Het nederlandse pensioenfonds
en duurzaamheid
Onze missie is om het pensioen op een maatschappelijk verantwoorde wijze te beheren.
Het pensioengeld wordt door ons duurzaam belegd. Dat betekent dat we niet investeren in
kinderarbeid, wapenhandel en de tabaksindustrie.
Hieronder een overzicht van veelgestelde vragen over duurzaam beleggen.
1. Wordt mijn pensioen duurzaam belegd?
Bij het beleggingsproces kijken we ook naar maatschappelijk rendement. Het uitgangspunt is dat activiteiten
op het gebied van verantwoord beleggen bijdragen aan
verantwoorde, stabiele en goede beleggingsresultaten.
Hiervoor is een Maatschappelijk Verantwoord Beleggenbeleid (MVB-beleid) vastgesteld, wat je op onze website
kunt vinden. We kijken naar sociale omstandigheden,
milieu en de manier waarop de onderneming bestuurd
wordt. Het nederlandse pensioenfonds heeft de ambitie
om te beleggen volgens een ‘best-in-class’ aanpak. Dat
betekent dat we van plan zijn om alleen te beleggen in
de 50% best presterende bedrijven op het gebied van
maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Om verantwoord ondernemen te stimuleren gaan we
met bedrijven in gesprek om een positieve verandering
te bewerkstelligen. En we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om zo invloed uit te oefenen op het beleid
van een bedrijf.

2. Waarom is duurzaam beleggen voor
pensioenen belangrijk?

kinderarbeid doen of het milieu en de mensenrechten
negeren. Ook beleggen we bijvoorbeeld niet in de
tabaksindustrie. We sluiten ook bepaalde landen uit voor
belegging. Zo kopen we geen staatsobligaties van landen
die op de sanctielijst staan van de Verenigde Naties en de
Europese Unie.

4. Hoe ziet het nieuwe beleid over
duurzaam beleggen er uit?
Het nederlandse pensioenfonds heeft er samen met de
kringen voor gekozen om haar ambitie op het gebied van
ESG (Environment, Social en Government) uit te breiden
naar een ‘Do Better’ beleid. Dat betekent naast een
‘best-in-class’ aanpak ook een CO2-reductiedoelstelling
en keuzes voor specifieke thema’s (SDG’s).
Met een ‘best-in-class’ beleid is het streven alleen te
beleggen in ondernemingen die goed scoren op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De selectie van ondernemingen gebeurt op basis van
‘ESG-ratings’. De ESG-rating is een systematiek waarbij
een ESG Research Provider bedrijven beoordeelt op hun
ESG-beleid en uitvoering en hier een score voor geeft.
De rating is voor een groot deel vooruitkijkend, omdat
er niet alleen wordt gekeken naar misstanden in het
verleden, maar vooral naar de huidige risico’s en de
risicobeheersing.

Bij Het nederlandse pensioenfonds voelen we een
maatschappelijke verplichting om verantwoord en
fatsoenlijk om te gaan met de toevertrouwde middelen.
Deze verantwoordelijkheid gaat verder dan alleen
rendement.

5. Wat houdt het ‘do better’ beleid in?

Bij pensioenen is inkomen voor later heel belangrijk.
Maar het is ook belangrijk dat je het geld later op een
goede manier kunt uitgeven; een goed klimaat en een
goede gezondheid spelen daarbij een essentiële rol.

Het nederlandse pensioenfonds heeft op het gebied van
ESG (Environment, Social en Government) een ‘do better’
beleid. Dat betekent naast een ‘best-in-class aanpak’ ook
een CO2-reductietarget en keuzes voor specifieke thema’s
(SDG’s).

3. Worden sommige bedrijven uitgesloten
voor belegging?
Het nederlandse pensioenfonds sluit bepaalde bedrijven
uit voor belegging. Zo beleggen we niet in bedrijven die
controversiële wapens maken of in bedrijven die aan

Met een ‘best-in-class’ beleid is het streven alleen te
beleggen in ondernemingen die goed scoren op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De selectie van ondernemingen gebeurt op basis van
‘ESG-ratings’. De ESG-rating is een systematiek
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waarbij een ESG Research provider (in dit geval MSCI ESG
Research) bedrijven beoordeelt op hun ESG-beleid en
uitvoering en hier een score (‘rating’) voor geeft. Deze
rating volgt dezelfde schaal als bij de breder bekende
kredietrating, variërend van AAA tot CCC. AAA is de
hoogst mogelijke rating, CCC de laagst mogelijke.
De rating is voor een groot deel vooruitkijkend omdat
er niet alleen wordt gekeken naar misstanden in het
verleden, maar vooral naar de huidige risico’s en de
risicobeheersing.

