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1. Inleiding

Het Molenaarspensioenfonds heeft een beleggingsbeleid waar Maatschappelijk Verantwoord Beleggen 

(MVB) nadrukkelijk onderdeel van uitmaakt. Uiteraard is de primaire doelstelling van het 

beleggingsbeleid het halen van een optimaal rendement. Zonder beleggen en zonder het daarmee 

gepaard gaande beleggingsrisico is er geen rendement en dat betekent zeer matige pensioenen.

Er moet geld verdiend worden met beleggen, maar dat is niet het enige wat relevant is. De meeste 

deelnemers en gepensioneerden vinden dat ‘hun geld’ fatsoenlijk belegd moet worden. Daarbij vindt 

vrijwel iedereen dat beleggingen in bijvoorbeeld prostitutie, mensenhandel, clustermunitie en 

drugshandel, hoewel doorgaans zeer lucratief, niet kunnen. En ook beleggingen in ’schurkenstaten’ 

worden vrijwel unaniem afgewezen. Maar vervolgens wordt het wat lastiger om normen en waarden op 

te stellen voor waar wel en niet in belegd mag worden. Uit onderzoeken blijkt echter dat een ruime 

meerderheid van de Nederlandse bevolking van mening is dat er op een maatschappelijk verantwoorde 

wijze belegd dient te worden door pensioenfondsen. Naast een goed pensioen wil het gros van de 

mensen een respectvolle en leefbare samenleving. Een goed pensioen in een onleefbare wereld is niet 

waar mensen naar uitzien. Voor de populatie van het MPF hebben we een onderzoek opgestart dat 

moet aantonen of hun mening vergelijkbaar is met die van de Nederlandse bevolking.

Beleggen kan op veel verschillende manieren.                                                                                                

Het ene uiterste is uiterst veilig beleggen in bijvoorbeeld Nederlandse en Duitse staatsobligaties, 

waarmee weinig risico genomen wordt maar waarmee ook weinig rendement te halen valt. Het andere 

uiterste is beleggen in bedrijven die veel geld opleveren op de korte termijn, maar het niet nauw nemen 

met regelgeving of hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Dit soort bedrijven loopt grote risico’s op 

de korte of de langere termijn. En daarmee loopt ook het pensioenfonds risico’s dat in zulke bedrijven 

investeert. Zulke bedrijven kunnen omvallen door fraude (slecht bestuur), langdurige stakingen (slecht 

sociaal beleid), vervolging en juridische bestraffing (overtreding regels en wetten), boycot (niet 

eerbiedigen mensenrechten), schadevergoedingen (milieuschade, bedrog naar klanten toe) sluiting 

(diverse eerder genoemde redenen), etc. Als pensioenfonds dat in dergelijke bedrijven belegt, loop je 

naast grote financiële risico’s, omdat je belegging opeens veel minder of niets meer waard is, ook 

reputatieschade op waardoor het vertrouwen van de eigen deelnemers en gepensioneerden een forse 

deuk kan oplopen. Een aantal grote pensioenfondsen in Nederland heeft ervaren wat het betekent als 

een actualiteitenprogramma op de televisie aandacht besteedt aan een pensioenfonds vanwege een 

dergelijk soort belegging.

Vrijwel alle pensioenfondsen kiezen voor een gedifferentieerd beleggingsbeleid dat ergens tussen de 

twee eerder genoemde uitersten ligt. Daarbij wordt primair gekeken naar de financiële risico’s, maar 

ook naar de maatschappelijke risico’s. Immers die laatst genoemde risico’s zorgen indirect ook voor 

financiële risico’s. Gesteld kan dan ook worden dat MVB met het terugdringen van maatschappelijke 

risico’s ook financiële risico’s verminderd en daarmee bijdraagt aan een beter rendement.

Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de rendementen van MVB meestal gelijk zijn aan rendementen 

van beleggingen die niet expliciet rekening houden met maatschappelijke gevolgen. Uit een aantal 

onderzoeken blijkt zelfs dat MVB gemiddeld beter rendeert.

2. Omschrijving MVB

Maatschappelijk verantwoord beleggen is in feite duurzaam beleggen in twee betekenissen. De ene 

betekenis is duurzaam in de zin van een goede en houdbare toekomst voor de aarde en haar 

bewoners. Denk daarbij aan het voorkomen van milieubedreigingen zoals de klimaatcrisis, het 
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tegengaan van het gebruik van massavernietigingswapens en het niet mee doen aan 

mensenrechtenschendingen zoals het verjagen van inheemse volkeren van hun land, kinderarbeid en 

uitbuiting van werknemers. De tweede betekenis van duurzaam betreft de rendementen van de 

producten en diensten waar in belegd wordt. De twee vormen van duurzaam zijn vrijwel onlosmakelijk 

met elkaar verbonden.

