
De feitelijke vergoeding, Dit, een vergoeding, De vergoeding, de maximale vergoeding

11)
de verantwoording over het voorgaande jaar, verantwoording, verantwoording
verantwoording, verantwoording

12)
vier jaar, vier jaar, vier jaar, vier jaar, vier jaar
vier jaar, vier jaar, vier jaar, vier jaar, vier jaar, Zij, Zij

13)
de heer drs. L. Dijkema, de heer drs. L. Dijkema op, De heer drs. L. Dijkema, zijn,
Hij, zijn, op
de heer drs. L. Dijkema, de heer A. Emmink, Hij, de heer drs. L. Dijkema op, De heer
drs. L. Dijkema, zijn, Hij, zijn, het risicoprofiel van pensioenfondsen, op

14)
onder meer zogenaamde grote pensioenfondsen, pensioenfondsen, die
onder meer zogenaamde grote pensioenfondsen, pensioenfondsen, die, pensioenfondsen

15)
informatiebeveiliging bij medewerkers, informatiebeveiliging
de informatiebeveiliging, informatiebeveiliging bij medewerkers, informatiebeveiliging
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AppendixG

Outpute2e-modelwhole report

G.1 Bouw 1

G.1.1 Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole

1) onze, Wij, we, we, we, Wij, onze, onze, we, we, we, we, onze, onze, onze, we, onze,
we, we, We, we, onze, ons, we, onze, onze, onze, wij, wij, onze, we, onze, wij, Wij, Wij,
We, wij, wij, We, ons, ons, we, Wij, wij, onze, wij, We, we, We, wij, wij, Onze, wij, we,
onze, ons, onze, we]
2) de bedrijven waarin we beleggen, ze, bedrijven, bedrijven, ze, bedrijven, bedrijven,
bedrijven]
3) drie doelstellingen, Deze doelstellingen, Deze]
4) duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid]
5) De duurzame ontwikkelingsdoelen, zich, de Duurzame Ontwikkelingsdoelen]
6) onze beleggingsorganisatie APG, APG, APG]
7) lokale managers, hun]
8) dit thema, dit thema]
9) eind, eind, eind, eind]
10) euro, euro]
11) onze, ons]
12) onze Nederlandse vastgoedportefeuille, onze Nederlandse vastgoedportefeuille]
13) dit thema, dit thema]
14) onze beleggingen, hun beleggingen]
15) maatschappelijke organisaties, maatschappelijke organisaties]
16) de financiële sector, de sector]
17) De partijen, zij]

G.1.2 Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial

1) onze, we, we, we, onze, onze, we, we, wij, onze]
2) we, onze, onze, onze, we, onze, we, we, We, we, onze, ons, we, onze, onze, onze, wij,
wij, onze, we, onze, wij, wij, ons, ons, we, onze, ons, onze, onze, ons]
3) de Verenigde Naties, de VN]
4) bedrijven, bedrijven]
5) bedrijven, ze]
6) wij, wij, we, wij, wij, Onze]
7) euro, euro, euro, euro, euro]

0
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G.1.3 Similar chains in Output Partial and Output Whole

1)
bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, Focus Bpf-
BOUW, bpfBOUW, Klimaatcommitment financiële sector BpfBOUW, BpfBOUW]
bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, BpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW, bpfBOUW,
bpfBOUW, bpfBOUW]

2)
onze vermogensbeheerder, onze vermogensbeheerder, ze, onze vermogensbeheerders]
onze vermogensbeheerder, onze vermogensbeheerder, onze vermogensbeheerders]

3)
de externe lokale managers, ze, hun]
de externe lokale managers, ze, hun, hun]

G.1.4 Mentions Only in Output Partial

• wij

• APG

• bedrijven

• invloed

• financieel én maatschappelijk rendement

• miljoen euro belegd in Nederlands zorgvastgoed waarvan een derde nog in aan-
bouw is

• hoe bedrijven

• invulling

• miljard

• in en duizend woningen

G.1.5 Mentions Only in Output Whole

• de VN

• Thema veilige arbeidsomstandigheden

• ons beleid

• invloed uitoefenen op beslissingen die worden genomen in de bedrijven waarin we

• beleggen

• andere pensioenfondsen en institutionele

• duurzaam
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• was 77 procent van de nieuwe acquisities

