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SPMS en Maatschappelijk Verantwoord Beleggen1 (19 januari 2023) 
 
In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB), ook wel ESG-beleid 
genoemd (Environmental, Social, Governance), van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten 
(SPMS) uiteengezet. 
 
Dit document wordt periodiek geactualiseerd, zodat aangesloten wordt bij de meest recente wet- en 
regelgeving, algemene ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen 
alsook de input van deelnemers. Het bouwt voort op de SPMS ambitieverklaring inzake 
maatschappelijk verantwoord beleggen. 
 
 

1. Inleiding 
SPMS draagt door een zorgvuldig gekozen beleggingsbeleid zorg voor een goed en betaalbaar 
pensioen. Bij de uitvoering van het beleggingsbeleid wordt bewust rekening gehouden met 
duurzaamheidsrisico’s en -kansen die materieel kunnen zijn voor risico en rendement van de 
beleggingen en met negatieve impact respectievelijk positieve impact van onze beleggingen op 
duurzame ontwikkeling. Al deze effecten scharen wij onder de noemer ESG (milieu, sociale en 
governance) factoren. SPMS voert daartoe een ESG-beleid om bij te dragen aan een leefbare wereld 
nu en in de toekomst en aan goede beleggingsresultaten. Het beleggingsbeleid vormt het kader 
waarbinnen implementatie van MVB plaatsvindt.  
 
 

2. Ambitie, overtuigingen en thematische keuzes 
De ambitieverklaring maatschappelijk verantwoord beleggen (zie bijlage 2), samen met de ESG-
beliefs van SPMS, vormen de basis voor de invulling van haar maatschappelijk verantwoord 
beleggingsbeleid. Thematische keuzes vloeien hieruit voort en zijn gebaseerd op: 
 

1. Nationale en internationale verdragen en gedragscodes 
2. Specifieke focusthema’s die SPMS heeft gekozen na consultatie met haar deelnemers 

 
 
2.1 Ambitie SPMS op maatschappelijk verantwoord beleggen 
Het pensioenfonds SPMS draagt met een zorgvuldig gekozen beleggingsbeleid bij aan de doelstelling 
van een welvaartsvast pensioen bij een acceptabel risico. Een goed pensioen is voor SPMS een 
financieel goed pensioen én een pensioen dat past bij de rol en verantwoordelijkheden die medisch 
specialisten voor zichzelf zien. SPMS ziet in groeiende mate dat zorg voor milieu, mens en 
samenleving past bij de identiteit van SPMS en haar deelnemers. Maatschappelijk verantwoord 
beleggen komt bij SPMS daarmee vanuit een intrinsieke motivatie. Voor SPMS betekent dit dat zij 
haar maatschappelijk verantwoord beleggen ambitie richt op drie hoofddoelstellingen: 
 

1. Het in kaart brengen van kansen en risico’s van een transitie naar een duurzamere (klimaat 
neutrale) economie en de beleggingsportefeuille daarop aanpassen 

 
1 Het document is opgesteld op 19 januari 2023 door het bestuursbureau van SPMS (1e lijn) en is in 
lijn met de meest recent genomen besluiten door het bestuur van SPMS.  



Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid  

 2 Januari 2023 

2. Het verkleinen van negatieve impact van onze beleggingen op de maatschappij 
3. Het vergroten van positieve impact van onze beleggingen op de maatschappij 

Daarbij wil SPMS toetsbaar zijn op en verantwoording afleggen over haar maatschappelijk 
verantwoord beleggen aanpak en resultaten. 

 
2.2 De ESG-beliefs van SPMS 
SPMS heeft in 2020 ESG-beliefs geformuleerd die dienen als handvat bij de invulling van de 
beleggingsportefeuille. Deze ESG-beliefs zijn: 
 

1 SPMS voert een ESG-beleid om bij te dragen aan een leefbare wereld nu en in de 
toekomst 
 

2 ESG-beleid en ESG-implementatie leiden niet tot een verslechtering van het risico- en 
rendementsprofiel van de beleggingen van het fonds. 
 

3 Integratie van ESG-beleid in de beleggingsportefeuille draagt bij aan de doelstellingen van 
het fonds.  
 

4 Bij de selectie van vermogensbeheerders houdt SPMS rekening met het behalen van de 
ESG-doelstellingen.  
 

5 Engagement is een goed instrument om positieve ESG impact te realiseren 
 

6 Het is belangrijk dat engagement en stembeleid van vermogensbeheerders in lijn zijn met 
het ESG-beleid van SPMS.  
 

7 Selectie van vermogensbeheerders met een leidende rol in ESG- en klimaat kan bijdragen 
aan het behalen van de ESG doelstellingen van het fonds.  
 

8 Een ambitieuze en kritische houding richting dienstverleners bevordert ESG-
implementatie. 
 

9 Uitsluiting van bedrijven, sectoren en of bedrijven die niet gevoelig zijn voor engagement 
kan bijdragen aan het realiseren van ESG-doelen. 
 

10 Impact investing heeft effect op de reële economie en kan bijdragen aan het behalen van 
de ESG-doelen van SPMS. 

 
We zijn ervan overtuigd dat we met deze ESG beliefs en MVB beleid de belangrijkste ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren kunnen mitigeren of voorkomen. Ook verwachten wij dat dit, door 
de wijze waarop duurzaamheidsrisico's in de beleggingsbeslissingen worden geïntegreerd, zal leiden 
tot een onveranderd of gunstiger risico- en rendementsprofiel van de beleggingen van SPMS. Voor dit 
laatste heeft academisch onderzoek en analyses van haar uitbestedingspartners beoordeeld en 
gewogen in de vaststelling van deze ESG belief. De belangrijkste ongunstige effecten bepalen wij op 
basis van de aard van onze beleggingen, de belangen van onze deelnemers en op basis van externe 
verdragen en gedragscode zoals benoemd onder 2.2.  
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SPMS houdt per 2023 rekening met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4 van de 
Informatieverschaffingsverordening (EU SFDR) en de nog te verschijnen secundaire wetgeving.  
 
2.3 SPMS zoekt aansluiting bij verdragen en gedragscodes 
Om deze ESG-beliefs concreet vorm te geven in de beleggingsportefeuille neemt SPMS een aantal 
toonaangevende (inter-) nationale verdragen en gedragscodes als uitgangspunt.  
 
