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1. Inleiding 

Pensioenfonds Pensura heeft een bestaand MVB-beleid (Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggingsbeleid). Het huidige beleidsdocument dateert van 2018. Het bestuur van het fonds heeft 
afgesproken om minimaal eenmaal per drie jaar het beleid te evalueren en zo nodig aan te passen. Dit 
is in het tweede halfjaar van 2021 gebeurd en is onderstaand weergegeven. Zoals ook de afgelopen 3 
jaar is gebleken is dit geen stilstaand gebeuren. Er vinden voortdurend nieuwe ontwikkelingen plaats, 
zeker op het terrein van wet- en regelgeving. Het zal ook nu weer een levend document blijken te zijn. 
Dit document en een voortdurende dialoog met deelnemers dan wel rechtstreeks dan wel indirect via 
het Verantwoordingsorgaan en de sociale partners moeten voldoende aanknopingspunten bieden om 
de juiste beslissingen te nemen wanneer nieuwe ontwikkelingen zich voordoen dan wel zelf 
geïnitieerd worden. 

Achtereenvolgens zal worden stilgestaan bij de motieven om een MVB-beleid te hebben, bij de 
wettelijke verplichtingen en externe ontwikkelingen. Vervolgens zal worden stilgestaan bij 
verschillende manieren waarop een MVB-beleid vorm en inhoud kan worden gegeven. Tot slot komt 
dan het specifieke beleid van Pensura aan de orde, waarbij allereerst de belangrijkste conclusies en 
uitgangspunten van het beleid uit 2018 worden aangegeven, welke ontwikkelingen zich sindsdien 
hebben voorgedaan en tot welke keuzes die door het bestuur hebben geleid en dat uitmondend in 
het nieuwe beleid en uitgangspunten, waarbij naast de beleggingsaspecten ook onder meer de 
communicatie en dialoog met deelnemers en stakeholders zal worden besproken. 

2. Waarom Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

Belangrijk voor het goede begrip van deze beleidsnotitie is hier te vermelden dat deze notitie niet 
ingaat op de klimaatrisico’s van de actuele beleggingsportefeuille. Deze risico’s maken integraal 
onderdeel uit van de algehele risicobeoordeling bij het maken van beleggingskeuzes net zoals de 
houdbaarheid van bedrijfsmodellen, economische ontwikkelingen, overige ESG-risico’s e.d. Het MVB-
beleid ziet toe op de keuzes die het fonds maakt om bij te dragen aan betere, leefbare wereld op 
(middel) lange termijn voor haar deelnemers en zegt ook iets over de normen en waarden die het 
bestuur (met voldoende draagvlak bij de stakeholders) hanteert bij de uitvoering van haar beleid. 

Pensioenfondsen beleggen met een duidelijk doel: zorgen voor een goed pensioen voor de 
deelnemers bij een verantwoord premiebeleid en binnen bepaalde risicogrenzen. Om te kunnen 
voldoen aan deze toekomstige verplichting moet het pensioenfonds beleggen en rendement behalen, 
omdat de premie inleg niet voldoende is om aan de toekomstige ambities te voldoen. 
Pensioenfondsen zijn hierdoor lange termijn beleggers. Bij de inrichting van het lange termijn 
beleggingsbeleid laten pensioenfondsen zich mede leiden door hun investment en policy beliefs. 

In toenemende mate hebben deze beliefs (overtuigingen) ook betrekking op het maatschappelijk 
verantwoorde karakter van deze beleggingen. Het verantwoord beleggen door pensioenfondsen is 
gebaseerd op twee uitgangspunten die in elkaars verlengde liggen: 
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• Financieel verantwoord beleggen 
Traditioneel is dit de belangrijkste motivatie voor pensioenfondsen. Het realiseren van een 
optimaal rendement bij een verantwoord risico. Dit is een wettelijke kerntaak voor 
pensioenfondsen. Doordat pensioenfondsen nu ook aandacht hebben voor maatschappelijke 
thema’s en in dialoog treden met ondernemingen kunnen ze besluitvorming bij ondernemingen 
beïnvloeden. Hierdoor kunnen risico’s worden vermeden en kan de winstgevendheid positief 
worden beïnvloed. Verantwoord beleggen heeft dus ook een financieel aspect om het risico-
rendement te optimaliseren. De impact van MVB-beleid kan zowel positief als negatief zijn voor 
het rendement. Academische studies wijzen doorgaans aan dat MVB een positief effect heeft. 
Uitsluitingen van ondernemingen en landen aan het beleggingsuniversum kan een negatieve 
invloed hebben op de diversificatie indien het aantal uitsluitingen groot wordt. Dit kan daardoor 
leiden tot een enigszins hoger risicoprofiel. Dit aspect moet zeker worden meegenomen als 
complete sectoren zoals tabak en/of kernwapens worden uitgesloten. 