• beleid

• wij miljoen euro

G.2 Koopvaardij

G.2.1 Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole

1) toezicht, toezicht, toezicht, toezicht, toezicht]
2) het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds]
3) het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, Het bestuur van het pensioenfonds, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur
van het pensioenfonds, het bestuur, Het bestuur, het bestuur]
4) het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds]
5) de Pensioenwet, de Pensioenwet]
6) de uitvoerder, de uitvoerder]
7) de kwetsbaarheidsanalyse, de kwetsbaarheidsanalyse, De kwetsbaarheidsanalyse, De
kwetsbaarheidsanalyse, de kwetsbaarheidsanalyse, de kwetsbaarheidsanalyse]
8) de dekkingsgraad, de dekkingsgraad, de UFR dekkingsgraad]
9) going concern, going concern]
10) de kosten, Deze kosten]
11) de Ombudsman Pensioenen, De Ombudsman Pensioenen]
12) MN, MN, MN, MN]
13) een communicatiebeleidsplan, het communicatiebeleidsplan, het communicatiebelei-
dsplan]
14) PensioenKompas, Het PensioenKompas]
15) deze nieuwsbrief, deze nieuwsbrieven]
16) Het klantpanel, Het klantpanel, zich, het klantpanel]
17) drie informatiebijeenkomsten, Deze bijeenkomsten, deze bijeenkomsten, De bi-
jeenkomsten, De bijeenkomsten]
18) de pensioenregeling van het pensioenfonds, de pensioenregeling]
19) twee regelingen. Pensioenreglement, Het Pensioenreglement, Deze regeling, De
WGA-hiaatregeling, de regeling, De regeling]
20) de WIA, WIA]
21) werkgever, de werkgever]
22) arbeidsongeschiktheid, arbeidsongeschiktheid]
23) de huidige arbeidsongeschikten, de overige arbeidsongeschiktheidsklassen]
24) de premievrije opbouw, de opbouw]
25) (gewezen) deelnemers, (gewezen) deelnemers]
26) De premie, deze premie, geen premie]
27) een ambitie te hebben die haalbaar en realistisch is, De ambitie]
28) de vernieuwing van de IT systemen voor de pensioenadministratie, De noodzakelijke
vernieuwing]
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G.2.2 Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial

1) het bestuur, het bestuur, de RvT, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur,
het bestuur, Het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het bestuur, het
bestuur, Het bestuur van het pensioenfonds, Het bestuur, Het bestuur, het bestuur,
Het bestuur, het bestuursbureau van het pensioenfonds, het bestuur]
2) toezicht, toezicht, toezicht]
3) het Burgerlijk Wetboek, het Burgerlijk Wetboek]
4) hun, hun]
5) De beslissing van de geschillencommissie, de beslissing van de geschillencommissie]
6) deelnemers, de deelnemer]
7) PensioenKompas, een PensioenKompas]
8) Het klantpanel, Het klantpanel]
9) deze bijeenkomsten, De bijeenkomsten]
10) Deze regeling, de regeling, de regeling, De regeling]
11) De uitvoeringsorganisatie MN, MN, MN, MN]

G.2.3 Similar chains in Output Partial and Output Whole

1)
De raad van toezicht, De raad van toezicht, zijn, De raad van toezicht, De raad van
toezicht, De raad van toezicht, de raad van toezicht, De raad van toezicht, zijn, de raad
van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht, de raad
van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht]
De raad van toezicht, De raad van toezicht, De raad van toezicht, De raad van toezicht,
de raad van toezicht, De raad van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht,
de raad van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht, de raad van toezicht]

2)
Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pen-
sioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het
pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds]
het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pen-
sioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het
pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioen-
fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het
pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioen-
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fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds,
het pensioenfonds, het pensioenfonds, pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pensioen-
fonds, Het pensioenfonds, Het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds,
het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, Het pen-
sioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds]

3)
DNB, DNB, DNB, DNB, de uitvoerder DNB, DNB, DNB, DNB, BSN]
DNB, DNB, DNB, DNB, de uitvoerder DNB, DNB, DNB, BSN]

4)
een belanghebbende10, belanghebbenden, hun, hun, belanghebbenden, een belanghebbende,
hem of haar, de belanghebbende, deze belanghebbende, een belanghebbende]
een belanghebbende10, belanghebbenden, belanghebbenden, een belanghebbende, hem
of haar, de belanghebbende, een belanghebbende]

5)
de Koopvaardij, de Koopvaardij, de Koopvaardij]
de Koopvaardij, de Koopvaardij]

6)
1 januari, 1 januari, 1 januari]
1 januari, 1 januari]

7)
iemand die volledig arbeidsongeschikt is, hij, hij]
hij, hij]

