
 

Vastgesteld d.d. 13 december 2021  

8. MVB Beleid 

Het pensioenfonds stelt de belangen van de deelnemers voorop in zijn beleggingsbeleid. Het 

bestuur vult deze verantwoordelijkheid in op basis van heldere risico-rendement afwegingen. 

Integraal onderdeel van deze verantwoordelijkheid is het rekening houden met de specifieke 

risico’s en rendementskansen van milieu, sociale en bestuurlijke aspecten (ESG). Dit sluit aan 

bij wensen van deelnemers. Dit zogenoemde maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) 

past bovendien bij het pensioenfonds van een centrale bank. DNB maakt zich immers sterk 

voor financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart in Nederland. 

Welvaart die op langere termijn houdbaar en stabiel is, ook voor toekomstige generaties, ver 

na ons.  

 

Het pensioenfonds heeft derhalve in zijn missie aangegeven dat de uitvoering van het 

pensioen naast correct en (kosten)efficiënt ook maatschappelijk verantwoord moet zijn. Met 

MVB wordt bedoeld dat bij het maken van de beleggingskeuzes niet alleen naar de financiële 

aspecten van de beleggingen wordt gekeken, maar ook of landen en bedrijven goed omgaan 

met mens en milieu.  

 

In het kader van de SFDR- wetgeving1 beschouwt het pensioenfonds haar pensioenregeling 

als een zogenaamd artikel 8 product: een financieel product dat ecologische of sociale 

kenmerken promoot. Het pensioenfonds houdt daarbij nog geen rekening met de belangrijkste 

ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van SFDR. De secundaire wetgeving is nog niet 

definitief gepubliceerd. Totdat de definitieve publicatie duidelijkheid verschaft ten aanzien van 

de rapportageverplichtingen inzake artikel 4, kiest het pensioenfonds voor de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de ‘opt-out’.  

 

In paragraaf 8.1 worden de doelstellingen van het MVB-beleid van het pensioenfonds 

beschreven. Door het hanteren van concrete doelstellingen wordt hetgeen het pensioenfonds 

op gebied van MVB wenst te bereiken duidelijk en meetbaar. Het pensioenfonds erkent daarbij 

dat er nog geen uniforme methodiek is voor het meten van MVB-impact, waaronder CO2 

uitstoot. Zodoende blijft het MVB-beleid van het pensioenfonds in ontwikkeling en wordt het 

beleid periodiek herzien. Als onderdeel van de 3-jaars cyclus wordt het beleid tenminste 

éénmaal per 3 jaar opnieuw bekeken. Indien omstandigheden zich voordoen kan een review 

ook vaker plaatsvinden. 

 

In paragraaf 8.2 zijn de portefeuille specifieke richtlijnen beschreven. Hier wordt beschreven 

hoe het pensioenfonds haar doelstellingen denkt te bereiken: door een subdoelstelling te 

definiëren per categorie, gelden er ook voor de implementatie meetbare grenzen.  

 

Paragraaf 8.3 beschrijft de voorziene impact van het MVB-beleid op performance, risico en 

kosten. 

 

Het pensioenfonds vindt het vanzelfsprekend dat de voorkeuren van de achterban leidend zijn 

in onze invulling van het MVB-beleid. Het bestuur consulteert daarom periodiek haar 

deelnemers. De resultaten van de laatste consultatie in 2018 worden in bijlage 6 toegelicht.  

 

In 2021 heeft het pensioenfonds het vastgestelde beleid geïmplementeerd. Tevens is 

gedurende het jaar een landenbeleid toegevoegd. Ook is stilgestaan bij de SFDR wetgeving en 

de wijze waarop voting en engagement zijn ingericht.  

 
1 SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation, wetgeving die ziet op communicatie en rapportage rondom MVB 
en de ESG-risico’s. Deze wetgeving geldt vanaf 10 maart 2021. In de volgende versie van dit beleid, dat in Q2 2021 
zal worden vastgesteld, wordt tevens de SFDR classificatie per beleggingsmandaat opgenomen. 
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In 2022 zal het pensioenfonds een aantal vervolgstappen zetten om het MVB-beleid verder te 

ontwikkelen: 

- Opnieuw beoordelen en bekrachtigen c.q. aanpassen van de MVB doelstellingen; 

- Besluitvorming over eventuele deelname aan het IMVB convenant en deelname aan de 

VBDO benchmark; 

- Evaluatie van de gehanteerde benchmarks en in hoeverre een ‘groene’ benchmark 

beter bij het pensioenfonds past; 

- Een onderzoek onder deelnemers uitvoeren inzake de wijze waarop zij duurzaamheid 

in het beleggingsbeleid wensen te implementeren; 

- Het verder in kaart brengen van de duurzaamheidsrisico’s; 

- Uitwerkingen rapportageverplichtingen SFDR; 

- Verbeteren monitoring engagement resultaten; 

- Opstellen van een MVB meerjarenplan; 

- Implementeren aanbevelingen TFCD (Task Force on Climate-related Financial 

Disclosures). 

De governance dient ondersteunend te zijn aan het bestuur met als doel het bereiken van de 

strategische doelstellingen, waaronder MVB. Ook het beloningsbeleid draagt bij aan deze 

doelstellingen. Zo is er geen sprake van variabele beloning of financiële prikkels die leiden tot 

het nemen van extra risico. Op deze wijze wordt in het beloningsbeleid impliciet rekening 

gehouden met MVB. 

 

1.1 Doelstellingen 

Het pensioenfonds hanteert een viertal doelstellingen, welke de basis vormen voor het MVB-

beleid. MVB wordt zowel door de toezichthouder, Raad van Toezicht en de deelnemers als 

belangrijk ervaren. Het pensioenfonds heeft in eerste instantie gap-analyses gedaan op het 

gebied van wet- en regelgeving, implementatie en marktconformiteit. Daarbij is in de 

vergadering van 8 september 2020 de ambitie vastgesteld dat het pensioenfonds tot de early 

majority wil behoren als het gaat om MVB-beleid. Daarna heeft het bestuur in het vierde 

kwartaal van 2020 in diverse vergaderingen haar doelstellingen bepaald, die eind 2020 

hebben geleid tot doelstellingen, die in dit MVB-beleid zijn vastgelegd. In 2021 is dit beleid 

geïmplementeerd. Gezien de snelle ontwikkelingen op dit gebied zal het pensioenfonds in 

2022 de volgende stappen doorlopen om aan haar ambitie (early majority) te kunnen blijven 

voldoen: 

 

1. Het in kaart brengen van attitudes en wensen op gebied van MVB van de achterban; 

2. Rekening houden met Parijs en Klimaatakkoord en andere wetgeving; 

3. Het uitvoeren van een gap-analyse ten opzichte van bestaande en aanstaande 

regelgeving; 

4. Op basis hiervan de ambities bepalen met het bestuur; 

5. De uitkomst van de ambitie leidt wellicht tot andere of nieuwe doelstellingen. 

 

Het pensioenfonds kent de volgende vier doelstellingen. Het betreft absolute doelstellingen. 