• Maatschappelijk verantwoord beleggen 
In de laatste decennia is dit onderwerp belangrijker geworden. De meeste pensioenfondsen 
hebben tegenwoordig een MVB-beleid opgenomen en nemen ESG1-risico’s en factoren mee in 
hun beleggingsproces. De motivatie hiervoor is dat pensioenfondsen ervan overtuigd zijn dat 
voor het realiseren van toekomstige rendementen er een omgeving moet zijn waarin een 
stabiele economische groei kan plaats vinden en een wereld wordt gecreëerd waarin het goed 
leven is voor de huidige en de toekomstige generaties. Een goede omgeving is een brede 
definitie waaronder veel aspecten vallen, o.a. kinderarbeid, milieu-aspecten, maar ook 
bijvoorbeeld het stimuleren van economische wereldgroei. Voor een goede waardeoverdracht 
van pensioenen (pensioeninleg nu en pensioenuitkering over een aantal decennia) is een goede 
toekomstige omgeving noodzakelijk. 1000 euro pensioen in een leefbare omgeving is meer 
waard dan 1000 euro in een ongezonde leefomgeving, waar je bijvoorbeeld meer kwijt aan 
ziektekosten en de kosten van bescherming van de eigen woonomgeving tegen allerlei kwade 
invloeden van buitenaf. Pensioenfondsen kunnen deze toekomstige omgeving beïnvloeden door 
maatschappelijk verantwoord te beleggen en onder meer de dialoog aan te gaan met 
ondernemingen over bepaalde thema’s. 
 
De pensioenfederatie zegt hierover (en dan specifiek gericht op het beleggingsbeleid): 

1. Uw pensioenfonds belegt de middelen van uw deelnemers. Als pensioenfondsbestuurder 
heeft u de verantwoordelijkheid de pensioenpremies van deelnemers goed te beheren om 
uiteindelijk een goed pensioen te kunnen uitkeren. 

2. U streeft in het belang van de deelnemers naar optimaal rendement bij een aanvaardbaar 
risico en u belegt de financiële middelen van de deelnemers op een wijze die bij hen past. 

3. U kiest beleggingsstrategieën die stroken met de omvang van uw fonds en met de 
demografische opbouw van de deelnemerspopulatie. U houdt rekening met de 
risicobereidheid van de deelnemers. 
 

                                                           
1 ESG: Environmental, social and governance 
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4. Deelnemers geven u het vertrouwen dat u uit hun naam goed belegt. Zij vertrouwen erop 
dat u bewaakt dat de ondernemingen waarin het pensioenfonds belegt bonafide activiteiten 
verrichten.  

5. U legt over het gevoerde beleggingsbeleid verantwoording af aan de deelnemers. 
 
Internationaal maar ook nationaal is er een herkenbare trend om de fiduciaire verantwoordelijkheid 
van een pensioenfonds zodanig te herformuleren dat een maatschappelijk verantwoord 
beleggingsbeleid daar integraal onderdeel van uitmaakt. 
 

3. Wettelijke vereisten/externe ontwikkelingen 

De Code Pensioenfondsen en de Pensioenwet vormen het vertrekpunt voor wat pensioenfondsen 
minimaal moeten doen met betrekking tot verantwoord beleggen. De Code is opgesteld door de 
sector zelf en wettelijk bekrachtigd in 2014 en herzien in 2018. Daarmee zijn pensioenfondsen de 
enige sector met wettelijk verankerde normen voor verantwoord ondernemen/verantwoord 
beleggen. Pensioenfondsen mogen afwijken van deze code, maar dienen die keuze in het jaarverslag 
uit te leggen. In de Code 2018 zijn twee normen voor verantwoord beleggen opgenomen en in de 
Pensioenwet staat één bepaling over verslaglegging. 