8)
het pensioen, het pensioen, het pensioen, een pensioen, Het prepensioen]
het pensioen, het pensioen, het pensioen, een pensioen]

9)
de haalbaarheidstoets, Deze haalbaarheidstoets, De haalbaarheidstoets, de toets, De
haalbaarheidstoets die is uitgevoerd, de haalbaarheidstoets]
de haalbaarheidstoets, Deze haalbaarheidstoets, De haalbaarheidstoets die is uitgevo-
erd, de haalbaarheidstoets]

G.2.4 Mentions Only in Output Partial

• het pensioenfonds

• de premievrije opbouw

• geen premie

• het pensioenfonds

• slechts eenmaal toegepast

• bedragen



G.3. VERVOER 1 5

• een T2 pensioenfonds die bedragen (maart

• Pensioen -3)

• Percentage opbouw partnerpensioen

• de naleving van de gedragscode

G.2.5 Mentions Only in Output Whole

• pensioenfonds

• de werkelijke kosten

• of

• de naleving van de gedragscode

• een nieuw pensioenstelsel uit te voeren waarbij de kwaliteit van de dienstverlening
verbetert en waarbij een bijdrage wordt geleverd aan de realisatie van een lager
kostenniveau

• de externe accountant en waarmerkend actuaris

• handige tips

• het

• het Besluit uitvoering Pensioenwet artikel 28c lid 1 en lid 3

G.3 Vervoer 1

G.3.1 Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole

1) hee(cid, hee(cid, hee(cid, hee(cid, Ac(cid )am]
2) Pensioenfonds, een vertegenwoordiger van het fonds]
3) het instrumentarium voor het IMVB-convenant hee(cid, Dit instrumentarium]
4) het IMVB-convenant hee(cid, het IMVB-convenant]
5) pensioenfondsen, hun]
6) maatschappelijk verantwoord beleggen, verantwoord beleggen, maatschappelijk ve-
rantwoord beleggen]
7) Pensioenfonds Vervoer, Pensioenfonds Vervoer, Pensioenfonds Vervoer, Pensioen-
fonds Vervoer, zijn, Pensioenfonds Vervoer, Pensioenfonds Vervoer, Pensioenfonds Ver-
voer, Pensioenfonds Vervoer, Pensioenfonds Vervoer, Pensioenfonds Vervoer]
8) al zijn vermogensbeheerders, zij, hen]
9) het management van ondernemingen, het management, het management, het man-
agement]
10) bedrijven, deze bedrijven, de bedrijven]
11) de voorstellen waarover is gestemd, de voorstellen van aandeelhouders]
12) de gevallen, de gevallen]
13) twee doelinvesteringsfondsen, deze fondsen]
14) de belegging in het Ac(cid )am Microfinancieringsfonds, de belegging]
15) leningen, de leningen]
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G.3.2 Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial

1) hee(cid, hee(cid]
2) het management, het management]

G.3.3 Similar chains in Output Partial and Output Whole

1)
Achmea Investment Management, Achmea Investment Management, Achmea Invest-
ment Management, Achmea Investment Management, Achmea Investment Manage-
ment]
Achmea Investment Management, Achmea Investment Management, Achmea Invest-
ment Management, Achmea Investment Management]

2)
het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pen-
sioenfonds]
het fonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds, het pensioenfonds]

• Pensioenfonds Vervoer

• Pensioenfonds Vervoer

• zijn

• Pensioenfonds

• Pensioenfonds Vervoer

• het management

• Het pensioenfonds hee(cid

• het door het pensioenfonds behaalde rendement

• sprake van een voorlopige en een latere defini(cid )eve uitkomst

• defini(cid

G.3.4 Mentions Only in Output Whole

• de performancetoets

• het gevolg zijn van lokale wet- en regelgeving

• aandeelhoudersvergaderingen namens Pensioenfonds Vervoer en adviseren over
uitslui(cid )ngen

• afgelopen

• voorstellen waarover

• implementa(cid )e van het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid

• het jaarverslag plaats
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• de voorstellen van het management vóór gestemd op tegen en in van de gevallen

• de voorstellen van aandeelhouders gestemd bij van de aandeelhoudersvoorstellen

• Dit fonds verscha(cid
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and Y. Versley. SemEval-2010 task 1: Coreference resolution in multiple languages.
pages 1–8, 2010. URL https://aclanthology.org/S10-1001.

