Kenmerken duurzame beleggingen (regeling promoot ecologische of sociale kenmerken)
Alleen de categorieën die daartoe bijdragen staan hieronder weergegeven
Duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen
Het behalen van een goed rendement om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren staat
voorop. Financieel en maatschappelijk rendement gaan hierin goed samen. Daarnaast houdt het
pensioenfonds rekening met de impact van de beleggingen op milieu en maatschappij. Ook zet het fonds zich
in om op positieve wijze een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dit wordt gedaan door
te beleggen in ondernemingen en landen met betere prestaties op het gebied van milieu en maatschappij.
Hierbij kijken we naar ESG (Environmental, Social & Governance) kenmerken van beleggingen. Daarnaast
kiezen we voor hogere standaarden voor een aantal soorten beleggingen. Dat zijn aandelen, obligaties
opkomende landen, hoogrentende bedrijfsobligaties en alternatieve beleggingen. Hoe we hiermee omgaan,
verschilt voor het type beleggingen.
We gebruiken een uitsluitingsbeleid voor zowel ondernemingen als landen. Dit beleid geldt voor alle
beleggingscategorieën.
Aandelen
We beleggen niet in bedrijven die laag scoren op ESG. Bedrijven die goed presteren op sociaal en/of
milieugebied krijgen een hogere ESG-score. Het aantal ondernemingen dat we uitsluiten op basis van lage ESGscores is groot.
Naast een actief aandeelhouder, wil het pensioenfonds vooral ook een betrokken aandeelhouder zijn. Hoe we
hier invulling aan geven, staat in ons betrokkenheidsbeleid.
Obligaties opkomende landen
Overheden van opkomende landen toetsen we op zaken zoals de kijk op corruptie, de mate van democratie,
de kwetsbaarheid voor klimaatrisico’s en sociale ontwikkeling. We beleggen niet in staatsobligaties van landen
die hier onvoldoende scoren.
Om de beleggingsportefeuille vorm te geven en om prestaties van de beleggingen te meten, gebruiken we
verschillende benchmarks. Deze hangen af van de beleggingscategorie. Voor de liquide beleggingen willen we
duurzaamheidskenmerken zoveel mogelijk terugzien in de benchmark. Dat doen we met ‘customized
benchmarks’. Zo is er een duidelijk ESG-beleid voor de liquide portefeuilles. Voor een aantal producten
gebruiken we wel standaardbenchmarks zonder duurzaamheidskenmerken.