SPMS onderschrijft ten eerste de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights. Daarbij gebruiken wij het OESO-richtsnoer voor 
institutionele beleggers als leidraad. SPMS verwacht van onze fiduciair manager, ESG-dienstverlener 
en vermogensbeheerders, en van ondernemingen waarin wij beleggen, dat zij conform deze 
internationale standaarden handelen en dit publiekelijk kenbaar maken.  
 
Daarnaast hanteert SPMS de Global Compact – dit is een initiatief van de Verenigde Naties en 
bestaat uit 10 universele principes op het vlak van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en 
corruptie, gebaseerd op  algemeen erkende verdragen, zoals de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens, belangrijke conventies van de International Labour Organisation en het VN-
verdrag tegen corruptie. 
 
SPMS is ondertekenaar van het Nederlandse IMVB-Convenant voor pensioenfondsen. Dit convenant 
heeft als doel om samen met de overheid, vakbonden en maatschappelijke organisaties misstanden 
te voorkomen. Meer informatie over dit convenant is hier te vinden: link. In hoofdstuk 3 gaan we hier 
nader op in. 
 
Ook laat SPMS zich bij de invulling van haar ESG beleid leiden door de Sustainable Development 
Goals van de Verenigde Naties (SDGs). In paragraaf 2.4 wordt dit nader toegelicht. 
 
SPMS onderkent de risico’s die klimaatveranderingen hebben op de pensioendoelstelling. Om de 
beleggingsportefeuille in lijn te brengen met de doelstellingen van het Parijs-akkoord heeft SPMS zich 
in 2021 aangesloten bij de Net Zero Asset Owner Alliance van de Verenigde Naties.  
 
Tot slot wordt rekening gehouden met wet- en regelgeving zoals het verbod op het investeren in 
bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie en internationale sanctiewetgeving en 
ook heeft SPMS een eigen beleid met betrekking tot onder andere het uitsluiten van producenten van 
tabak, Nederlandse Ziekenhuizen en producenten van controversiële wapens (zie ook 3.1). 
 
2.4 Focusthema’s voor SPMS  
Als onderdeel van het IMVB-Convenant heeft SPMS een aantal voor het pensioenfonds relevante 
beleggingsthema’s vastgesteld die samenhangen met de wens om bij te dragen aan een leefbare 
wereld voor onze deelnemers en het voorkomen van of mitigeren van negatieve impact van de 
beleggingen op duurzaamheidsfactoren.  
 
Op basis van het door SPMS gehanteerde ESG due diligence proces (zie hoofdstuk 3.2) is een aantal 
relevante thema’s gekozen waar SPMS extra aandacht aan wil besteden, bovenop de thema’s die 
volgen uit 2.3.  
 
Mede vanuit de belangen van haar deelnemers heeft SPMS gekozen bijzondere aandacht te geven 
aan de thema’s volksgezondheid en klimaatverandering. Daarnaast hanteert SPMS sinds 2023 het 
Planetary Boundaries framework als objectief kader voor invulling van het beleid rond Environmental. 

https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/imvb-convenant/#:%7E:text=In%20convenanten%20voor%20Internationaal%20maatschappelijk,slag%20om%20misstanden%20te%20voorkomen.
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Mede op basis van de meest recente Planetary Boundaries analyse heeft het bestuur van SPMS het 
thema biodiversiteit toegevoegd.  
 
Aan deze drie thema’s wordt extra aandacht gegeven in de uitvoering van het ESG-beleid, de 
monitoring ervan en de rapportage erover. Voor de uitvoering op deze thema’s sluit SPMS aan bij het 
breed gedragen raamwerk van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. 
 
Voor invulling van het thema volksgezondheid kiest SPMS voor aansluiting bij SDG 3:  
 

 

Zorg voor goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden. SPMS wil bijdragen 
aan oplossingen voor vermijdbare overlijdens van pasgeborenen, aan 
oplossingen voor epidemieën en vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-
overdraagbare ziektenen aan preventie van misbruik van verslavende middelen, 
met inbegrip van drugs en alcohol 

 
Voor de invulling van het thema klimaatverandering kiest SPMS aansluiting bij SDG 7:  
 

 

Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 
voor iedereen. SPMS wil bijdragen aan verhoging van het aandeel hernieuwbare 
energie in de wereldwijde energiemix en aan verbetering van energie-efficiëntie. 

 
Naast deze twee SDG’s heeft SPMS in haar ESG-beleid extra aandacht voor goed 
ondernemingsbestuur (corporate governance).  
 
 

3. Beleid en implementatie 
 
Op basis van de bovengenoemde ambitie, ESG-beliefs en thematische uitgangspunten heeft SPMS 
een aanpak ontwikkeld om haar maatschappelijke betrokkenheid in de beleggingsportefeuille te 
implementeren.  
 
SPMS werkt waar gewenst samen met andere institutionele beleggers om het resultaat van de 
inspanningen te vergroten en schaarse middelen effectiever in te zetten. 
 
3.1 Het ESG-beleid van SPMS in de beleggingsportefeuille 
Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van SPMS wordt via de volgende vijf instrumenten 
geïmplementeerd. 
 
 Engagement 
 Stemmen (Proxy voting) 
 Uitsluiting 
 Integratie van ESG in de beleggingsactiviteiten 
 Impact beleggen 
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Engagement 
Als onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid heeft SPMS een 
Betrokkenheidsbeleid (zie Bijlage 1) opgesteld met als doel het bevorderen van lange termijn 
waardecreatie. SPMS wil betrokken zijn (stewardship) bij de bedrijfsvoering van de ondernemingen 
waarin belegd wordt. SPMS gaat daartoe de dialoog aan (engagen) met ondernemingen over 
onderwerpen die voor SPMS van belang zijn. Daarbij vraagt SPMS specifiek aandacht voor de 
thema’s gezondheid en klimaatverandering.  
 
Engagement wordt gevoerd vanuit de overtuiging dat ondernemingen die oog hebben voor milieu, 
maatschappij en goed ondernemingsbestuur daarmee hun bedrijfsprestaties verbeteren en zo de 
vermogenswaarde op de lange termijn veilig stellen.  
 