Gedurende het jaar monitort het pensioenfonds deze doelstellingen ten opzichte van de 

benchmark behorende bij elke categorie. Om echter ook zeker te stellen dat doelstellingen 

absoluut gezien worden gehaald onderzoekt het pensioenfonds periodiek hoe de benchmark is 

gewijzigd:  
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1. Het verbeteren van de SDG-scores met tenminste 10% op totaal 

portefeuilleniveau; 

 

2. Het reduceren van CO2 uitstoot met tenminste 15% op totaal 

portefeuilleniveau; 

 

3. Het uitsluiten van ongewenste beleggingen, op gebied van controversiële 

wapens en tabak en indien partijen niet voldoen aan de PRI2. Daarnaast 

worden landen die niet voldoen aan het landenbeleid uitgesloten; 
 

4. Het uitoefenen van actief aandeel- en obligatiehouderschap. 

 

Het pensioenfonds ziet de implementatie mogelijkheden vooral op het gebied van de 

aandelenportefeuille. Daarnaast constateert het pensioenfonds dat de MVB impact en CO2 

reductie niet integraal en middels een uniforme meetmethodiek gemeten kunnen worden over 

de gehele portefeuille. Dit heeft te maken met het ontbreken van relevante data, en in het 

kielzog daarvan de meetmethodiek. In plaats daarvan stuurt het pensioenfonds op MVB per 

beleggingscategorie. De MVB-meting wordt daarbij uitgevoerd door de asset manager van 

enige categorie.  

 

Het pensioenfonds wenst bij de implementatie binnen de aandelenportefeuille te sturen op 

positieve scoring op het gebied van SDG’s3. Dit is een vorm van impact investing. Andere 

vormen van impact investing zijn vaak kleinschalig, illiquide en privaat. Als blijkt dat het 

pensioenfonds in haar huidige beleggingsmix niet aan de MVB-doelstellingen kan voldoen, is 

impact investing op deze wijze ook een mogelijke oplossing. 

 

Ad 1. Het verbeteren van de SDG-scores met tenminste 10% op totaal 

portefeuilleniveau 

Voor de eerste doelstelling maakt het pensioenfonds gebruik van SDG’s. De SDG’s zijn in 

2015 vastgesteld door de Verenigde Naties en staan centraal in de ontwikkelingsagenda voor 

2030. In totaliteit zijn er 17 hoofddoelstellingen met 169 onderliggende targets om de doelen 

te bereiken. Het pensioenfonds kiest ervoor om focus aan te brengen door te sturen op 

onderstaande SDG’s, te weten 7, 8, 13, 14 en 15. Het pensioenfonds vindt, net als de 

toezichthouder DNB en de deelnemers, klimaatverandering een belangrijk thema. De gekozen 

SDG’s, met name nummer 7 en 13 sluiten aan bij het klimaatakkoord van Parijs. Daarbij 

sluiten de targets van SDG 14 en 15 aan bij het thema biodiversiteit, dat recentelijk door de 

DNB is benadrukt. SDG 8 inzake eerlijk werk en economische groei lijkt goed aan te sluiten bij 

de wensen van de achterban van het pensioenfonds. Daarnaast hebben deelnemers 

aangegeven dat zij doelstelling 8 belangrijk vinden. Het bestuur stelde daarmee in de 

vergadering van 27 oktober 2020 vast dat juist deze SDG’s goed passen bij de wensen van de 

deelnemers, de tijdsgeest en de sponsor. Daarbij wordt deels geleund op het 

deelnemersonderzoek uit 2018. Op deze wijze wordt het beleid van het pensioenfonds gericht 

op het behalen van concrete doelstellingen. 

 

 
 

Een overzicht van de onderliggende targets van deze SDG’s is opgenomen in bijlage 10. 

 
2 PRI: Principles Responsible Investing – zie ook bijlage 7 
3 SDG: Sustainable Development Goals – zie ook bijlage 9 
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Ad 2. Het reduceren van CO2 uitstoot met tenminste 15% op totaal 

portefeuilleniveau 

Naast verbetering op gebied van de SDG’s wenst het pensioenfonds ook een 

reductiedoelstelling voor CO2 op te nemen. Een reductie van 15% is, gezien de strategische 

allocatie van het pensioenfonds, een passende eerste stap. Het bestuur zal verder 

onderzoeken welke eventuele verdere reductie passend is bij de portefeuille van het 

pensioenfonds en tevens goed aansluit bij de gekozen SDG’s. 

 

Om deze doelstelling in te vullen is gekeken naar de situatie in Nederland. Op basis van de 

reeds genomen maatregelen, zal de doelstelling voor 2030 niet worden behaald. Om in lijn te 

komen met de doelen van Parijs voor 2030 is een reductie van 30% nodig ten opzichte van 

de op dit moment genomen maatregelen. Een reductiedoelstelling van 30% op 

portefeuilleniveau kan derhalve gezien worden als ‘in lijn met Parijs’ voor de komende 10 

jaar. Kanttekening daarbij is dat de doelstellingen zijn becijferd aan de hand van de 

Nederlandse uitstoot en de Nederlandse klimaatdoelstellingen uit hoofde van het 

Parijsakkoord. De prognose op basis van de huidige maatregelen daarentegen is gebaseerd 

op een wereldwijd verwachte reductie. Het pensioenfonds belegt in een beperkt aantal EU-

obligaties en in een wereldwijde aandelenportefeuille. Zodoende is er geen een-op-een 

aansluiting tussen de wereldwijde doelstelling en de doelstellingen van het pensioenfonds.  

 

De reductiedoelstelling van 15% op portefeuilleniveau is nog onvoldoende om de Parijs 

doelstelling van 30% te behalen. Daarom betreft de opgenomen reductiedoelstelling voor het 

pensioenfonds een eerste stap. Als vervolgstap zal het pensioenfonds in 2022 de 

mogelijkheden onderzoeken om de doelstelling verder in lijn te brengen met Parijs. 

 

De volledige onderbouwing is opgenomen in bijlage 9. 