De twee normen van de Code zijn: 
• Norm 7: Het bestuur zorgt ervoor dat er onder belanghebbenden draagvlak bestaat voor de 

keuzes over verantwoord beleggen. 
• Norm 62: Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor 

dat deze beschikbaar zijn voor belanghebbenden.  
 

De norm in de Pensioenwet luidt:  
• Een pensioenfonds vermeldt in zijn jaarverslag op welke wijze het beleggingsbeleid rekening 

houdt met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. 
 

Het pensioenfonds moet aan de hierboven gestelde normen voldoen bij de uitvoering van het (MVB) 
beleggingsbeleid. Voor institutionele beleggers is het opnemen van MVB-beleid op basis van ESG- 
factoren een fiduciaire plicht. Dit is verankerd in Europese richtlijnen (IORP II), van kracht sinds 13 
januari 2019. 

Belangrijke andere wettelijke kaders dan wel richtlijnen waaraan pensioenfondsen zich (vaak) 
conformeren dan wel moeten voldoen: 

1. Het pensioenfonds dient te voldoen artikel 21a van het Besluit marktmisbruik Wft. Dit 
betreft het verbod op het (laten) uitvoeren van transacties, het verstrekken van leningen of 
het verwerven van niet vrij verhandelbare deelnemingen in bedrijven die betrokken zijn bij 
de productie, de distributie of verkoop van clustermunitie of cruciale onderdelen daarvan. 
Het wettelijk verbod geldt overigens niet voor beleggingen in door derden beheerde 
beleggingsfondsen waarbij de producenten van clustermunitie en of daarbij betrokken 
ondernemingen, minder dan 5% van de waarde van het beleggingsfonds vertegenwoordigen. 
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2. Global Compact van de UN (de 10 principes onder meer gebaseerd op de universele 
verklaring van de rechten van de mens). 

3. De OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de OESO-richtsnoer ‘Responsible 
business conduct for institutional investors’. 

4. PRI (principes voor responsible investments) een door de UN opgericht instituut dat 6 
principles heeft opgesteld voor ESG-beleggen door institutionele beleggers. Wereldwijd 
hebben veel pensioenfondsen (waaronder ook een groot aantal Nederlandse 
pensioenfondsen) door een akkoordverklaring met de principes zich bij dit platform 
aangesloten. 

5. De Sustainable Development Goals (SDG) van de UN (17 in totaal zie 
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/). Sustainable 
Development Goals of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelstellingen om van 
de wereld een beter plek te maken in 2030, en zijn afgesproken door de landen aangesloten 
bij de Verenigde Naties. 

6. IMVB (Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen) convenant. De te maken 
IMVB-afspraken zijn erop gericht om bij te dragen aan het waarborgen van een goed en 
betaalbaar pensioen, een stabiele economie en een duurzame, veilige en rechtvaardige 
wereld. In het IMVB-traject voor het maken van IMVB-afspraken betrekt de pensioensector 
actief de overheid en maatschappelijke organisaties (NGO’s, vakbonden). Het doel is om te 
komen tot betere samenwerking en meer informatie-uitwisseling, zodat er verdere stappen 
gezet kunnen worden in de dagelijkse praktijk van verantwoord beleggen bij 
pensioenfondsen. Ondertekening van het convenant betekent onder meer dat de belegger 
ESG-factoren tot één van de leidende beleggingsprincipes maakt. IORP II. Deze richtlijn bevat 
ook enkele bepalingen en verwijzingen naar ESG. Het betreft: (nieuwe) deelnemers moeten 
over het ESG- beleid worden geïnformeerd en een verdere uitwerking van het 
risicobeheersysteem (de minimaal 1 keer per 3 jaar uit te voeren ‘Eigen Risico Beoordeling) 
waarin onder meer aandacht wordt gevraagd voor ESG-risico’s met betrekking tot de 
beleggingsportefeuille en het beheer daarvan. In feite komt het erop neer dat ESG 
geïntegreerd moet worden in de hele beleggingscyclus (in beleggingsbeginselen, meewegen 
bij elk beleggingsbesluit en opnemen in het risk-systeem). 

7. De Dutch Stewardship Code vraagt van pensioenfondsen, levensverzekeraars en 
vermogensbeheerders, die aandelen houden in Nederlandse beursvennootschappen, om de 
stewardshipprincipes zoals beschreven in de Stewardship Code na te leven en over de 
uitvoering hiervan te rapporteren. 