Engagement is uitbesteed aan Columbia Threadneedle Investments (de overnemende partij van BMO 
Global Asset Management per juni 2022) en wordt toegepast op beursgenoteerde aandelen en 
bedrijfsobligaties. Doel van engagement is om negatieve impacts in de beleggingsportefeuille te 
verminderen (reactieve engagement) en om positief bij te dragen aan duurzame ontwikkeling 
(proactieve engagement). Hiertoe spoort SPMS ondernemingen waarin wordt belegd via een actieve, 
structurele en constructieve dialoog aan om waar nodig de negatieve gevolgen van hun handelen op 
mens en milieu te verminderen en te repareren en in hun bedrijfsvoering rekening te houden met 
maatschappelijke ontwikkelingen en milieu effecten die van invloed kunnen zijn op de lange termijn 
winstgevendheid. Door de engagement uit te besteden aan Columbia Threadneedle Investments 
(“CTI”) wordt voorkomen dat er een conflict of interest ontstaat tussen het zijn van een betrokken 
aandeelhouder en andere belangen. Over het engagement beleid rapporteert SPMS op haar website 
en in het jaarverslag. 
 
Stemmen 
SPMS wil als aandeelhouder betrokken zijn (stewardship) bij de bedrijfsvoering van de 
ondernemingen waarin belegd wordt. Dit doet SPMS onder andere door gebruik te maken van het 
stemrecht dat bij het aanhouden van aandelen hoort. SPMS heeft er voor gekozen om dit voor 
aandelen te doen waarin wereldwijd belegd wordt. Stemmen is onderdeel van het 
Betrokkenheidsbeleid van SPMS (zie bijlage 1). Het stembeleid is van toepassing op beleggingen in 
aandelen en wordt uitgevoerd door Columbia Threadneedle Investments. Het daadwerkelijk stemmen 
gebeurt door ISS. Voor vastgoed wordt het stembeleid uitgevoerd door Townsend. SPMS laat 
wereldwijd haar stemrecht uitoefenen, met als doel het bevorderen van lange termijn waardecreatie. 
Hierbij wordt gekeken naar de context waarin een onderneming opereert en wordt ondernemingen 
gevraagd hun beleid toe te lichten. Uitgangspunt van de uitvoering van het stembeleid zijn de 
Nederlandse Stewardship Code2 en de 10 best practices van Eumedion3.  
 
Jaarlijks ontvangen ondernemingen stemrichtlijnen, waarin de minimale standaarden die SPMS 
hanteert, worden toegelicht:  
 
 Verbeteren van de bestuursstructuur en –samenstelling (bijvoorbeeld diversiteit); 
 Optimaliseren van het remuneratiebeleid om te waarborgen dat het (uitvoerend) management 

beloond wordt voor het creëren en waarborgen van lange termijn aandeelhouderswaarde;  
 Ontwikkelen van interne controles en risicomanagementsystemen; 

 
2 Zie https://www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/best-practices/2018-07-nederlandse-stewardship-code-nl-
versie.pdf  
3 Zie https://www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/best-practices/best_practices_betrokken-
aandeelhouderschap.pdf  

https://www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/best-practices/2018-07-nederlandse-stewardship-code-nl-versie.pdf
https://www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/best-practices/2018-07-nederlandse-stewardship-code-nl-versie.pdf
https://www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/best-practices/best_practices_betrokken-aandeelhouderschap.pdf
https://www.eumedion.nl/nl/public/kennisbank/best-practices/best_practices_betrokken-aandeelhouderschap.pdf
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 Beschermen van rechten van minderheidsaandeelhouders. 
 
Als er een stem wordt uitgebracht die tegen het advies van het bestuur ingaat, wordt aan de 
onderneming een uitgebreide toelichting gestuurd over de reden van deze tegenstem. Over het 
stembeleid rapporteert SPMS op haar website en in het jaarverslag. 
 
Uitsluiting 
Het uitsluitingenbeleid is van toepassing op aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed, kasgeld en 
staatsobligaties. Wettelijk gezien mag een Nederlands pensioenfonds niet beleggen in producenten 
van clustermunitie. SPMS gaat verder dan deze wettelijke kaders met haar uitsluitingsbeleid. Zo heeft 
SPMS beleid op beleggen in producenten van controversiële wapens en van cannabis en tabak 
evenals niet in Nederlandse ziekenhuizen. Ook is er beleid omtrent fossiele brandstoffen.  
 
Daarnaast sluit SPMS individuele personen, landen en bedrijven uit waar je vanuit de wetgeving in de 
EU (inclusief Nederland) en de VN niet mag beleggen. Pensioenfondsen, net als 
vermogensbeheerders en alle overige financiële en niet-financiële ondernemingen, zijn verplicht om 
deze sanctiewetgeving na te leven. Dit geldt dus ook voor de custodian van SPMS en de 
vermogensbeheerders.  

 

Controversiële wapens 

SPMS heeft beleid om ondernemingen uit te sluiten die betrokken zijn bij controversiële wapens 
(clusterbommen, landmijnen, kernwapens, handvuurwapens, biologische wapens, chemische wapens, 
witte fosfor en munitie met verarmd uranium). Betrokkenheid wordt geïnterpreteerd als het produceren 
van onderdelen die essentieel zijn voor de wapens en specifiek voor deze wapens gemaakt worden 
(key en dedicated).  

 
Tabak en cannabis 
SPMS heeft beleid geformuleerd om commerciële producenten van tabak en cannabis uit te sluiten. 
 
Nederlandse Ziekenhuizen 
Beleggingen in Nederlandse ziekenhuizen worden uitgesloten. De reden om dit op te nemen in het 
uitsluitingsbeleid is het voorkomen van belangenconflicten. 
 
Fossiele brandstoffen en andere bedrijven die ernstige schade veroorzaken aan het milieu 
SPMS heeft beleid op het uitsluiten van thermische kolen en teerzanden. Daarnaast is er beleid op 
basis van MSCI environmental controversies.  
 
Corporate Governance 
SPMS heeft beleid op het uitsluiten van bedrijven die zich schuldig maken aan een ernstige schending 
van goed ondernemingsbestuur (corporate governance).  
 
UN Global Compact overtreders 
SPMS heeft beleid op het uitsluiten van bedrijven die een of meerdere van de tien principes van de 
UN Global Compact schenden – zie link.  
 