 

Ad 3. Het uitsluiten van ongewenste beleggingen, op gebied van controversiële 

wapens en tabak en indien partijen niet voldoen aan de PRI. Daarnaast worden 

landen die niet voldoen aan het landenbeleid uitgesloten; 

Het pensioenfonds sluit de volgende bedrijven uit. Het bestuur acht, in lijn met de wensen 

van de deelnemers, dergelijke beleggingen ongewenst: 

 

- Bedrijven die zich bezighouden met de productie, de ontwikkeling, het onderhoud of 

de verkoop van essentiële onderdelen van controversiële wapens. Onder 

controversiële wapens verstaan wij: clusterbommen, landmijnen, biologische wapens, 

chemische wapens, wapens op basis van verarmd uranium en nucleaire wapens in 

strijd met het non-proliferatieverdrag; 

- Bedrijven in de tabaksindustrie; 

- Bedrijven die één of meerdere principes van de Verenigde Naties op het gebied van 

arbeid, milieu, mensenrechten en corruptie (de zogenaamde UN Global Compact 

principles, zie bijlage 8) schenden. Deze principes hebben betrekking op de manier 

waarop bedrijven opereren; 

- Bedrijven die afkomstig zijn uit landen die tegenstrijdig zijn aan het landenbeleid zoals 

hieronder beschreven. 

 

Het pensioenfonds hanteert een uitsluitingenbeleid voor bepaalde landen. Dit houdt in dat het 

pensioenfonds niet belegd in obligaties uitgegeven door de overheid van deze landen. 

Daarnaast wordt niet belegd in obligaties, aandelen of andere stukken van bedrijven die 

afkomstig zijn uit de genoemde landen.  
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Landen waar er sprake is van serieuze overtredingen van mensenrechten of waar er sprake is 

van een ineenstorting van de bestuursstructuur worden uitgesloten. Om het landenbeleid 

objectief vast te stellen, hanteert het pensioenfonds een lijst van 4 criteria. Indien een land 

op drie van deze vier criteria slecht scoort, wordt het uitgesloten.  

 

1. Wereld Bank: World Governance Index (WGI) on Political Stability and Absence of 

Violence/ Terrorism; 

2. Freedom House: Freedom in the World (FIW) index on Political rights and civil 

liberties; 

3. Fund for Peace: Fragile States Index (FSI); 

4. Internationale sancties. 

 

Het pensioenfonds staat hier vanuit principiële achtergrond achter en heeft besloten hierin 

het landenbeleid van vermogensbeheerder Robeco te volgen. Deze keuze borgt dat het 

landenbeleid in de aandelenportefeuille goed uitvoerbaar is. Het pensioenfonds staat 

tenminste éénmaal per jaar stil bij het landenbeleid van Robeco, teneinde zeker te zijn dat 

dit past bij de wensen van het pensioenfonds. 

 

Ad 4. Het uitoefenen van actief aandeel- en obligatiehouderschap 

Het pensioenfonds kiest een actieve rol als aandeel- of obligatiehouder conform onderstaande 

elementen: 

 

- Er wordt gestemd op aandeelhoudersvergaderingen; 

- Er wordt ingezet op positieve verandering van bedrijven door het gesprek aan te gaan 

over ESG (duurzame) thema’s. Dit zogenaamde engagement heeft tot doel om 

duurzame waarde te creëren bij deze bedrijven, waar we op de lange termijn als 

aandeel- of obligatiehouder voor worden beloond; 

- Om de belangen van de deelnemers te behartigen en daarmee invulling te geven aan 

een sterke governance, kan het pensioenfonds deelnemen aan class actions: door 

gedupeerde beleggers gezamenlijk gevoerde procedures of claims tegen 

beursgenoteerde bedrijven. 

 

Meer over de wijze waarop het pensioenfonds haar rol als betrokken aandeel en 

obligatiehouder vormgeeft is opgenomen onder de richtlijnen per categorie. 

 

1.2 Richtlijnen per categorie 

Het pensioenfonds denk de meeste impact te kunnen realiseren als eigenaar. Om die reden 

wordt het MVB beleid met name in de aandelenportefeuille geïmplementeerd. Daar wil het 

pensioenfonds haar doelstellingen voor de gehele portefeuille behalen. 

 

Voor elk van de categorieën binnen het SNP is er sprake van een specifieke MVB 

implementatie. Immers in sommige categorieën is MVB beter implementeerbaar dan andere. 

Tevens wordt per categorie aangegeven op welke wijze het pensioenfonds voornemens is de 

MVB impact te bereiken. Op totaalniveau zijn de doelstellingen als volgt. Het betreft 

doelstellingen in absolute zin en niet gekoppeld aan de benchmark: hiermee wordt 

voorkomen dat wanneer de totale CO2 uitstoot van de benchmark stijgt, het pensioenfonds 

in haar portefeuille ook meer CO2 gaat uitstoten.  

 

In onderstaande tabel zijn de SDG en CO2 doelstellingen opgenomen. 

 

 Verbetering SDG  Reductiedoelstelling CO2 
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Matchingportefeuille (62,6%) 0% 4% 

Returnportefeuille (37,4%) 30% 33% 

Totaal pf DNB 10% 15% 

 

Het betreft doelstellingen in absolute zin en niet gekoppeld aan de benchmark: hiermee 

wordt voorkomen dat wanneer de totale CO2 uitstoot van de benchmark stijgt, het 

pensioenfonds in haar portefeuille ook meer CO2 gaat uitstoten. 

Gedurende het jaar monitort het pensioenfonds deze doelstellingen ten opzichte van de 

benchmark behorende bij elke categorie. Om echter ook zeker te stellen dat doelstellingen 

absoluut gezien worden gehaald onderzoekt het pensioenfonds periodiek hoe de benchmark 

is gewijzigd. Dit kan betekenen dat bovenstaande doelen daarop worden bijgesteld. Voor het 

eerste jaar zijn ondergenoemde doelstellingen ook geschikt als implementatiedoelstellingen 

voor vermogensbeheerders. Dit betekent dat voor het eerste jaar bovenstaande 

doelstellingen ook geschikt zijn als implementatiedoelstellingen voor vermogensbeheerders 

ten opzichte van de benchmark. In daarop volgende jaren kan het zo zijn dat, hoewel de 

doelstellingen voor het pensioenfonds gelijk blijven, er in de implementatie een aanpassing 

plaatsvindt op het moment dat de grijze benchmark ‘grijzer is geworden’.  