In Engelstalige landen wordt voor MVB doorgaans de term ESG gebruikt, een afkorting van de drie 

hoofdthema’s die relevant zijn. De E staat voor environment, hetgeen milieu betekent. De S staat voor 

social, hetgeen letterlijk vertaald sociaal betekent en onder meer betrekking heeft op fatsoenlijke 

arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden voor werknemers, vrijheid van vakvereniging, geen 

kinderarbeid, geen discriminatie en geen mensenrechtenschendingen. De G staat voor governance, 

oftewel goed bestuur en raakt thema’s als fraude, omkoping, contractbreuk, misleiding, machtsmisbruik, 

zelfverrijking en corruptie.

Mensenrechten, milieubehoud en goed bestuur zijn dus de hoofdonderwerpen binnen MVB. Daarnaast 

kan er voor andere thema’s gekozen worden zoals gezondheid (niet beleggen in tabaksartikelen 

bijvoorbeeld), verslaving (niet beleggen in kansspelen, tabaksartikelen, alcohol) of dierenwelzijn (niet 

investeren in bontbedrijven of de bio-industrie). Over het algemeen wordt ook het niet beleggen in 

massavernietigingswapens onder MVB geschaard. Daarbij past wel een kanttekening, want in een 

aantal van dergelijke wapens mag sowieso niet geïnvesteerd worden omdat het wettelijk verboden is op 

grond van onder meer verdragen. Denk aan clusterbommen, anti-personeelsmijnen en atoomwapens 

voor zover niet bedoeld voor de bestaande atoommachten (non proliferatieverdrag). Dit wettelijke 

verbod kan door een fonds uitgebreid worden tot alle massavernietigingswapens. Dan vallen ook 

chemische en biologische wapens er onder, en ook atoomwapens die bedoeld zijn voor de huidige 

kernmachten.

Ook sub-thema’s kunnen omarmd worden in het MVB-beleid. Veel fondsen leggen nu extra nadruk op 

het milieu-item klimaatbedreiging omdat dit een urgente bedreiging is voor de mensheid, de natuur, 

onze voedselvoorziening en veel van onze beleggingen. Gefocust wordt dan doorgaans op beleggingen 

die voor zo’n laag mogelijke CO2-uitstoot zorgen.

Ieder fonds kan het eigen wiel uitvinden en eigen normeringen aanleggen, maar dat is wel lastig en 

brengt extra kosten met zich mee. Dat hoeft niet. Want er zijn algemeen aanvaarde normeringen die 

ook door vermogensbeheerders gehanteerd worden en waarvoor benchmarks bestaan. De meest 

gebruikte methode om ESG te integreren in het beleggingsproces is de UNPRI, dat staat voor United 

Nations Principles for Responsible Investments. 

De zes kernprincipes van UNPRI zijn:

1. Wij zullen ESG integreren.

2. Wij zullen ons opstellen als actief eigenaar.

3. Wij zullen ons inzetten voor de openbaring van ESG-aspecten door de entiteiten waarin we 

beleggen.

4. Wij zullen acceptatie en implementatie van de UNPRI in de beleggingssector bevorderen.

5. Wij zullen samenwerken om de UNPRI voortvarend te implementeren.

6. Wij zullen verslag uitbrengen met betrekking tot de voortgang van de integratie.

Een andere veel gebruikte is de VN Global Compact. Bedrijven die het VN Global Compact initiatief 

onderschrijven, verbinden zich ertoe de onderstaande doelstellingen en waarden te steunen bij het 

uitvoeren van hun activiteiten:

Mensenrechten

− 1e principe: Bedrijven dienen binnen de eigen invloedsfeer de internationaal vastgelegde 

  mensenrechten te ondersteunen en respecteren; en
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− 2
e

principe: Er voor te zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de mensenrechten.

Arbeidsnormen

− 3e principe: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht  

 op collectieve onderhandelingen te handhaven;

− 4e principe: Alle vormen van verplichte en gedwongen arbeid te elimineren;

− 5
e

principe: Zich in te spannen voor de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en

− 6
e

principe: Discriminatie met betrekking tot werk en beroep te bestrijden.

Milieu

− 7e principe: Bedrijven dienen het voorzichtigheidsbeginsel te hanteren met betrekking tot

 milieukwesties;

− 8
e

principe: Initiatieven te ondernemen om grotere verantwoordelijkheid op milieugebied te

 bevorderen; en

− 9e principe: De ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.

Anticorruptie

− 10e principe: Bedrijven dienen alle vormen van corruptie, inclusief afpersing en omkoping tegen te 

gaan.