 
Staatsobligaties 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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SPMS sluit staatsobligaties uit die zijn uitgegeven door landen die onderworpen zijn aan sancties van 
Nederland, de VN Veiligheidsraad en de EU. De sancties vinden hun grondslag in internationale 
verdragen die in Nederland van toepassing zijn. 
 
Ter bepaling of sancties leiden tot uitsluiting dient daarnaast aan een of meer van de onderstaande 
criteria te zijn voldaan:  
 
 De sancties omschrijven een wapenembargo dat betrekking heeft op het land als geheel;  

 De sancties bevatten gerichte maatregelen betreffende reisverboden en het bevriezen van 
tegoeden welke van toepassing zijn op de centrale overheid (waaronder de regeringsleider of het 
staatshoofd of de huidige machthebbers). 

 
 
SPMS stelt een keer per jaar een lijst op met de beleggingen die uitgesloten worden. Deze wordt 
gecommuniceerd met de vermogensbeheerders en hierop wordt ook gecontroleerd door de 
compliance afdeling van de fiduciair. Bron van de uitsluitingsdata met betrekking tot ondernemingen is 
MSCI – het beleid is hierop gebaseerd.  
 
Bij sectorbrede uitsluitingen hanteert SPMS een grens van 10% van de omzet van een bedrijf dat 
gerelateerd is aan de activiteit die SPMS wil uitsluiten (boven 10% omzet wordt uitgesloten). Bij 
uitsluitingen op basis van MSCI Controversies (Environmental en Corporate Governance) worden 
bedrijven uitgesloten die een score 1 of lager hebben (maximale score 10). Bij UN Global Compact is 
er beleid rond bedrijven die de score “fail” krijgen.  
 
Het uitsluitingsbeleid van SPMS is gerelateerd aan de watchlistprocedure (zie 3.2).  
 
Integratie ESG in de beleggingsactiviteiten 
SPMS maakt voor het beheer van het vermogen via fiduciair manager BlackRock gebruik van diverse 
externe managers. Bij de selectie en evaluatie van externe managers worden duurzaamheidscriteria 
door SPMS meegenomen. Bestaande en mogelijk nieuwe managers in portefeuille krijgen een ESG-
score en dit kan in bepaalde gevallen gevolgen hebben voor de aanstelling. SPMS vindt het belangrijk 
dat de managers die zij heeft aangesteld de UN PRI hebben ondertekend. ESG-integratie in 
beleggingsactiviteiten kan plaatsvinden via de keuze voor een benchmark en/of door bij de 
vermogensbeheerders ESG-doelstellingen op te laten nemen in de Investment Management 
Agreement.  
 
Impact beleggen 
SPMS wil de positieve impact van haar beleggingen vergroten door het doen van zogenoemde impact 
beleggingen. SPMS hanteert de definitie van de Global Impact Investing Network GIIN: “investments 
made with the intention to generate positive, measurable social and environmental impact alongside a 
financial return”.4 Het bestuur heeft de doelstelling uitgesproken dat in 2025 minimaal 10% van de 
gehele beleggingsportefeuille uit impactbeleggingen moet bestaan. Dit doen we onder de 
randvoorwaarde van een gelijksoortig financieel rendement op lange termijn, na kosten, en met 
intentionele en meetbare positieve impact. Hierbij krijgen de thema’s gezondheid, klimaat en 
biodiversiteit extra aandacht.   
 

 
4 https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/ 

https://thegiin.org/impact-investing/need-to-know/
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Met de vermogensbeheerder van Europese staatsobligaties is in de investment management 
agreement opgenomen dat minimaal 5% van de staatsobligatieportefeuille moet bestaan uit 
zogenoemde green, social en sustainability-linked bonds.  
 
Met de vermogensbeheerder van staats- en bedrijfsobligatiesobligaties in opkomende markten, 
gedenomineerd in Amerikaanse dollar (hard currency) is in de investment management agreement 
opgenomen dat minimaal 10% van de portefeuille moet bestaan uit zogenoemde green, social en 
sustainability-linked bonds.  
 
Onderstaand overzicht toont het gewicht van de impactbeleggingen in de gehele SPMS 
beleggingsportefeuille: 
 
Tabel 1: Overzicht impactbeleggingen in portefeuille 

 Gewicht als % van de gehele portefeuille* 

Nederlandse groene staatsobligaties 1,3% 

Infrastructure debt artikel 9 fonds 2,5% 

Totaal 3,8% 
Bron: SPMS, december 2021. *Totale assets under management EUR 14,5 miljard. Bij illiquide beleggingen hanteren wij als 
gewicht het totaal aan voorgenomen commitments zoals verondersteld in de strategische asset allocatie. 
 
 
3.2 Watchlistprocedure: uitsluiting na niet-succesvolle engagement  
In 2022 heeft SPMS beleid opgenomen waarbij bedrijven in bepaalde gevallen na onsuccesvolle 
engagement door SPMS worden uitgesloten. Hiervoor is een watchlist gecreëerd: een lijst met 
bedrijven die kritisch gevolgd worden op hun engagement response. SPMS belegt in deze bedrijven.  
  
Bij de creatie van de watchlist zijn de stappen:  
 

1. Bedrijven die onder de uitsluitingenlijst vallen bij UN Global Compact overtreders en MSCI 
Environmental Controversies, en waarbij positieve response is op engagement door Columbia 
Threadneedle Investments, mogen op de watchlist5,  

2. Bedrijven die in het reguliere beleggingsuniversum van SPMS zitten, en waarbij een slechte 
response is op engagement door Columbia Threadneedle Investments evenals een negatieve 
ESG-rating, mogen op de watchlist, 

3. Bij bedrijven die in het reguliere beleggingsuniversum van SPMS vallen, heeft het bestuur ook 
de discretie om individuele bedrijven op de watchlist te plaatsen.  

 
De bovengenoemde stappen 1 en 2 vinden minimaal eens per jaar plaats, bij de jaarlijkse update van 
de uitsluitingenlijst, en bij het jaarlijkse engagementrapport van Columbia Threadneedle Investments. 
Bij stap 3 is er geen minimum frequentie: het kan dus ook gebeuren dat deze stap niet voorkomt.   
 
De procedure rond de jaarlijkse beoordeling van de watchlist is als volgt, met drie opties: 
 

1. Het bedrijf laat onvoldoende progressie zien, en wordt verplaatst naar de uitsluitingslijst. De 
positie in het bedrijf wordt verkocht.  