8. Shareholders Rights Directive II (SRD-II-richtlijn). Deze richtlijn is per 10 juni 2019 
geïmplementeerd. Voor pensioenfondsen die beleggen in aandelen die zijn toegelaten tot 
een gereglementeerde markt, zal een aantal transparantieregels ter bevordering van 
langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders gaan gelden. Deze verplichtingen houden, 
onder andere, kort gezegd in dat de betreffende pensioenfondsen: 
o een betrokkenheidsbeleid op moeten stellen en deze op de website openbaar moeten 

maken 
o (kosteloos) openbaar maken op welke wijze de belangrijkste elementen van zijn 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2017.132.01.0001.01.NLD
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beleggingsstrategie zijn afgestemd op het profiel en de looptijd van zijn verplichtingen 
en hoe deze bijdragen aan de middellange- en langetermijnprestatie van de portefeuille, 
en deze jaarlijks actualiseren ingeval van materiële wijzigingen (art. 5:87d lid 1 Wft 
(nieuw), en 

o indien een vermogensbeheerder het vermogen namens het pensioenfonds beheert, 
bepaalde kernelementen van de overeenkomst met de vermogensbeheerder openbaar 
te maken (5:87d lid 2 Wft (nieuw). 

9. SFDR: Op 10 maart 2021 zijn op Europees niveau extra regels over informatieverschaffing 
over duurzaamheid van beleggingen in werking getreden. Pensioenfondsen moeten 
rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste ongunstige effecten van de 
beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving en hoe ze in hun eigen 
beloningsbeleid met duurzaamheidsfactoren rekening houden. Daarnaast moeten ze zichzelf 
een kwalificatie geven over hoe ‘groen’ hun beleggingen. In 2022 zullen verder strengere 
eisen worden gesteld aan jaarverslaggeving e.d. 

10. Klimaatakkoord: Vijftig Nederlandse banken, pensioenfondsen, verzekeraars en 
vermogensbeheerders hebben op in juli 2019 het Klimaatakkoord ondertekend. Met hun 
handtekening verplichten zij zich vanaf 2020 te rapporteren over de klimaatimpact van hun 
financieringen en beleggingen. Daarnaast zullen ze uiterlijk in 2022 actieplannen klaar 
hebben die bijdragen aan een vermindering van de uitstoot van CO2. 

De toezichthouder DNB gaat zich ook nadrukkelijker in haar toezicht richten op de wijze waarop 
pensioenfondsen zich bezighouden met maatschappelijk verantwoord beleggen onder meer via de 
sector brief Duurzaam Beleggen pensioenfondsen van augustus 2018 en meer recentelijk gerichte 
uitvragen bij fondsen over hun ESG-beleid. Daarnaast waarschuwt DNB ook voor het onderschatten 
van ESG-risico’s en dan met name klimaatrisico’s in het beleggingsbeleid en verzoekt bijvoorbeeld 
klimaatrisico’s mee te nemen in de toekomstrisico’s en door te rekenen in ALM-studies. 

Tot slot doet de VBDO (Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling) een uitgebreid 
onderzoek onder pensioenfondsen over hun duurzaamheidsbeleid en publiceert een ranglijst van de 
50 grootste fondsen. Ook PRI houdt jaarlijks een onderzoek onder haar leden over hun MVB-beleid 
en de implementatie daarvan. 

Aanbod ESG-beleggingen 
Het aanbod aan producten die een ESG-label hebben is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Veel 
vermogensbeheerders hebben hun beleid dienaangaande ook aangepast. Waren er in het begin van 
deze eeuw slechte enkel frontrunners, inmiddels heeft vrijwel elke vermogensbeheerder een eigen 
ESG-beleid en producten. Dat biedt de mogelijkheid om bij vele vermogensbeheerders, zeker als het 
gaat om individuele mandaten, tot een verregaande vorm van maatwerk te komen. Ook het aantal 
(semi-)passieve beleggingsproducten is sterk toegenomen. Er zijn de nodige index funds en ETF’s in 
de markt met uitsluitingen van sectoren zoals tabak, teerzand, kernwapens e.d. Ook 
beleggingsfondsen die een bepaalde ESG-index passief dan wel actief volgen zijn in de markt. Index- 
providers hebben ook de nodige ESG-indices ontwikkeld. 
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4. Methodieken 