De principes van het Global Compact zijn gebaseerd op internationale verdragen, onder andere 

afgeleid van de Universele verklaring van de rechten van de mens, de Internationale Arbeidsorganisatie 

(ILO), inzake de fundamentele arbeidsrechten, en de verklaring van Rio met betrekking tot milieu en 

ontwikkeling.

Fondsen kunnen hun beleggingen beperken tot bedrijven die vastgelegd hebben dat zij de VN Global 

Compact principes omarmen of ze kunnen zelf deze principes als leidraad nemen voor hun 

beleggingen.

3. Instrumenten om MVB-beleid handen en 
voeten te geven:

a. Het meest bekende instrument is uitsluiting: niet beleggen in bedrijven, sectoren of landen, die

slecht bekend staan.

b. Engagement, de dialoog aangaan met bedrijven en sectoren om tot gedragsverandering te komen 

op één of meer van de ESG-terreinen. Deze dialoog wordt niet door het fonds zelf gevoerd, maar 

door specifieke daarvoor in het leven geroepen organisaties, zoals bijvoorbeeld Ethics, namens 

meerdere (pensioen)fondsen. Ook structurelere problemen, zoals de klimaatverandering, kunnen ter 

sprake worden gebracht bij engagement-trajecten.

c. Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (passief, maar ook actief door voorstellen in te dienen) 

om besluitvorming binnen bedrijven te beïnvloeden. Ook hier geldt dat dit door specifieke 

organisaties namens pensioenfondsen wordt gedaan. En ook hierbij kunnen issues als opwarming 

van de aarde aan de orde komen.

d. Best in class-benadering: Beleggen in de bedrijven die op ESG-terreinen als beste geselecteerd zijn 

in hun sector of de slechtst presterende bedrijven vermijden. (Onder meer MSCI verzorgt rankings 

op dit gebied. Dit ESG-gereedschap is nog vrij jong en er zijn nog weinig vermogensbeheerders die 

hiervan gebruik maken, maar het is wel in opkomst.) Met name voor een probleem als de 

klimaatverandering kan de best in class benadering een grote rol gaan spelen.
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4. Drempels en beperkingen voor MPF

Ieder fonds is afhankelijk van de mogelijkheden die de vermogensbeheerder biedt, maar een groot 

pensioenfonds kan veel meer sturen op de mogelijkheden die een vermogensbeheerder biedt dan  een 

klein fonds. MPF is helaas een klein fonds. Daarnaast bieden directe beleggingen meer mogelijkheden 

voor MVB-beleid dan beleggingen in fondsen.                                                                          Dit zijn 

best lastige beperkingen waar het fonds rekening mee moet houden. Het is dan ook goed dat we ons 

realiseren dat een opgesteld beleid niet altijd of niet altijd direct uitgevoerd kan worden. Dat betekent 

niet dat een fonds dat dan ook maar niet als beleid moet formuleren. Door het formuleren van beleid 

worden vermogensbeheerders gewezen op de  verdergaande ontwikkelingen op het gebied van MVB 

en op de wensen van hun klanten. Vermogensbeheerders zullen vervolgens proberen aan de wensen 

van hun klanten te voldoen en hun productaanbod aanpassen. Degenen die dat niet doen, zullen hun 

klanten zien weglopen.                                                                                                                     

Hoe meer fondsen duidelijk maken wat ze willen op het terrein van MVB, hoe meer 

vermogensbeheerders hun beleid daar op zullen aanpassen. Dat geldt ook al voor één of enkele 

fondsen. En hoewel onze vermogensbeheerder Aegon al MVB-beleid heeft, kunnen wij eventueel met 

een wat verder gaand beleid een positieve stimulans geven aan Aegon als het gaat om MVB. We 

kunnen ons eigen beleid aan Aegon voorleggen en kijken waar de verschillen zitten. En vervolgens 

proberen die te overbruggen op kortere of langere termijn.

Bij het vaststellen van een MVB-beleid hoeft het MPF dus geen rekening te houden met de 

mogelijkheden die de vermogensbeheerder biedt. Sterker nog, het MPF moet met zijn eigen beleid  de 

piketpaaltjes uitzetten en zodoende, uiteraard met goede rendementen, bijdragen aan een betere 

wereld.

5. Wat het MPF wil

Het MPF onderschrijft de UNPRI-principes. Het MPF wil de doelstellingen en waarden van het VN 

Global Compact (laten) toepassen bij het vermogensbeheer. Het MPF wil daarbij gebruik maken van de 

verschillende onder 3. genoemde instrumenten.

A. Uitsluiting

− Naast het wettelijk verbod op clusterammunitie sluit het MPF beleggingen in alle 

soorten van massavernietigingswapens uit: atoomwapens, chemische wapens en biologische 

wapens. Bedrijven die dat soort wapens, of relevante onderdelen ervan produceren staan 

zonder meer op de uitsluitingslijst.