 

Matchingportefeuille 

De matchingportefeuille bestaat uit hoogwaardige staatsobligaties en swaps. Hier zijn in SNP 

2021 hypotheken en ILB aan toegevoegd. De bijdrage van de matchingportefeuille aan het 

behalen van de MVB-doelstellingen is beperkt. Op gebied van de SDG’s is er geen doelstelling 

tot verbetering. Er kan worden aangenomen dat op gebied van CO2-reductie wel een 

bijdrage plaatsvindt: van de (inflation-linked) staatsobligaties en hypotheken kan worden 

beargumenteerd dat zij als gevolg van overheidsingrijpen de afgesproken 

reductiedoelstellingen van het Parijsakkoord zullen halen. De gehele overheidssector – die 

het pensioenfonds middels staatsobligaties financiert volgt haar eigen verbeterprogramma 

met betrekking tot CO2 uitstoot. Dit geldt ook op het moment dat belegd wordt in ‘reguliere’ 

/ ‘grijze’ obligaties en hypotheken. De uitstoot die met deze beleggingsproducten gepaard 

gaat is echter beperkt, en betreft (op Nederlands niveau) circa 18% van de totale CO2 

uitstoot. Een onderbouwing van dit geschatte percentage is opgenomen in de analyse met 

betrekking tot de klimaatdoelstellingen die het pensioenfonds in oktober 2020 heeft 

uitgevoerd. Daar komt bij dat maximaal 25% van de matchingportefeuille belegd mag zijn in 

money-market funds als onderpand voor de swaps. Deze dragen niet bij aan CO2- reductie. 

Dit alles leidt naar verwachting in de matchingportefeuille tot een CO2-reductie van circa 

4%4. Dit heeft geen impact op de verwachtingen van de categorie rondom MVB. 

 

Daarnaast dient de gekozen vermogensbeheerder de principles for responsible investments 

(PRI) te onderschrijven. Deze principes zijn opgenomen in bijlage 7. 

 

In onderstaande tabel is de minimale SDG verbetering en CO2 reductiedoelstelling voor de 

onderdelen van de matchingportefeuille opgenomen. 

 

 
Minimale 

Verbetering SDG  
Minimale CO2 Reductie 

Staatsobligaties & Swaps (42,6%) 0% 5,4%5 

Inflation Linked Bonds (10,0%) 0% 5,4%12 

Hypotheken (10,0%) 0% 5,4%12 

 
4 Gebaseerd op de reductiedoelstelling (30%) x bijdrage aan uitstoot (18%) x minimale allocatie naar 
staatsobligaties en hypotheken (75%) 
5 Gebaseerd op de reductiedoelstelling (30%) x bijdrage aan uitstoot (18%) 
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Money-market funds (max 25%) 0% 0% 

Matchingportefeuille (62,6%) 0% 4%2 

 

Returnportefeuille 

De returnportefeuille van het pensioenfonds bestaat uit aandelen. De returnportefeuille is 

derhalve in staat om wel significant bij te dragen aan de MVB-doelstellingen. Voor de SDG’s 

is vastgesteld om een minimale verbetering van 30% te hanteren. In het kader van CO2 

wordt een reductie van 33% beoogd. Naast deze doelstelling dient de gekozen 

vermogensbeheerder de principles for responsible investments (PRI) te onderschrijven. Deze 

principes zijn opgenomen in bijlage 7. 

 

In onderstaande tabel is de minimale SDG verbetering en CO2 reductiedoelstelling voor de 

aandelenportefeuille opgenomen. 

 

 
Minimale 

Verbetering SDG  
Minimale CO2 Reductie 

Aandelen (37,4%) 30% 33% 

Returnportefeuille (37,4%) 30% 33% 

 

De aandelenportefeuille van het pensioenfonds wordt beheerd door Robeco. Derhalve sluit 

het pensioenfonds aan bij het active ownership beleid van deze asset manager6. Het betreft 

zowel uitoefenen van stemrecht alsook engagement. Ook de SDG-meting vindt plaats op 

basis van een door Robeco ontwikkelde methodiek. Daarbij staan een drietal vraagstukken 

centraal: 

1. Welk product of dienst produceert een bedrijf? Welke positieve of negatieve impact 

heeft dit product of deze dienst op de wereld? 

2. Hoe wordt het product geproduceerd? Is het productieproces duurzaam? 

3. Is of was het bedrijf betrokken bij controverses? 

Aan de hand van bovengenoemde vragen scoort iedere onderneming in de benchmark een 

score op elk van de SDG’s lopend van minus 3 tot plus 3. De meest negatieve score telt 

vervolgens als ‘totaalscore’. Het pensioenfonds sluit allereerst aandelen met negatieve scores 

uit en kent vervolgens extra gewicht toe op aandelen met een positieve SDG-score voor 

SDG’s 7, 8, 13, 14 en 15. Aandelen met een totaalscore die negatief is, worden uitgesloten 

en positieve activiteiten worden beloond door meer weging. Op deze wijze worden 

ongunstige effecten op mens en milieu zoveel mogelijk door het pensioenfonds beperkt. 

Het pensioenfonds is van mening dat stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het 

voeren van dialoog (engagement) bijdraagt aan het risico-rendementsprofiel van de 

bedrijven en daarmee ook bijdraagt aan de lange termijn waarde creatie waar het 

pensioenfonds naar streeft via haar beleggingen. Daarnaast ziet het pensioenfonds het 

uitoefenen van haar stemrecht als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid.  

 

Uit praktische overwegingen, en om samen te kunnen werken met andere klanten van 

Robeco, volgt het pensioenfonds het active ownership beleid van Robeco.  

 

 
6 https://www.robeco.com/media/2/8/4/284207e782cdf912d5bca7b8241ed409_q4-2020-robeco-active-ownership-
report-hk-sg_tcm19-28295.pdf 

 

https://www.robeco.com/media/2/8/4/284207e782cdf912d5bca7b8241ed409_q4-2020-robeco-active-ownership-report-hk-sg_tcm19-28295.pdf
https://www.robeco.com/media/2/8/4/284207e782cdf912d5bca7b8241ed409_q4-2020-robeco-active-ownership-report-hk-sg_tcm19-28295.pdf
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Stembeleid vermogensbeheerder 
https://www.robeco.com/nl/over-ons/voting-
report/proxy-voting-guidelines.html (volledig 
beleid onder aan deze pagina te downloaden) 

Engagement beleid vermogensbeheerder 
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-
stewardship-policy.pdf 

Uitvoering stembeleid  
https://www.robeco.com/nl/visie/2020/05/robeco-

publishes-q1-2020-active-ownership-report.html 

 

1.3 Impact op rendement, risico en kosten 

Het pensioenfonds onderkent diverse MVB risico’s. Deels volgen deze uit de gemaakte keuzes 

in de beleggingsportefeuille, deels volgen deze uit de operatie van het pensioenfonds zelf, 

bijvoorbeeld via het uitbesteden van bepaalde activiteiten. 