Tot enkele jaren geleden beperkte het MVB-beleid zich veelal tot alleen aandelen en dus 
ondernemingen. Inmiddels strekt de implementatie van het beleid zich ook uit tot meerdere 
beleggingscategorieën en is ook het beleid staatsobligaties (Emerging Market Debt) onderwerp van het 
beleid. Het strekt zich qua implementatie inmiddels uit tot nagenoeg de hele portefeuille en ook in de 
selectie van vermogensbeheerders, die het beleid mogen uitvoeren, spelen duurzaamheidscriteria 
(beloningsbeleidbeheerders) een steeds grotere rol. 

Oorspronkelijk beperkte het beleid zich veelal tot uitsluiting van ondernemingen op basis van 
wettelijke criteria of wel heel slechte reputatie op het terrein van goed bestuur (beloning, 
kinderarbeid). Dit is inmiddels verder doorontwikkeld tot het uitsluiten van bepaalde sectoren. 
Voorbeelden daarvan zijn tabak, kernwapens, teerzand, maar ook andere sectoren/ondernemingen 
staan onder druk zoals fossiele brandstoffen. Ook wordt van fondsen meer en meer gevraagd om 
een landenbeleid te formuleren. Wil je beleggen in staatsobligaties van landen als Rusland en China? 
Verschillende organisaties hebben lijsten ontwikkeld die tot een categorisering van landen komen 
zoals Freedom Org en Sustainalytics. 

Naast uitsluiting is er ook een zogenaamd insluitingsbeleid mogelijk. Je belegt alleen in 
ondernemingen (aandelen dan wel obligaties) van ondernemingen die goed scoren op ESG-criteria 
(‘best in class’). 

Een manier van vorm geven aan je ESG-beleid die ook al langer in verschillende vormen bestaat is 
‘impact investing’ dat wil zeggen ‘investments made with the intention to generate positive, 
measurable social and environmental impact alongside a financial return’. Investeringen worden 
geselecteerd op impact op nieuwe ontwikkelingen in bijvoorbeeld zorg, klimaat oplossingen of micro 
financiering in ontwikkelingslanden. Deze vorm van beleggen moet dus goed afgewogen worden in 
het licht van de fiduciaire verantwoordelijkheid van pensioenfondsen. Een variant in deze is het 
beleggen aan de hand van thema’s. Zo kunnen binnen het beleggingsbeleid bepaalde accenten 
worden gelegd waarbij een zwaarder gewicht wordt toegekend aan beleggingen in de 
energietransitie, biodiversiteit of duurzame woningbouw. Thema’s/prioriteiten worden vaak 
gerelateerd aan de sector waar de deelnemers uit voortkomen. Zo legt het pensioenfonds PWRI in 
haar beleggingsbeleid sterk de nadruk op ondernemingen die een expliciet beleid hebben om mensen 
met een beperking in dienst te nemen. Tot slot brengen veel fondsen in hun MVB-beleid tot 
uitdrukking aan welke SDG-goals men een bijdrage wil leveren. 

Met name grote fondsen en vermogensbeheerders proberen ook rechtstreeks invloed op de 
bedrijven uit te oefenen. Redelijk simpel ook voor kleinere fondsen is dat te doen door het 
uitoefenen van hun stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Dit kan vorm worden gegeven door 
de vermogensbeheerders een volmacht te geven m namens het fonds te stemmen (proxy voting).  

Verdergaand is dat fondsen en vermogensbeheerders de dialoog aangaan met ondernemingen, het 
zogenaamde engagement, en zo proberen het beleid van de onderneming te veranderen op het 
terrein van goed ondernemingsbestuur, arbeidsomstandigheden, klimaat e.d. 
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5. MVB Beleid Pensura 

a. Beleid 2018 

Pensioenfonds Pensura heeft oktober 2018 haar MVB-beleid voor het laatst grondig geëvalueerd en 
kwam tot de conclusie dat de al bestaande formulering van het ESG-beleid en de daaraan ten 
grondslag liggende uitgangspunten geen verandering behoefden. 