− Bedrijven en landen die de mensenrechten ernstig aantasten worden, eventueel na een 

engagementtraject, eveneens uitgesloten. Datzelfde geldt voor bedrijven en landen die 

bevolkingsgroepen van hun land verdrijven of die structureel onderscheid maken naar ras, 

geloof, politieke overtuiging of geaardheid.

− Bedrijven die verplichte of gedwongen arbeid opleggen aan hun werknemers en bedrijven die 

stelselmatig gebruik maken van kinderarbeid worden, eventueel na een engagementtraject, 

uitgesloten. Datzelfde geldt voor bedrijven en landen die het werknemers niet toestaan om zich 

te organiseren en collectief over hun arbeidsvoorwaarden te onderhandelen, of die het werk 

laten plaatsvinden in onaanvaardbare arbeidsomstandigheden.

− Bedrijven die het milieu, de natuur of de biodiversiteit stelselmatig ernstige schade toebrengen

worden, eventueel na een engagementtraject, ook uitgesloten. Hierbij kan ook gedacht worden 

aan het op enige termijn uitsluiten van sectoren die in zeer sterke mate bijdragen aan 
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klimaataantasting, zoals de sectoren die doen aan de winning en verbranding van bruin- en 

steenkool, en op termijn de olie-industrie.

− Bedrijven en landen met een ernstig tekortschietende governance, waardoor corruptie, 

afpersing, fraude, machtsmisbruik en omkoping het gevolg zijn, worden, eventueel na een 

engagementtraject, uitgesloten.

B. Engagement

− Het MPF zal waar nodig engagement (laten) toepassen beleggingen in bedrijven en landen ten 

aanzien van de 10 Compact Global Principes.

C. Aandeelhoudersinvloed

− Het MPF zal waar nodig (laten) stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te 

oefenen op de ESG-aspecten van het bedrijfsbeleid ten aanzien van de 10 Compact Global 

Principes. Daarbij kunnen er ook, al of niet samen met andere aandeelhouders actief 

voorstellen ingediend worden inzake ESG-beleidsaspecten.

D. Best in class benadering

− Het MPF zal waar mogelijk het best in class principe toepassen waarbij de op ESG-gebied best 

presterende bedrijven uit een sector worden verkozen om in te beleggen, dan wel de slechtst 

presterende bedrijven in sectoren worden uitgesloten. Het MPF zal zich beraden op welke 

ranking hierbij gevolgd wordt. Met name bij het onderwerp klimaatverandering kan dit 

instrument goed ingezet worden door de CO2-footprint van bedrijven als uitgangspunt te 

nemen.

E. Toekomstgericht beleid

− Het MPF wil in toekomstgericht beleggen. Dat is vanzelfsprekend omdat pensioenen per 

definitie een lange termijn verhaal is. Op MVB-gebied wil dat zeggen dat ESG-problemen die 

nu niet acuut zijn of lijken te zijn, de serieuze aandacht krijgen die ze verdienen. Te denken valt 

hierbij aan de klimaatontwikkeling die op enige termijn catastrofaal kan uitpakken als er niet 

nadrukkelijk wordt ingegrepen. Catastrofaal in de zin van gevolgen voor mens en milieu, maar 

ook catastrofaal voor rendementen van bedrijven of bedrijfstakken die zich niet op tijd kunnen 

aanpassen. Dit soort problemen wil het MPF nadrukkelijk meenemen in engagementtrajecten 

en aandeelhoudersvergadering, alsook in de best in class benadering.

F. Achterban meenemen

− Het MPF zal de ‘achterban’, de deelnemers en gepensioneerden, informeren en raadplegen 

inzake het MVB-beleid. Deelnemers en gepensioneerden zullen daarbij ook in staat worden 

gesteld om hun mening te geven over en eventueel extra input te leveren betreffende dit beleid. 

Het is wenselijk dat het MPF een door de achterban gedragen beleid heeft.

6. Uitwerking en afsluiting

Samen met beleggingsadviseur en vermogensbeheerder wil het MPF-bestuur dit beleid handen en 

voeten geven. Daarbij zullen nog lastige hobbels genomen moeten worden, en zal het tijd en energie 

kosten om tot een zo volledig mogelijke implementatie te komen. Maar Rome is ook niet op één dag 

gebouwd, zo zegt het spreekwoord, en dat geldt natuurlijk ook voor een ambitieus MVB-beleid. Onze 

(toekomstige) gepensioneerden verdienen het om van een goed pensioen te kunnen leven in een 

respectvolle wereld en een wereld die ook voor hun kinderen en kleinkinderen leefbaar blijft. Het 

bestuur is van mening dat het maatschappelijk verantwoorde beleggingsbeleid van het 

Molenaarspensioenfonds daar een bijdrage aan zal leveren.