 
5 Met uitzondering van bedrijven die in de portefeuille van SPMS vallen in een beleggingscategorie waar een dwingend 
uitsluitingsbeleid geldt, zoals bij de EU Climate Transition Benchmarks 
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2. Het bedrijf toont progressie maar niet voldoende. Het bedrijf blijft dan op de watchlist staan. 

Dit kan maximaal drie jaar duren - indien er na drie jaar niet voldoende progressie is, volgt 
alsnog uitsluiting en verkoop.  

 
3. Het bedrijf laat zien actief te willen verbeteren zodanig dat het bestuur besluit om het van de 

watchlist af te halen en toe te voegen aan het reguliere beleggingsuniversum. De positie in het 
bedrijf blijft gehandhaafd.  

 
Onderstaande tabel toont de bedrijven die op de watchlist van 2022 staan.  
 
Tabel 2: SPMS watchlist 2022 

Naam bedrijf Land Sector Sinds wanneer 
op de watchlist? 

Royal Dutch Shell VK Olie en gas 2022 
Vale  Brazilië Mijnbouw 2022 
Bayer Duitsland Farmacie 2022 
Zijin Mining Group  China Mijnbouw 2022 
Suzuki Motor Corp Japan Consumentengoederen 2022 
Sanderson Farms VS Consumentengoederen 2022 
LTC Properties VS Vastgoed 2022 
Airbus SE Frankrijk Industriegoederen 2022 
National Health 
Investors VS Vastgoed 2022 

Diversified Healthcare 
Trust VS Vastgoed 2022 

AmerisourceBergen 
Corp VS Health care 2022 

McKesson Corp VS Health care 2022 
Albertsons Cos VS Consumentengoederen 2022 
Seaboard Corp VS Consumentengoederen 2022 
Cracker Barrel Old 
Country VS Restaurants 2022 

Lennar Corp VS Woningbouw 2022 
JD.com China Retail 2022 
Berkshire Hathaway VS Financials 2022 
Kansai Electric Power Japan Utilities 2022 
Invitation Homes VS Vastgoed 2022 

Bron: SPMS (juni 2022) 
  
3.3 Overzicht MVB beleidsinstrumenten en toepassing 
Onderstaande tabel geeft per beleggingscategorie aan waar SPMS in belegt, welke methoden worden 
gehanteerd voor de uitvoering van het MVB-beleid, welke benchmark gebruikt wordt en hoe deze 
aansluit bij ESG-kenmerken en het MVB-beleid. Screening van ondernemingen in de 
beursgenoteerde aandelenportefeuilles en de bedrijfsobligatie portefeuilles vindt als ‘overlay’ plaats 
voor alle ondernemingen in deze portefeuilles o.b.v. de OESO, UN Guiding Principles en UN Global 
Compact richtlijnen en wordt uitgevoerd door Columbia Threadneedle Investments. Aan alle 
onderliggende vermogensbeheerders wordt gevraagd deze criteria toe te passen op de beleggingen. 
Screening van alle portefeuilles vindt plaats op basis van de uitsluitingscriteria zoals toegelicht in 3.1. 
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De samenstelling van deze screening vindt plaats door SPMS zelf op basis van MSCI data, en 
uitvoering gebeurt via de custodian JP Morgan en fiduciair manager BlackRock.  
 
Tabel 2: Overzicht MVB beleidsinstrumenten en toepassing 

 
Bron: SPMS (december 2021) 
 
 
3.4 Het ESG due diligence proces van SPMS 
ESG due diligence is onderdeel van de OESO en UNGP-richtlijnen waaraan SPMS zich heeft 
gecommitteerd met de ondertekening van het IMVB-Convenant. Het due diligence proces is met name 
bedoeld om een goed beeld te krijgen van de negatieve impact van de SPMS beleggingsportefeuille 
op de maatschappij en om daar vervolgens op te kunnen acteren. SPMS belegt breed gespreid over 
vele regio’s, sectoren en beleggingscategorieën. In beginsel is het daarmee mogelijk dat SPMS via 
haar beleggingen negatieve impact heeft op alle genoemde duurzaamheidsthema’s zoals in deze 
richtlijnen benoemd. Met het uitsluitingenbeleid heeft SPMS specifieke negatieve impact van 
specifieke producten verwijderd uit haar portefeuille. SPMS gelooft in het uitoefenen van invloed en 
ziet uitsluiting daarom vooral als ultimum remedium voor situaties waarin het uitoefenen van invloed 
via engagement en voting niet de gewenste resultaten oplevert.  
 
SPMS onderschrijft de ESG-due diligence stappen conform het OESO-richtsnoer en wij streven via 
onze beleggingen naar (maatschappelijke) langetermijnwaardecreatie. Wij vragen van onze 
toeleveranciers dat zij SPMS hierin ondersteunen.  
 
Het due diligence proces bestaat uit zes stappen: 
 
 Het beleidsmatig vastleggen van het belang van verantwoordelijk investeren  
 Identificeren en beoordelen van negatieve impact 
 Voorkomen en mitigeren van negatieve impact 
 Monitoren van (potentiele) negatieve impact 
 Rapporteren over die (potentiële) negatieve impact 
 Waar relevant, het aandringen op herstel en verhaal 
 
De eerste stap is dit onderliggende maatschappelijk verantwoord beleggen document. De laatste 
genoemde stap kan eerder in het proces een rol spelen en beschrijven we in 3.3. 
 