Deze uitgangspunten luiden: 
• De doelstelling van het pensioenfonds is het op lange termijn garanderen van de nominale 

pensioenaanspraken en pensioenrechten, evenals het streven naar het gedurig waardevast 
houden van ingegane pensioenen en premievrije pensioenaanspraken. Om deze doelstelling te 
bereiken, is het van het grootste belang dat de beleggingsresultaten van het pensioenfonds op 
lange termijn en met aanvaardbare risico’s zo hoog mogelijk zijn. 

• Bij de beleggingen wordt rekening gehouden met ESG-factoren (compliant met relevante 
wet- en regelgeving zoals IORPII). 

• Het pensioenfonds vermeldt in zijn jaarverslag hoe in het beleggingsbeleid rekening wordt 
gehouden met milieu, klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen. 

• Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en zal naast 
het voldoen aan de wettelijke verplichtingen zich inspannen om - binnen de grenzen die het 
fonds heeft als kleine marktpartij en gezien haar fiduciaire plicht richting haar deelnemers - 
ESG-criteria en duurzaamheid in het beleggingsbeleid te bevorderen (investment belief). 

Het fonds heeft daarbij de volgende overwegingen en toelichting: 
• Het pensioenfonds is klein van omvang en heeft daardoor weinig impact op het ESG-beleid van 

haar vermogensbeheerders. Maatwerk is niet makkelijk en leidt vaak tot extra kosten. 
• Het pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke en fiduciaire 

verantwoordelijkheid en zal ook ontwikkelingen en proposities op ESG-terrein blijvend 
beoordelen, maar alleen tot beleggen overgaan wanneer de rendements/risico-
karakteristieken voldoende overtuigend tot een verbetering leiden. Voorgaande komt voort 
uit het investment belief dat beleggingen niet tot structureel lagere rendementen mogen 
leiden. 

• Het pensioenfonds is er vooralsnog niet van overtuigd dat er bij haar deelnemers een breed 
gedeelde en eenduidige visie is over het ESG-beleid, dat vertaald kan worden naar een voor 
het fonds te implementeren beleggingsbeleid. 

• Er zijn geen fondsspecifieke factoren, bijvoorbeeld een beleid van de sponsor of vanuit de 
sector waarin de sponsor werkzaam is, waardoor het MVB-beleid van het pensioenfonds zou 
kunnen worden  beïnvloed. 

• Het pensioenfonds heeft wel een eerste prioritering aangebracht binnen de drie domeinen 
(environmental, social en governance). Die luiden: 

o Environment: klimaat en energie-efficiëntie  
o Social: mensenrechten en arbeidsnormen 
o Governance: omkoping/corruptie en samenstelling bestuur 



10  

 

b. Ontwikkelingen tussen 2018 en nu 

In 2019 heeft Pensura een deelnemersonderzoek gedaan met daarbij gerichte vragen over hun kennis 
en verwachtingen over maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Enkele conclusies 
• Pensura zou meer moeten communiceren en duidelijkheid geven voor wat betreft het 

beleggingsbeleid en het maatschappelijk verantwoord beleggen. 
• Pensura zou niet moeten beleggen in fondsen die in strijd handelen met de duurzame 

samenleving. 
• Maar een hoger pensioen vindt men over het algemeen belangrijker dan maatschappelijk 

verantwoord beleggen. 
• De top 3 van beleggingscategorieën die vermeden dienen te worden ten aanzien van 

maatschappelijke verantwoordelijkheid zijn:  
o Schendingen van mensenrechten 
o Kinderarbeid 
o Klimaat en milieuvervuiling 

• Pensura zou moeten beleggen in bedrijven die bovengemiddeld  scoren op duurzaamheid en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen. 

• Pensura hoeft geen koploper te zijn maar zou wel moeten volgen. 

Om tegemoet te komen aan de behoefte van deelnemers om meer kennis te hebben van de wijze 
waarop het pensioenfonds maatschappelijk verantwoord belegt, wordt sinds begin 2021 ieder 
kwartaal een bericht op de website gepubliceerd waarin nader wordt ingegaan op het 
beleggingsbeleid en meer specifiek ook op maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Periodiek vraagt het pensioenfonds aan haar vermogensbeheerders toelichting en uitleg over het door 
de beheerder van de beleggingsfondsen gevoerde MVB/ESG beleid. Daar zijn tot nu toe geen 
ontwikkelingen naar voren gekomen die tot aanpassing in de beleggingskeuzes hebben hoeven te 
leiden. De beheerder van het onroerend goed fonds geeft ook informatie over de CO2 uitstoot en hoe 
het fonds zich op ESG-criteria verhoudt tot de benchmark. 