6. Wat zijn de SDG’s?
De SDG’s (Sustainable Development Goals of duurzame
ontwikkelingsdoelen) zijn 17 doelen om van de wereld
een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij de Verenigde
Naties, waaronder Nederland. Kijk voor meer informatie
op: www.sdgnederland.nl

• Duurzame steden en gemeenschappen (SDG 11)
Dit thema sluit aan bij de werkgevers en deelnemers
uit onze collectiviteitkringen. Momenteel woont 50%
van de wereldbevolking in een stad. Mensen moeten
er goed, gezond en duurzaam kunnen leven. Veel ontwikkelingsdoelen (SDG’s) komen samen in het hebben
van een duurzame stad; goede huisvesting, gezonde
lucht, gezond water, genoeg groen en goede toegang
tot openbaar vervoer.
Ondanks de bovengenoemde focus blijft de mogelijkheid
bestaan om andere SDG-thema’s toe te voegen aan het
beleid als ze bijdragen aan onze doelstellingen.

8. Hoe passen jullie duurzaam beleggen toe bij
vastgoedbeleggingen?
Voor vastgoedbeleggingen houden we rekening met
de GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark),
een wereldwijde duurzaamheidsstandaard voor vastgoed. We kijken voor de vastgoedbeleggingsfondsen
naar de GRESB-scores en ook of er de goede vooruitgang
op het gebied van duurzaamheid wordt geboekt.

9. Sluit Het nederlandse pensioenfonds
fossiele energie uit voor belegging?

Bekijk hier de 17 ontwikkelingsdoelen.

7. In welke SDG’s belegt Het nederlandse
pensioenfonds?
Uit de 17 verschillende SDG’s duurzame ontwikkelingsdoelen hebben we gekozen voor: SDG 3, SDG 7, SDG 11
en SDG 13. We hebben gekozen voor deze vier thema’s,
omdat ze goed aansluiten bij de behoefte van de pensioenkringen. Door te kiezen voor vier thema’s, brengen
we focus aan.
• Klimaat (SDG 13) aangevuld met Duurzame energie (SDG 7)
We willen met onze beleggingsportefeuille een bijdrage
leveren aan de ambitie van het Akkoord van Parijs om
de temperatuurstijging onder de 2°C te houden. Ook
denken we dat de sector voor schone energie een sterke
ontwikkeling en groei zal doormaken. Dit thema (ontwikkelingsdoel) implementeren we door middel van
het meten van de CO2-voetafdruk en hier een (reductie)
doelstelling aan te koppelen.
• Goede gezondheid en welzijn (SDG 3)
Gezonde mensen vormen de basis voor gezonde economieën. Het nederlandse pensioenfonds vindt het van
groot belang om hier in brede zin op in te zetten. Het
gaat om bedreiging van gezondheid door vervuiling van
lucht, water en bodem. Maar ook over voedzame levensmiddelen en voorlichting over leefstijl. Zo hebben we al
eerder de categorie tabak uitgesloten voor beleggingen.

Het nederlandse pensioenfonds belegt volgens een
‘best-in-class’ aanpak. Dat betekent dat we alleen
beleggen in de 50% best presterende bedrijven op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dit doen we sector-neutraal, zodat we bijvoorbeeld niet
de gehele energiesector uitsluiten. Volledig uitsluiten is
onwenselijk omdat energie een essentiële behoefte is.
We kijken binnen de sector energie op basis van MSCI
ESG Research criteria naar energiebedrijven die goed
presteren op ESG-factoren; de minst vervuilende
bedrijven worden geselecteerd.
SDG 13 en 7 zijn nauw met elkaar verbonden. MSCI ESG
Research vertaalt SDG 13 (klimaat) naar factoren als
‘alternatieve energie’ en ‘efficiënt omgaan met energie’.
Op basis van deze factoren worden ondernemingen ook in de energiesector - geselecteerd door MSCI ESG
Research.

10. Zijn er Europese regels over duurzaam
beleggen?
Om de overschakeling naar milieuvriendelijke investeringen te maken, heeft de EU regels gemaakt om vast te
leggen wat groene of duurzame beleggingen zijn. Vanaf
10 maart 2021 geldt de ‘informatieverschaffingverordening’
over duurzaamheid. Deze EU-verordening houdt onder
andere in dat pensioenfondsen hun deelnemers moeten
informeren over de manier waarop duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd.
Deelnemers worden geïnformeerd over de resultaten van
de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van de beleggingen
in de pensioenregeling.
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11. Wat is SFDR?
De financiële sector speelt een belangrijke rol in een
groenere en duurzamere economie. Op Europees niveau
is er nu een actieplan opgesteld: het Sustainable Finance
Action Plan. Dit plan moet de financiële sector er toe
bewegen om meer te beleggen in activiteiten die zich
richten op de lange termijn en op duurzaamheid. Het
nederlandse pensioenfonds is zich bewust van die rol
en is hier al sinds de oprichting mee bezig.
Een van de Europese verplichtingen die voortvloeit
uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR). De SFDR heeft als doel om de
informatieverschaffing over duurzame beleggingen
binnen de financiële sector te verbeteren.

12. Waar kan ik het jaarverslag Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen en andere informatie
over duurzaam beleggen vinden?
Klik hier voor het Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen-beleid 2021
Klik hier voor de SFDR-informatie
Klik hier voor het Stembeleid
van Het nederlandse pensioenfonds
Klik hier voor de Uitsluitingenlijst
van Het nederlandse pensioenfonds
Klik hier voor het Beloningsbeleid 2021
van Het nederlandse pensioenfonds
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