
ESG  
De primaire doelstelling van het pensioenfonds is het veiligstellen van een betrouwbaar pensioen voor 
zijn deelnemers op de lange termijn. Het betrekken van ESG-criteria in het  beleggingsbeleid draagt bij 
aan deze langetermijndoelstelling. Het ESG-beleid van het pensioenfonds draagt bij aan de ‘license to 
operate’ van het fonds.   

 
-Jaarlijkse meting van ESG-prestaties  
Het pensioenfonds geeft allereerst invulling aan zijn verantwoord beleggingsbeleid door jaarlijks te 
meten of de vermogensbeheerders  minimaal gelijk, en waar mogelijk hoger, scoren op ESG. Het 
pensioenfonds vraagt bij achterblijvende scores nadere informatie op en gaat daarover in gesprek met 
de vermogensbeheerders. De meting is gebaseerd op een uitvraag bij alle vermogensbeheerders die 
voor het pensioenfonds beleggen. Al deze vermogensbeheerders hebben het UN PRI protocol 
ondertekend. De meting wordt elk jaar met dezelfde criteria gedaan.   
 
− Uitsluiten van beleggingen 
Ondernemingen die clustermunitie-activiteiten hebben, zoals gedefinieerd in artikel 21a 
van het Besluit marktmisbruik (Wft 2013), worden uitgesloten. Het pensioenfonds ziet erop toe dat niet 
belegd wordt in bedrijven op de gepubliceerde lijst. Hiertoe zal deze lijst door het pensioenfonds) 
gedeeld worden met haar vermogensbeheerders, vergezeld van het verbod om in de betreffende 
ondernemingen te beleggen. In de uitbestedingsovereenkomst met de vermogensbeheerder wordt 
geregeld de wijze waarop de vermogensbeheerder invulling geeft aan dit verbod. De risk manager ziet 
hier op toe en rapporteert hierover aan het pensioenfonds. 
Het wettelijk verbod zal overigens niet gelden voor transacties in door derden beheerde 
beleggingsinstellingen en indices waarbij de producenten van clustermunitie en of daarbij betrokken 
ondernemingen, minder dan 5% van de waarde van die beleggingsinstelling of index 
vertegenwoordigen. 
 
− Selectie van nieuwe vermogensbeheerders 
Bij de selectie van nieuwe vermogensbeheerders wordt het beleid van de beheerder over ESG in hun 
beleggingsproces meegenomen. 
 
− Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 
Stemmen sluit aan bij de wens om goede rendementen op lange termijn te  
genereren. Onderzoek toont aan dat er een sterke positieve correlatie is tussen goede governance 
van ondernemingen en financiële performance. Het pensioenfonds mandateert de 
vermogensbeheerders hoe gestemd dient te worden op aandeelhoudersvergaderingen en geeft de 
navolgende instructie voor wat betreft de uitoefening van het stemrecht:  

- Het bevorderen van Corporate Governance, ten einde te verzekeren dat het management en 
Raad van Bestuur hun verplichtingen richting aandeelhouder nakomen.  

- Vergroten transparantie en duidelijk maken van verantwoordelijkheden. 
- Gelijke behandeling van aandeelhouders (w.o. beloning). 

 
IMVB-convenant 
Het pensioenfonds zal uitvoering geven aan de uitvoering van het “brede spoor” zoals dit is 
opgenomen in het IMVB-convenant dat op 20 december 2018 door alle betrokken partijen is 
ondertekend.  

 