 

Daarnaast is implementeren van het MVB-beleid mogelijk van invloed op het rendement, het 

beleggingsrisico en de kosten vermogensbeheer. Onderstaande tabellen geven de mogelijke 

gevolgen van het MVB-beleid weer op een termijn van 5 jaar. 

 

Meetkundig Rendement 

Categorie Gewicht   
Aanpassing rendements 

verwachting 

Staatobligaties & Swaps 42,6%   0% 

Inflation Linked Bonds 10,0%   0% 

Hypotheken 10,0%   0% 

Aandelen 37,4%   0% 

Totaal 100%   0% 

 

Risico 

Categorie Gewicht 
Verwachting 

SAA (std. Dev.) 
Maximale tracking 

Error 
Aangepaste 
verwachting 

Staatobligaties & Swaps 42,6% 12,3% 0% 12,3% 

Inflation Linked Bonds 10,0% 4,8% 0% 4,8% 

Hypotheken 10,0% 8,1% 0% 8,1% 

Aandelen 37,4% 15,4% 2,6%  12,8% - 17,2% 

Totaal7 100% 9,2% 1,0% 8,2% - 10,2% 

 

Kosten 

Additionele kosten vermogensbeheer 
Er is sprake van (éénmalige) additionele 
transactiekosten van 12 basispunten 

Kosten Voting Geen additionele kosten 

Kosten Engagement Geen additionele kosten 

 

Als gevolg van de implementatie zal de maximale tracking error toenemen naar circa 2% tot 

2,6% (voorheen was dit circa 1%). Dit betekent niet per definitie dat ook het risico 

toeneemt: de portefeuille zal waarschijnlijk juist een lagere volatiliteit kennen dan de 

benchmark. Om het oplopen van de tracking error in de hand te helpen houden is er sprake 

van een maximale afwijking van circa 5% in de sectoren. Veelal ontstaan er overwegingen in 

 
7 De totaalregel betreft een benadering. 

https://www.robeco.com/nl/over-ons/voting-report/proxy-voting-guidelines.html
https://www.robeco.com/nl/over-ons/voting-report/proxy-voting-guidelines.html
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
https://www.robeco.com/docm/docu-robeco-stewardship-policy.pdf
https://www.robeco.com/nl/visie/2020/05/robeco-publishes-q1-2020-active-ownership-report.html
https://www.robeco.com/nl/visie/2020/05/robeco-publishes-q1-2020-active-ownership-report.html
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de sectoren IT, gezondheidszorg en consumptiegoederen. Er is qua stijl sprake van een 

neutrale exposure en indien gekeken wordt naar landen wijkt de portefeuille maximaal circa 

5% af van de MSCI ACWI landen allocatie. Er zijn geen extra kosten verbonden aan de 

implementatie van de aanscherping het MVB-beleid. 

Risico’s uit hoofde van de operatie van het pensioenfonds zelf zijn opgenomen als operationele 

risico’s op niveau 2 (risico’s) in de risicotaxonomie van het pensioenfonds. Net als de andere 

risico’s zijn de MVB risico’s door het bestuur gescoord op basis van kans en impact. Op basis 

van de risicohouding van het pensioenfonds dienen operationele risico’s een maximale risico-

exposure van geel te kennen. Op elk van de subrisico’s op gebied van MVB wordt hier volgens 

het bestuur aan voldaan. Zie hiervoor onderstaande tabel. 

 

Operationele risico’s 

MVB risico’s Kans Impact 
Uitkomst als 

kleur 
Binnen 

risicohouding 

Klimaat Mogelijk Ongewenst   

Mensen en arbeidsrechten Onwaarschijnlijk Ongewenst   

Energietransitie Mogelijk Ongewenst   

Gebruik van hulpbronnen Mogelijk Ongewenst   

 

Een uitgebreide beschrijving van de risico’s van het pensioenfonds, beheersmaatregelen en 

scores is opgenomen in het handboek integraal risicomanagement.  
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Bijlage 6 - Uitkomsten deelnemers-onderzoek 

Het pensioenfonds heeft bij diverse gelegenheden de deelnemers geraadpleegd, bijvoorbeeld 

bij bijeenkomsten van Jong DNB en de deelnemersbijeenkomst van het pensioenfonds.  

In juli en augustus 2018 heeft er een onderzoek onder deelnemers plaatsgevonden waarin 

ook vragen zijn gesteld over MVB. De conclusie die het bestuur uit de uitkomsten trekt is dat 

MVB belangrijk wordt gevonden door zijn deelnemers en dat er steun is om de ambities op 

dit terrein aan te scherpen.  

 

Er zijn ook verschillen tussen groepen deelnemers: 

- De meningen zijn bijvoorbeeld verdeeld als het gaat om het onzekerder worden van 

de pensioenhoogte door het uitsluiten van bepaalde bedrijven bij het beleggen; van 

iets minder dan de helft mag dat wel, van bijna vier op de tien deelnemers niet. Van 

actieven mag het vaker wel, van inactieven vaker niet; 

- Bijna vier op de tien deelnemers stellen dat het pensioen maximaal 5% hoger of lager 

mag liggen wanneer bepaalde bedrijven worden uitgesloten van beleggingen en een 

vijfde van de deelnemers vindt 5-10% acceptabel. Een kwart van de deelnemers vindt 

dat er helemaal geen schommeling mag zijn (inactieven vaker dan actieven); 

- Over de stelling “Ik vind het acceptabel als de beleggingskosten van Pensioenfonds 

DNB stijgen om goede invulling te kunnen geven aan het beleid op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen” verschillen de meningen behoorlijk; ruim een 

derde van de deelnemers is het er mee eens, maar een iets grotere groep is neutraal 

gestemd. Ruim een kwart van de deelnemer is het ermee oneens. 

 

Het pensioenfonds heeft deze verschillen meegenomen in zijn beleid door te kiezen voor een 

aanpak die focust op best-in-class bedrijven en beperkte uitsluitingen waardoor het 

beleggingsuniversum nog steeds voldoende divers en omvangrijk blijft, maar de MVB-scores 

van de portefeuille wel significant toenemen. In de toekomst zullen we in gesprek blijven met 

de deelnemers over hun voorkeuren omtrent dit onderwerp. Met de inrichting van de 

portefeuille die we nu kiezen is het operationeel eenvoudig om later verdere wijzigingen door 

te voeren indien die wens uit de onderzoeken naar voren komt. 