De tweede stap ‘Identificeren en beoordelen van negatieve impact’ betreft de impact van de bedrijven 
in de SPMS beleggingsportefeuille op de maatschappij om hen heen. Het is dus niet zozeer een 
mogelijk negatieve impact op de SPMS beleggingsportefeuille zelf, hoewel deze wel vaak daarmee 
samenhangt. SPMS doet op al zijn beursgenoteerde aandelenportefeuilles en 

ESG 
integratie voting engagement uitsluitingen

juridische 
procedures

ESG 
integratie stemmen engagement uitsluitingen

juridische 
procedures

MSCI benchmarks nee ja ja ja ja ja door EVB ISS BMO MSCI FRT

MSCI benchmarks ja, CTB overlay EU ja ja ja ja ja

 
indexbou

wer ISS BMO MSCI FRT
Bedrijfsobligaties Iboxx en BBG benchmarks nee ja nvt ja ja ja door EVB nvt BMO MSCI FRT
Staatsobligaties Custom en JPM benchmarks nee ja nvt nvt ja nee nvt nvt nvt MSCI FRT
Vastgoed beursgenoteerdFTSE en MSCI benchmarks nee ja ja ja ja ja door EVB Townsend nvt MSCI FRT
Infrastructuur nvt nvt ja nvt nee nee nee door EVB nvt nvt nvt nvt
Overige private markten absoluut return benchmark nee ja nvt nee nee nee door EVB nvt nvt nvt nvt
Kas nvt nvt ja nvt nee ja nee nvt nvt nvt MSCI FRT

ESG gegevensbronnen (EVB= externe vermogensbeheerder)

Beursgenoteerde 
aandelen

ESG doelstellingen in implementatie
Asset categorie Benchmark

ESG doelstellingen 
in benchmark
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bedrijfsobligatieportefeuilles passend onderzoek (due dilligence) naar ondernemingen die mogelijke 
en daadwerkelijke negatieve impact hebben op samenleving en/of milieu conform de VN richtlijnen 
voor mensenrechten (UNGP) en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Als 
onderdeel daarvan onderschrijft SPMS ook de Global Compact principes van de VN. 
 
Bij het screenen van onze beleggingsportefeuille worden (potentiële) negatieve impacts op 
samenleving en milieu geïdentificeerd. Doel is om zo goed mogelijk kwalitatief en kwantitatief in kaart 
te brengen welke negatieve impact de bedrijven in de portefeuille van SPMS op de maatschappij 
hebben. Het pensioenfonds onderkent de praktische obstakels hierbij – zoals incomplete data - en 
probeert daarom een actieve rol te spelen in het verkrijgen van transparantie bij bedrijven over 
mogelijke schade.  
 
De derde stap is proberen negatieve impact te voorkomen en of te mitigeren. Wanneer 
ondernemingen in onze beleggingsportefeuille (potentieel) negatieve impact veroorzaken, gebruiken 
wij onze invloed om deze impact te voorkomen en/of te mitigeren en herstel en/of verhaal mogelijk te 
maken. Zoals toegelicht bij het ESG-beleid, doet SPMS dit onder andere via engagement en/of door 
te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. In het uiterste geval kunnen wij besluiten om te 
desinvesteren (uitsluiting). Daarbij nemen wij ook de (potentiële) negatieve gevolgen van de 
desinvestering op maatschappij en milieu mee. Dit is onderdeel van het beschreven ESG-beleid.  
 
Voor het aanwenden van invloed beperkt SPMS zich tot ondernemingen waarin zij daadwerkelijk 
belegt en die een negatieve impact veroorzaken of daaraan bijdragen (bijvoorbeeld via 
toeleveranciers). Voor deze ondernemingen laat SPMS door Columbia Threadneedle Investments een 
reactieve engagementlijst opstellen. Ondernemingen worden geprioriteerd op de meest ernstige 
negatieve impact(s) op samenleving en/of milieu voor de thema’s benoemd in de UNGP- en OESO-
richtlijnen. De ernst van deze impact wordt bepaald aan de hand van schaal, reikwijdte en mate van 
onomkeerbaarheid. SPMS is zich bewust dat de mate van invloed die SPMS heeft gezien haar schaal 
mogelijk beperkt is. Samenwerking met anderen en uitbesteding aan Columbia Threadneedle 
Investments is een middel om dit te mitigeren. De mate waarin invloed aanwenden voor de genoemde 
en andere beleggingscategorieën is mede afhankelijk van de beleggingsstructuur waarbinnen SPMS 
binnen specifieke beleggingscategorieën belegt. 
 
De vierde stap betreft het monitoren van de negatieve impact alsmede mogelijke stappen die 
genomen zijn om deze te mitigeren. Wij monitoren de voortgang en impact van ons ESG-beleid door 
ten minste jaarlijks een rapportage te ontvangen van onze ESG-serviceprovider en fiduciair manager 
en hierover in gesprek te gaan. Waar nodig stuurt SPMS dan bij.  
 
De vijfde stap omvat het rapporteren over die potentiële impact in publiekelijk beschikbare informatie. 
Jaarlijks leggen wij aan onze deelnemers en andere belanghebbenden hierover verantwoording af, 
onder meer in het jaarverslag, mede conform de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation. Ook 
publiceert SPMS op haar website gedetailleerde informatie over de resultaten van engagement en het 
stembeleid en de gehanteerde due dilligence methodologie. In paragraaf 4 van dit document is meer 
informatie te vinden over hoe SPMS communiceert over ESG. 
 
Bij ondernemingen in de beleggingsportefeuille, die ernstige negatieve impact op samenleving of 
milieu hebben veroorzaakt, dringt SPMS in bepaalde gevallen, en indien praktisch mogelijk, aan op 
herstel en/of verhaal. Een belangrijke manier om herstel en of verhaal voor deelnemers te 
bewerkstelligen is via het participeren in juridische procedures zoals claims en of schikkingen. SPMS 
heeft hiertoe beleid ontwikkeld en is sinds 2020 actief hierin. SPMS sluit zich hierbij aan bij andere 
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pensioenfondsen en grote beleggers om gezamenlijk te proberen zoveel mogelijk van de geleden 
schade terug te krijgen voor de deelnemers. Herstel en verhaal gebeurt bovendien door het 
ondertekenen van specifieke investor statements die gericht zijn aan bedrijven en of overheden die in 
de ogen van SPMS een negatieve impact hebben op duurzaamheidsthema’s.  
 
 
3.5 Sustainable Finance Disclosure Regulation en de EU Taxonomie 
De Taxonomie is een classificatiesysteem om te bepalen welke economische activiteiten als 
duurzaam kunnen worden beschouwd door portefeuillebeleggingen te toetsen aan gedetailleerde 
Technische Screening Criteria ("TSC").  
 
De Taxonomieverordening voorziet in een eerste publicatieverplichting van 1 januari 2022 voor de 
afstemming van portefeuilles op de Taxonomie met betrekking tot de eerste twee Taxonomische 
milieudoelstellingen, namelijk beperking van de klimaatverandering en aanpassing aan de 
klimaatverandering.  
 
Onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation heeft SMPS de pensioenregeling aangemerkt 
als artikel 8 (een fonds met duurzame kenmerken). Bovendien is er gekozen voor opt-in op artikel 4. 
Alle benodigde SFDR informatie is te vinden op de website van SPMS.  
 
 

4. Communicatie en rapportage 
Inherent aan een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is het afleggen van verantwoording 
aan de diverse belanghebbenden (zogenaamde stakeholders). Om een volledig beeld te geven van 
de activiteiten en resultaten op het vlak van maatschappelijk verantwoord beleggen, publiceert SPMS: 
 
 jaarlijks het beleid ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht op aandelen in 

beursgenoteerde vennootschappen (via een link naar de website van Columbia Threadneedle 
Investments, de uitvoerder van het stem- en engagementbeleid); 

 jaarlijks over de uitvoering van het beleid ten aanzien van het uitoefenen van het stemrecht in het 
betreffende verslagjaar; 

 Per kwartaal een verslag over hoe wij als aandeelhouder hebben gestemd 

 Managementsamenvattingen op kwartaalbasis over engagementactiviteiten en stemgedrag  

 Periodieke nieuwsbrieven over actuele ontwikkelingen 

 MVB-jaarverslag: samenvatting van de belangrijkste activiteiten op het gebied van engagement 
en stemmen 

 Uitsluitingenlijst: ondernemingen die niet voor belegging in aanmerking komen door 
betrokkenheid bij clustermunitie of tabak 

 Lijst met de 50 grootste posities in de beleggingsportefeuille op de website van SPMS 

 In het ESG-jaarverslag wordt ook verantwoording afgelegd over het gevoerde MVB-beleid 

 Alle informatie betreffende de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is te vinden op 
de website van SPMS en/of in Pensioen 1-2-3.  

 
5. Verantwoordelijkheid en toezicht 
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Het bestuur van SPMS is verantwoordelijk voor de uitvoering van het MVB beleid en geeft jaarlijks 
input voor de prioriteitsstelling van het engagementprogramma. Ten behoeve van het toezicht 
rapporteert Columbia Threadneedle Investments in de volgende documenten over haar uitvoering: 
 
 Gedetailleerde kwartaalrapportages met betrekking tot engagement. 

 Gedetailleerde kwartaalrapportages met betrekking tot stemmen, inclusief een uitgebreide 
toelichting in het geval er tegengestemd wordt (zogenaamd “votes against management”). 

 Vertrouwelijke memo’s over actuele onderwerpen. 

 

6. Evaluatie 
Periodiek maar minimaal eens per 2 jaar worden de deelnemers geraadpleegd over het MVB-beleid. 
Geëvalueerd wordt welke onderwerpen van belang worden geacht om in het MVB-beleid rekening 
mee te houden. 
 
Tot slot wordt frequent getoetst of dit beleidsdocument nog voldoet aan de meest recente wet- en 
regelgeving en de algemene ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 
beleggen. Over engagement en het stemgedrag van SPMS wordt op de website van SPMS 
gerapporteerd en dit onderwerp wordt periodiek besproken in de beleggingscommissie, het bestuur en 
de vereniging van afgevaardigden.   
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Bijlage 1 Betrokkenheidsbeleid 
 
Betrokkenheidsbeleid SPMS 
 
Verantwoord beleggen is onderdeel van het beleggingsbeleid van SPMS. Hier is actief 
aandeelhouderschap een belangrijk aspect van. Environmental, Governance en Social (ESG) 
aspecten die aansluiten bij de belangen van de deelnemers vormen hiervoor de basis. SPMS heeft 2 
sustainable development goals als speerpunt gekozen van haar beleid.  
 

 

Zorg voor goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden. SPMS wil bijdragen 
aan oplossingen voor vermijdbare overlijdens van pasgeborenen, aan 
oplossingen voor epidemiën en vroegtijdige sterfte gelinkt aan niet-
overdraagbare ziektenen aan preventie van misbruik van verslavende middelen, 
met inbegrip van drugs en alcohol 

 

 

Zorg voor toegang tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie 
voor iedereen. SPMS wil bijdragen aan verhoging van het aandeel hernieuwbare 
energie in de wereldwijde energiemix en aan verbetering van energie-efficiëntie. 

 
SPMS wil als aandeelhouder betrokken zijn (stewardship) bij de bedrijfsvoering van de 
ondernemingen waarin belegd wordt. Dit doet SPMS door gebruik te maken van het stemrecht dat bij 
het aanhouden van aandelen hoort. SPMS heeft er voor gekozen om dit voor alle aandelen te doen 
waarin wereldwijd belegd wordt.  
 
Daarnaast gaat SPMS de dialoog aan (engagen) met ondernemingen over onderwerpen die voor 
SPMS van belang zijn. Zowel over het stembeleid als over het engagement beleid rapporteert SPMS 
op haar website als in het jaarverslag.  
 
SPMS zoekt ook de samenwerking op met andere institutionele beleggers om op deze manier meer 
invloed te hebben. Via Columbia Threadneedle Investments neemt SPMS deel aan het Climate 100+ 
initiatief. Daarnaast heeft SPMS de Principles of Responsible Investment (6 principes) ondertekend en 
volgt SPMS het brede spoor van het IMVB convenant.  
SPMS heeft een maatschappelijk verantwoord beleggen beleid opgesteld waarin nader wordt 
uitgelegd wat SPMS op dit vlak doet en hoe dat gebeurd inclusief rapportages.  
 
Voor de uitvoering van het stembeleid en engagement beleid wordt gebruik gemaakt van Columbia 
Threadneedle Investments. Hierdoor wordt voorkomen dat er een conflict of interest ontstaat tussen 
het zijn van een betrokken aandeelhouder en andere belangen. Het daadwerkelijk stemmen gebeurt 
door ISS. Over het stemgedrag wordt door SPMS op de website gerapporteerd.  
 
 
  



Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid  

 15 Januari 2023 

Bijlage 2 Ambitieverklaring SPMS 2021 
 
SPMS is het pensioenfonds van, voor en door medisch specialisten. Onze doelstelling is het bieden 
van een welvaartsvast pensioen bij een acceptabel risico.  
Om deze doelstelling te bereiken, hanteren wij een beleggingsbeleid waarbij rendement, risico en 
kosten traditioneel centraal staan. In recente jaren heeft echter een vierde factor een belangrijke en 
nog steeds groeiende rol gekregen. Het gaat hierbij om duurzaamheid.  
Duurzaam beleggen cq. ons maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB) kent 3 
invalshoeken, samengevat met het Engelse begrip ESG: Environmental, Social en Governance. 
 