N. Reiter. Corefannotator - a new annotation tool for entity references, 2018.

I. Schuurman, V. Hoste, and P. Monachesi. Interacting semantic layers of annotation
in SoNaR, a reference corpus of contemporary written Dutch. 2010. URL http:

//www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/162_Paper.pdf.

W. M. Soon, H. T. Ng, and D. C. Y. Lim. A machine learning approach to coreference
resolution of noun phrases. Computational Linguistics, 27(4):521–544, 2001. URL
https://aclanthology.org/J01-4004.

A. van Cranenburgh. A Dutch coreference resolution system with an evaluation on
literary fiction. Computational Linguistics in the Netherlands Journal, 9:27–54, 2019.
URL https://clinjournal.org/clinj/article/view/91.

D. van Kuppevelt and J. Attema. e2e-dutch, 2021. URL https://github.com/

Filter-Bubble/e2e-Dutch.

https://aclanthology.org/J13-4
https://aclanthology.org/J13-4
https://aclanthology.org/D17-1018
http://arxiv.org/abs/1804.05392
http://arxiv.org/abs/1804.05392
https://aclanthology.org/H05-1004
https://aclanthology.org/P16-1060
https://aclanthology.org/P16-1060
https://aclanthology.org/P02-1014
https://aclanthology.org/W11-1901
https://aclanthology.org/W12-4501
https://aclanthology.org/D10-1048
https://aclanthology.org/S10-1001
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/162_Paper.pdf
http://www.lrec-conf.org/proceedings/lrec2010/pdf/162_Paper.pdf
https://aclanthology.org/J01-4004
https://clinjournal.org/clinj/article/view/91
https://github.com/Filter-Bubble/e2e-Dutch
https://github.com/Filter-Bubble/e2e-Dutch


BIBLIOGRAPHY 11

M. Vilain, J. Burger, J. Aberdeen, D. Connolly, and L. Hirschman. A model-theoretic
coreference scoring scheme. 1995. URL https://aclanthology.org/M95-1005.

https://aclanthology.org/M95-1005

	Abstract
	Declaration of Authorship
	Acknowledgments
	List of Figures
	List of Tables
	Introduction
	Problem definition
	Coreference Resolution
	Motivation
	Research questions
	Outline

	Evaluation & Related Work
	Evaluation
	MUC
	B-Cubed
	CEAF
	CoNLL Score
	LEA

	Related Work
	Hobbs Algorithm
	Mention-Pair Model
	Mention-Ranking Model
	Entity-Based model
	Rule-Based System
	Neural Approaches

	Dutch Models
	Overview
	Rule-Based System
	End-To-End model


	Data & Method
	Data Characteristics & Preparation
	Annotation
	Coreference Annotation
	Relevant Sentence Annotation

	Analysis Coreference Resolution Systems
	Analysis TAAR-TP tool with Coreference

	Results
	Results on evaluation metrics
	Skewed data
	Manual comparison
	rule-based
	e2e-model

	Results on whole reports
	rule-based
	e2e-model


	Taar-TP
	Discussion & Conclusion
	Summary Research
	Future

	Tables
	Annotatie richtlijnen coreference resolution
	Inter Annotator Agreement
	Annotator 1: Chains not present in Annotation 2
	Annotator 2: Chains not present in Annotation 1

	Ouput rule-based system
	Mentions in gold data but not in output
	Mentions in output but not in gold data
	Equal chains
	Similar chains
	Missed chains
	Incorrectly outputted chains

	Output e2e-model
	Mentions in gold data but not in output
	Mentions in output but not in gold data
	Equal chains
	Similar chains
	Missed chains
	Incorrectly outputted chains

	Ouput rule-based system whole report
	ABP
	Chains in Output Partial with no counterpart
	Chains in Output Whole with no counterpart
	Similar chains in Output Partial and Output Whole

	Forbo
	Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole
	Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial
	Similar chains in Output Partial and Output Whole

	PGB
	Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole
	Chains in Output Whole with no counterpart in output
	Similar chains in Output Partial and Output Whole


	Output e2e-model whole report
	Bouw_1
	Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole
	Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial
	Similar chains in Output Partial and Output Whole
	Mentions Only in Output Partial
	Mentions Only in Output Whole

	Koopvaardij
	Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole
	Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial
	Similar chains in Output Partial and Output Whole
	Mentions Only in Output Partial
	Mentions Only in Output Whole

	Vervoer_1
	Chains in Output Partial with no counterpart in Output Whole
	Chains in Output Whole with no counterpart in Output Partial
	Similar chains in Output Partial and Output Whole
	Mentions Only in Output Whole