 

In onderstaand schema is aangegeven hoe deelnemers denken over het beleggen in 

bepaalde beleggingscategorieën.  
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Opvallende conclusie is dat acht op de tien deelnemers (liever/absoluut) niet willen dat het 

pensioenfonds belegt in bedrijven in de tabaksindustrie. Hetzelfde geldt voor bedrijven in de 

wapenindustrie. Tijdens een verdiepingssessie van het bestuur met een grote groep 

deelnemers van het pensioenfonds is na de enquête gesproken over het uitsluiten van de 

wapenindustrie. Uit deze sessie bleek dat het grootste deel van de aanwezigen voorstander 

was van een meer genuanceerde invulling van het uitsluitingen beleid, waarbij de focus zou 

liggen op producenten van controversiële wapens. Immers hebben bijvoorbeeld onze 

defensie, politie en de marechaussee bij de uitoefening van hun beroep (bijvoorbeeld bij de 

bewaking van ons pand) ook wapens nodig die geproduceerd worden door reguliere 

fabrikanten. 

 

Er is ook gekeken hoe deelnemers denken over bepaalde omstandigheden bij werkgevers: 
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Minimaal drie kwart van de deelnemers vindt het belangrijk dat de bedrijven waarin het 

pensioenfonds belegt geen gebruik maken van kinderarbeid, goed omgaan met 

werknemersrechten en/of zorgen voor goede arbeidsomstandigheden. Minimaal acht op de 

tien deelnemers zeggen dan ook dat het pensioenfonds niet mag beleggen in bedrijven die 

hieraan niet voldoen. Ruim zes op de tien deelnemers vinden het belangrijk dat bedrijven 

geen extreme bonussen uitkeren (vaker inactieven dan actieven) en/of weinig CO2 uitstoten. 

Zeven op de tien deelnemers willen niet dat het pensioenfonds met dergelijke bedrijven in 

zee gaat als het gaat om beleggingen.  
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Bijlage 7 - UN PRI 

Principle 1: We will incorporate ESG issues into investment analysis and decision-making 

processes. 

 

Principle 2: We will be active owners and incorporate ESG issues into our ownership policies 

and practices. 

 

Principle 3: We will seek appropriate disclosure on ESG issues by the entities in which we 

invest. 

 

Principle 4: We will promote acceptance and implementation of the Principles within the 

investment industry. 

 

Principle 5: We will work together to enhance our effectiveness in implementing the 

Principles. 

 

Principle 6: We will each report on our activities and progress towards implementing the 

Principles.  
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Bijlage 8 - UN Global Compact principles 

Principle 1: Businesses should support and respect the protection of internationally 

proclaimed human rights; and 

 

Principle 2: make sure that they are not complicit in human rights abuses.  

 

Principle 3: Businesses should uphold the freedom of association and the effective recognition 

of the right to collective bargaining; 

 

Principle 4: the elimination of all forms of forced and compulsory labour; 

 

Principle 5: the effective abolition of child labour; and 

 

Principle 6: the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.  

 

Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental 

challenges; 

 

Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and 

 

Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly 

technologies.  

 

Principle 10: Businesses should work against corruption in all its forms, including extortion 

and bribery. 
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Bijlage 9 - SDG’s onderliggende targets 

 
7.1 Tegen 2030 universele toegang tot betaalbare, betrouwbare en moderne energiediensten 

garanderen 

7.2 Tegen 2030 in aanzienlijke mate het aandeel hernieuwbare energie in de globale 

energiemix verhogen 

7.3 Tegen 2030 de globale snelheid van verbetering in energie-efficiëntie verdubbelen 

 

 
8.1 De economische groei per capita in stand houden in overeenstemming met de nationale 

omstandigheden en, in het bijzonder, minstens 7% aangroei van het bruto binnenlands 

product per jaar in de minst ontwikkelde landen 

8.2 Tot meer economische productiviteit komen door diversificatie, technologische 

modernisatie en innovatie, ook door de klemtoon te leggen op sectoren met hoge 

toegevoegde waarde en arbeidsintensieve sectoren 

8.3 Bevorderen van op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die productieve activiteiten 

ondersteunen, alsook de creatie van waardige jobs, ondernemerschap, creativiteit en 

innovatie, en de formalisering en de groei aanmoedigen van micro-, kleine en middelgrote 

ondernemingen, ook via toegang tot financiële diensten 

8.4 Tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde efficiëntie, productie en consumptie van 

hulpbronnen verbeteren en streven naar de ontkoppeling van economische groei en 

achteruitgang van het milieu, volgens het 10-jarig Programmakader voor Duurzame 

Consumptie en Productie, waarbij de ontwikkelde landen de leiding nemen 

8.5 Tegen 2030 komen tot een volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor 

alle vrouwen en mannen, ook voor jonge mensen en personen met een handicap, alsook een 

gelijk loon voor werk van gelijke waarde 

8.6 Tegen 2020 het aandeel aanzienlijk terugschroeven van jongeren die niet aan het werk 

zijn, geen onderwijs volgen en niet met een opleiding bezig zijn 

8.7 Onmiddellijke en effectieve maatregelen nemen om gedwongen arbeid uit de wereld te 

helpen, een einde te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de 

afschaffing van de ergste vormen van kinderarbeid veiligstellen, met inbegrip van het 

rekruteren en inzetten van kindsoldaten, en tegen 2025 een einde stellen aan kinderarbeid in 

al haar vormen 

8.8 De arbeidsrechten beschermen en veilige en gezonde werkomgevingen bevorderen voor 

alle werknemers, met inbegrip van migrerende werknemers, in het bijzonder vrouwelijke 

migranten, en zij die zich in precaire werkomstandigheden bevinden 

8.9 Tegen 2030 beleidslijnen uitwerken en implementeren ter ondersteuning van het 

duurzaam toerisme dat jobs creëert en plaatselijke cultuur en producten bevordert 

 

8.10 Versterken van de mogelijkheden van de plaatselijke financiële instellingen om toegang 

tot het bankwezen, de verzekeringen en financiële diensten voor allen aan te moedigen 
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13.1 De veerkracht en het aanpassingsvermogen versterken van met klimaat in verband te 

brengen gevaren en natuurrampen in alle landen 

13.2 Maatregelen inzake klimaatverandering integreren in nationale beleidslijnen, 

strategieën en planning 

13.3 De opvoeding, bewustwording en de menselijke en institutionele capaciteit verbeteren 

met betrekking tot mitigatie, adaptatie, impactvermindering en vroegtijdige waarschuwing 

inzake klimaatverandering 

 