Environmental: Door onder andere industrialisatie, bevolkingsgroei, en een toenemende welvaart 
groeit de druk van het menselijk handelen op het ecologische systeem. De voortdurende toename van 
de CO2-uitstoot kan leiden tot onomkeerbare klimaatveranderingen met desastreuze 
maatschappelijke en financiële gevolgen. Om deze effecten te beperken dwingen veel overheden 
economische veranderingen af – denk bijvoorbeeld aan het Parijs klimaatakkoord richting duurzame 
energie.  
 
Social: Op sociaal gebied zijn er misstanden, zoals mensenrechtenschendingen, beperkte toegang tot 
betaalbare medicijnen en uitbuiting van werknemers. 
 
Governance: Onze positie als aandeel- en obligatiehouder onderschrijft het belang van een gezonde 
corporate governance.  
Veel van deze ESG factoren raken onze beleggingen: enerzijds als concreet financieel risico en 
anderzijds doordat het handelen van SPMS zelf impact heeft op het milieu, de mens en de 
samenleving. 
 
Ook onder onze deelnemers is er een toenemende aandacht voor duurzaam beleggen. Medisch 
specialisten zijn dagelijks bezig met de gevolgen voor patiënten van de schadelijke effecten van 
milieu- en omgevingsfactoren op de gezondheid. Vanuit deze context voelen wij een extra intrinsieke 
verantwoordelijkheid om bij de investering van pensioenpremies voldoende aandacht te hebben voor 
duurzaamheid en negatieve impact van investeringen waar mogelijk te beperken of te vermijden. 
De besturen van BPMS en SPMS zijn zich hier van bewust en kiezen ervoor om duurzaamheid een 
belangrijke rol te geven bij de vormgeving van het beleggingsbeleid. Daarbij is een goede balans 
tussen rendement, risico, kosten en duurzaamheid van groot belang.  
 
De drie pijlers van ons MVB-beleid 
Binnen onze alomvattende doelstelling van een welvaartsvast pensioen bij een acceptabel risico, 
richten wij onze ESG-ambitie op drie pijlers: 
 

1. SPSMS wil de risico’s en kansen van de voorziene transitie naar een duurzamere economie 
goed in kaart brengen en houden en onze beleggingen daarop aanpassen; 

2. SPMS wil de negatieve impact van de beleggingen op de maatschappij verkleinen; 
3. SPMS wil de positieve impact van onze beleggingen op de maatschappij vergroten; 

Met de eerste doelstelling heeft SPMS een financieel vizier. Duurzaamheidsvraagstukken leveren 
zowel beleggingsrisico’s als beleggingskansen op. Hiertoe zullen wij deze risico’s en kansen 
zorgvuldig meewegen in de samenstelling van onze beleggingsportefeuilles. Risico’s zien wij vooral bij 
bedrijven die te weinig of te langzaam de transitie willen maken naar een duurzamere 
(klimaatbestendige) economie. Daarentegen denken wij dat bedrijven die graag deze transitie willen 
maken aantrekkelijke beleggingen kunnen vormen.  
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Voor de tweede en derde doelstelling is focus nodig. SPMS kan gezien haar omvang en 
verantwoordelijkheid slechts een bescheiden rol spelen in het minimaliseren van de negatieve impact 
en het verbeteren van de positieve impact op alle duurzaamheidsvraagstukken van de wereld.  
Voor het verkleinen van de negatieve impact zal SPMS niet in bepaalde activiteiten of sectoren 
beleggen. In resterende activiteiten en sectoren gebruiken wij onze invloed om de negatieve impact te 
beheersen. Hiermee willen wij ernstige schendingen van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu, 
gezondheid, klimaat en corruptie voorkomen of mitigeren. Portefeuille-uitsluitingen willen wij beperkt 
houden - enerzijds omdat wij als actieve aandeel- en obligatiehouder onze invloed willen uitoefenen, 
en anderzijds omdat academisch onderzoek suggereert dat actief engagement bevorderlijk uitwerkt op 
de waarde van een onderneming6.  
 
Voor het verbeteren van positieve impact op duurzaamheidsvraagstukken kiest SPMS voor 
beleggingen die passen bij onze doelstelling van een welvaartsvast pensioen en die daarnaast een 
intentioneel gunstige invloed op de maatschappij hebben. In 2025 wil SPMS minimaal 10% alloceren 
naar deze zogenoemde impactbeleggingen met als hoofdthema’s gezondheid en klimaat. 
 
SPMS op weg naar net-zero in 2050 
Op het snijvlak van de drie genoemde ESG-doelstellingen zit onze deelname aan de Net-Zero Asset 
Owner Alliantie7. Met deelname aan dit initiatief zal SPMS haar beleggingsportefeuilles zodanig 
aanpassen dat netto-nul-uitstoot van broeikasgassen wordt bereikt in 2050, of zoveel eerder als 
wenselijk, consistent met een maximale temperatuurstijging van 1,5°C boven pre-industriële niveaus 
(het Parijs Klimaat akkoord). Daartoe zullen wij tussentijdse doelstellingen ontwikkelen voor 2025, 
2030 en 2040 en 2050 en periodiek rapporteren over de voortgang.  
Concluderend, het belang van duurzaamheid willen wij verankeren in ons beleid met behulp van de 
volgende concrete ambities: 
 

1. In 2025 willen wij dat minstens 10% van onze beleggingen naast een financiële 
doelstelling ook een intentioneel positieve impact op de maatschappij heeft. 
 

2. Uiterlijk in 2050 willen wij dat onze beleggingen in lijn zijn met het Parijs-akkoord, als 
onderkenning van de financiële en maatschappelijke implicaties van 
klimaatverandering.  
 

3. De weg naar een duurzame beleggingsportefeuille zal transparant zijn met behulp van 
zogenoemde key performance indicators - waarbij onze deelnemers de mogelijkheid 
krijgen hun stem te laten horen.  

 
 
 

 
6 Dimson, Karakas, Li (2015): “Active ownership” (Review of Financial Studies) 
7 https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/ 