In de afgelopen periode is in het selectiebeleid van nieuwe vermogensbeheerders nadrukkelijk 
opgenomen dat bij het selectieproces (RFP’s) uitvraag wordt gedaan naar het MVB-beleid van de 
vermogensbeheerder en de wijze waarop ESG-risico’s worden meegenomen in het beleggingsproces. 
De nieuwe beheerder rapporteert ook in haar maandelijkse rapport over allerlei ESG-doelen (CO2-
uitstoot) en tabak en kernwapens worden uitgesloten in het binnen de portefeuille beheerde Credit 
Fund, dat ook duurzaamheid in de naam draagt. 

Eind 2020 is voor de categorie ‘Aandelen Ontwikkelde markten’ de overstap gemaakt naar index 
fondsen met een ESG-karakter. De nieuwe fondsen sluiten de volgende sectoren uit: tabak, 
kernwapens en teerzand. 
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c. Nieuw Beleid 

Beleggingen 
De uitgangspunten en overwegingen van het beleid uit 2018 (zie 5a) zijn in belangrijke mate nog steeds 
valide. Op twee onderdelen zijn aanpassingen aangebracht: 

1. Daar waar het fonds eerst van mening was dat beleggingen waarin meer accent wordt gelegd 
op door ESG-factoren bepaalde keuzes aantoonbaar tot betere 
risico/rendementskarakteristieken moesten leiden wordt nu uitgegaan van het uitgangspunt 
dat dit niet mag leiden tot verwachte lagere rendementen. 

2. In het verlengde van het voorgaande: tot nu toe ging het fonds ervan uit dat zij door haar 
geringe omvang weinig of geen invloed had om beleid van vermogensbeheerders te 
beïnvloeden en er ook onvoldoende productaanbod was om aan specifieke eigen keuzes 
opvolging te geven. Het aanbod van ESG- beleggingsproducten is enorm toegenomen en 
daardoor is er meer ruimte ook voor kleinere pensioenfondsen om inhoud te geven aan 
eigen beleid. 

Deze laatste ontwikkeling laat onverlet dat het voor het pensioenfonds uiterst moeilijk is om op 
portefeuilleniveau hele concrete en meetbare doelstellingen te formuleren en die ook te monitoren 
(kan/zal kosten met zich meebrengen) te formuleren. Het bestuur kiest voor een stapsgewijs proces, 
waarbij nieuwe ontwikkelingen worden gewogen op haalbaarheid, passend binnen de fiduciaire 
verantwoordelijkheid, zoals het bestuur die ziet, en in dialoog met de belangrijkste stakeholders. 
Belangrijk daarbij is dat het fonds regelmatig haar kennis in deze op peil brengt en houdt en het 
regelmatig terugkeert als agendapunt op de eerste plaats in de beleggingscommissie maar ook in het 
bestuur (bestuursvergaderingen en bestuursdag) en in het overleg met het VO en sociale partners. 

Communicatie/betrokkenheid stakeholders 
Transparantie en betrokkenheid zijn de kernwoorden in het communicatiebeleid, dus ook als het gaat 
om maatschappelijk verantwoord beleggen. De gewenste transparantie wordt bereikt door regelmatig 
te communiceren over het MVB-beleid en de uitvoering ervan door: 

1. Uitgebreide aandacht in het jaarverslag voor de uitvoering van het MVB-beleid in de 
beleggingsparagraaf. 

2. Uitleg en publicatie van het MVB-beleid op de website. 
3. Kwartaalberichten op de website over de beleggingen, met specifieke aandacht voor MVB en 

ESG (sinds begin 2021). 

De betrokkenheid wordt bereikt door: 
1. De voorgaande punten genoemd bij transparantie (informatie brengen). 
2. De dialoog aan de gang houden met het Verantwoordingsorgaan en de sociale partners 

(informatie brengen en ophalen). 
3. Periodieke uitvraag aan deelnemers specifiek over het MVB-beleid dan wel als onderdeel van 

andere uitvragen (informatie ophalen). 

1 november 2021 
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