 
14.1 Tegen 2025 de vervuiling van de zee voorkomen en in aanzienlijke mate verminderen, 

in het bijzonder als gevolg van activiteiten op het land, met inbegrip van vervuiling door 

ronddrijvend afval en voedingsstoffen 

14.2 Tegen 2020 op een duurzame manier zee- en kustecosystemen beheren en 

beschermen om aanzienlijke negatieve gevolgen te vermijden, ook door het versterken van 

hun veerkracht, en actie ondernemen om deze te herstellen en om te komen tot gezonde en 

productieve oceanen 

14.3 De impact van de verzuring van de oceanen minimaliseren en aanpakken, ook via 

verhoogde wetenschappelijke samenwerking op alle niveaus 

14.4 Tegen 2020 op een doeltreffende manier de visvangst reguleren en een einde maken 

aan overbevissing, aan illegale, niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en aan 

destructieve visserijpraktijken, en op wetenschap gebaseerde beheerplannen implementeren, 

om de visvoorraden zo snel mogelijk te herstellen, op zijn minst op niveaus die een maximale 

duurzame opbrengst kunnen garanderen zoals bepaald door hun biologische kenmerken 

14.5 Tegen 2020 minstens 10% van de kust- en zeegebieden behouden, in 

overeenstemming met het nationale en internationale recht en gebaseerd op de beste 

beschikbare wetenschappelijke informatie 

14.6 Tegen 2020 bepaalde vormen van visserijsubsidies afschaffen die bijdragen tot 

overcapaciteit en overbevissing, een einde maken aan subsidies die bijdragen tot illegale, 

niet-aangegeven en ongereguleerde visserij en geen nieuwe vergelijkbare subsidies invoeren, 

erkennen dat een passende en doeltreffende speciale en gedifferentieerde behandeling van 

de ontwikkelingslanden en van de minst ontwikkelde landen integraal deel zou moeten 

uitmaken van de onderhandelingen inzake visserijsubsidies van de Wereldhandelsorganisatie 

[1] 

14.7 Tegen 2030 de economische voordelen vergroten voor kleine eilandstaten in 

ontwikkeling en voor de minst ontwikkelde landen van het duurzaam gebruik van mariene 

rijkdommen, ook via het duurzaam beheer van visserij, aquacultuur en toerisme 
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15.1 Tegen 2020 het behoud, herstel en het duurzaam gebruik van terrestrische en inlandse 

zoetwaterecosystemen en hun diensten waarborgen, in het bijzonder bossen, moeraslanden, 

bergen en droge gebieden, in lijn met de verplichtingen van de internationale 

overeenkomsten 

15.2 Tegen 2020 de implementatie bevorderen van het duurzaam beheer van alle soorten 

bossen, de ontbossing een halt toeroepen, verloederde bossen herstellen en op duurzame 

manier bebossing en herbebossing mondiaal opvoeren 

15.3 Tegen 2030 de woestijnvorming tegengaan, aangetast land en gedegradeerde bodem 

herstellen, ook land dat wordt aangetast door woestijnvorming, droogte en overstromingen, 

en streven naar een wereld die qua landdegradatie neutraal is 

15.4 Tegen 2030 het behoud garanderen van de ecosystemen in de bergen, met inbegrip 

van hun biodiversiteit, om hun vermogen te versterken voordelen te genereren die essentieel 

zijn voor duurzame ontwikkeling 

15.5 Dringende en doortastende actie ondernemen om de aftakeling in te perken van 

natuurlijke leefgebieden, het verlies van biodiversiteit een halt toe te roepen en, tegen 2020, 

de met uitsterven bedreigde soorten te beschermen en hun uitsterven te voorkomen 

15.6 Bevorderen van het eerlijk en billijk verdelen van de voordelen die voortvloeien uit het 

gebruik van genetische hulpbronnen en bevorderen van gepaste toegang tot dergelijke 

hulpbronnen, zoals internationaal overeengekomen 

15.7 Dringend actie ondernemen om een einde te maken aan stroperij en de handel in 

beschermde planten- en diersoorten en zowel de vraag naar als het aanbod van illegale 

producten afkomstig van deze planten- en diersoorten aan te pakken 

15.8 Tegen 2020 maatregelen invoeren om de invoering van invasieve uitheemse soorten in 

land- en waterecosystemen te beperken en hun impact op aanzienlijke wijze te beperken, en 

de prioritaire soorten controleren of uitroeien 

15.9 Tegen 2020 ecosysteem- en biodiversiteitswaarden integreren in nationale en 

plaatselijke planning, ontwikkelingsprocessen, strategieën en plannen inzake 

armoedebestrijding 
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Bijlage 10 - Resultaten Gap analyse & Parijs 

Gap analyse 

Het bestuur heeft op 8 september 2020 een drietal gap-analyses met betrekking tot het 

MVB-beleid besproken. Daaruit zijn onderstaande vervolgacties gedefinieerd. Diverse acties 

komen tot uitdrukking in dit MVB-beleid. Andere acties zijn in 2021 opgepakt uit hoofde van 

implementatie van dit beleid. In 2022 zal de duurzaamheid van het geldmarktfonds verder 

worden onderzocht en zal de GAP-analyse opnieuw worden uitgevoerd. 

 

Nr. Vervolgactie Opvolging 

1 
Verkrijgen van inzicht in de exposure naar uitgesloten 
bedrijven in de categorie geldmarktfondsen 

2022 

2 
Overwegen om een ‘duurzaam’ (ESG-variant) van het REITS-
fonds te kiezen, indien deze categorie onderdeel blijft uitmaken 
van de portefeuille 

N.v.t. 

3 
Kennisnemen van het voting en engagementbeleid van 
Northern Trust 

N.v.t. 

4 
Kennisnemen van eventuele engagement binnen het 
geldmarktfonds en monitoring daarvan opzetten. 

Afgehandeld 

5 
Een meer uniforme ESG-aanpak over de diverse 
beleggingscategorieën. 

Afgehandeld 

6 ESG-meting integreren voor de totale portefeuille. Afgehandeld 

7 Controleren startbrief op MVB-elementen Afgehandeld 

8 Toevoegen ESG-risico aan risicotaxonomie in IRM-handboek Afgehandeld 

9 Plaatsen op website: inzicht in stem- en engagementbeleid Afgehandeld 

10 
Plaatsen op website: verwijzing naar verslag over stemmen en 
engagement van Robeco en Northern Trust 

Afgehandeld 

11 
Plaatsen op website: jaarverslag inzake stembeleid en 
engagement 

Afgehandeld 

12 

Middels comply-or-explain uitleggen dat de overeenkomsten 

met de vermogensbeheerders niet publiekelijk beschikbaar 
worden gemaakt 

Afgehandeld 

13 Opnemen van doelstellingen in het MVB-beleid Afgehandeld 

14 
Benoemen van het thema klimaatverandering in het MVB-
beleid 

Afgehandeld 

15 
Beschrijven waarom het pensioenfonds wel of niet kiest voor 

Impact Investing 

Afgehandeld 

16 

SDG’s een prominente plaats geven in het beleid, 

implementatie en monitoring, of deze uit de bijlage van het 
beleid verwijderen 

Afgehandeld 

17 
Publicaties inzake MVB monitoren in de vermogensbeheer 
kwartaalrapportage, zodat deze, indien nodig en gewenst, tot 

actie kunnen leiden 

doorlopende actie 

18 
Op dit moment zijn de doelstellingen van het pensioenfonds 
niet gestoeld op internationale verdragen of inzichten van de 
toezichthouders 

Afgehandeld 
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CO2 reductiedoelstelling 

Een CO2 reductiedoelstelling ziet op het reduceren van CO2 in de portefeuille van het 

pensioenfonds. Een mogelijke doelstelling op portefeuilleniveau kan gekoppeld worden aan 

de reductiedoelen uit het klimaatakkoord van Parijs. Ook aansluiten bij het klimaatakkoord 

kwam bij het bespreken van de gap-analyses ter sprake. 

 

Om deze doelstelling in te vullen is gekeken naar de situatie in Nederland. De beoogde 

situatie voor Nederland alsook de werkelijke situatie zijn weergegeven in onderstaande 

grafiek. Deze is op basis van de 2⁰-doelstelling8 Daarbij is voor de CO2 doelstelling een 

lineaire interpolatie toegepast. Er is voor de realisatie gebruik gemaakt van cijfers van het 

CBS9 tot en met het jaar 2019. Voor impact van reeds voorgenomen maatregelen wordt 

gestuurd op een artikel van het Centraal Planbureau voor de Leefbaarheid10.  

 

 
De grafiek toont dat op basis van de reeds genomen maatregelen, de doelstelling voor 2030 

niet zal worden behaald. Dit memo baseert mogelijke CO2 doelstellingen van het 

pensioenfonds op het groene gebied: beleggen conform de reductie om in 2030 wel op de lijn 

van Parijs te zitten. Voor Nederland betekent dit een reductie in CO2 van 52 miljoen kilo 

uitstoot per jaar in het jaar 2030. Gemiddeld is er voor de komende 10 jaar sprake van een 

benodigde reductie van 43 miljoen kilo per jaar. Ten opzichte van de verwachte uitstoot op 

basis van de huidige maatregelen (groene lijn) is dit een reductie van 30%. Een 

reductiedoelstelling van 30% op portefeuilleniveau kan derhalve gezien worden als ‘in lijn 

met Parijs’ voor de komende 10 jaar. 

 

Bij het percentage van 30% zijn wel twee belangrijke kanttekeningen te maken: 

- De doelstellingen zijn becijferd aan de hand van de Nederlandse uitstoot en de 

Nederlandse klimaatdoelstellingen uit hoofde van het Parijsakkoord. De prognose op basis 

van de huidige maatregelen daarentegen is gebaseerd op een wereldwijd verwachte 

reductie. Het pensioenfonds belegt diverse EU obligaties en een wereldwijde 

aandelenportefeuille. Zodoende is er geen een-op-een aansluiting tussen de wereldwijde 

2⁰-doelstelling en de doelstellingen van het pensioenfonds; 

 
8 Een situatie waarin de opwarming van de aarde beperkt wordt tot 2 grade Celsius.  
9 https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70946ned?dl=10757 
10 https://www.pbl.nl/nieuws/2020/vijf-jaar-na-klimaatakkoord-van-parijs-nog-groot-gat-tussen-droom-en-daad 
 

https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70946ned?dl=10757
https://www.pbl.nl/nieuws/2020/vijf-jaar-na-klimaatakkoord-van-parijs-nog-groot-gat-tussen-droom-en-daad
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- In de analyse is enkel gekeken naar de uitstoot van CO2. Andere broeikasgassen zoals 

CH4 (methaan) en N2O (stikstofmonixide) zijn geen onderdeel van de analyse. 

Desgewenst kunnen deze wel worden meegenomen in de doelstelling. Het is echter de 

vraag in hoeverre een doelstelling op deze broeikasgassen goed implementeerbaar is. 

 

Het pensioenfonds kent een matching- en returnportefeuille. De matchingportefeuille bestaat 

uit hoogwaardige staatsobligaties en swaps. Hieraan zijn in SNP 2021 hypotheken en inflation 

linked staatsobligaties toegevoegd. De bijdrage van de matchingportefeuille aan het behalen 

van de MVB doelstellingen is beperkt. Er kan worden aangenomen dat op gebied van CO2 

reductie wel een bijdrage plaatsvindt: van de (inflation-linked) staatsobligaties en 

hypotheken kan worden beargumenteerd dat zij als gevolg van overheidsingrijpen de 

afgesproken reductiedoelstellingen zullen halen. Ook op het moment dat belegd wordt in 

‘reguliere’ / ‘grijze’ obligaties en hypotheken. De uitstoot die met deze beleggingsproducten 

gepaard gaat is echter beperkt, en betreft (op Nederlands niveau) circa 18% van de totale 

CO2 uitstoot. Daar komt bij dat maximaal 25% van de matchingportefeuille belegt mag zijn 

in money-market funds als onderpand voor de swaps. Deze dragen niet bij aan CO2 reductie. 

Dit alles leidt in de matchingportefeuille tot een CO2 reductie van circa 4%11.  

 

De returnportefeuille van het pensioenfonds bestaat uit aandelen. In lijn met het 

klimaatakkoord wordt in de returnportefeuille een CO2 reductie van 30% nagestreefd. Om op 

totaal portefeuille niveau mooi uit te komen is voor deze portefeuille een reductie van 33% 

vastgesteld. 

 

 Reductiedoelstelling CO2 

Matchingportefeuille (62,6%) 4% 

Returnportefeuille (34,4%) 33% 

Totaal pf DNB 15% 

 

Op totaal pensioenfondsniveau wordt er geen reductie van 30% behaald. Dit hangt samen 

met de verdeling tussen matching en returnportefeuille. Binnen de returnportefeuille is de 

doelstelling wel volledig in lijn met Parijs.  

 
11 Gebaseerd op de reductiedoelstelling (30%) x bijdrage aan uitstoot (18%) x minimale allocatie naar 
staatsobligaties en hypotheken (75%) 
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