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Europese wetgeving informatieverschaffing over duurzaamheid 
 

Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiële dienstensector, de Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR), in werking getreden. Deze SFDR is onderdeel van het EU Actieplan 
Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over 

duurzaamheid van beleggingen.  

 

Classificatie pensioenregeling 

 

MPF classificeert zijn pensioenregeling als een duurzaam product dat ecologische of 
sociale kenmerken bevordert, waarbij gedeeltelijk in duurzame producten wordt belegd. 

Het pensioenfonds heeft met de pensioenregeling duurzaam beleggen niet als doel, 
maar MPF heeft wel de visie dat duurzaam beleggen bijdraagt aan haar langetermijn 

doelstelling en onderdeel is van zijn verantwoordelijkheid. Deze classificatie is 
onderdeel van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), wat Europese 

wetgeving is voorkomend uit het EU Actieplan Duurzame Financiering.  
 

In dit document wordt toegelicht wat de doelstelling van het Fonds is inzake duurzaam 

beleggen. Daarnaast wordt er informatie verschaft over de door het fonds gehanteerde 
methodologieën, ESG-indicatoren, gegevensbronnen en screeningcriteria, voor zover 

deze al gehanteerd worden. 
 

Doelstelling ESG-beleid  
MPF vindt dat het geld van de deelnemers duurzaam moet worden belegd. Daarbij komt 

vanuit een maatschappelijk perspectief dat beleggingen geassocieerd met zaken zoals 
milieuvervuiling, controversiële wapens en gebrek aan arbeidersrechten niet acceptabel 

is en deels wettelijk niet is toegestaan. Ook beleggingen in ’schurkenstaten’ zijn 

onwenselijk en brengen reputatierisico met zich mee. Het MVB-beleid heeft als doel om 
met een juiste rendement/risicoverhouding bij te dragen aan een betere wereld. MPF 

onderschrijft de United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI)1 en MPF 
wenst de doelstellingen en principes van het VN Global Compact toe te passen in de 

beleggingen. 
 

Voor de uitvoering van het MVB-beleid is MPF afhankelijk van de mogelijkheden die de 
vermogensbeheerder biedt ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen. De 

vermogensbeheerder heeft een eigen MVB-beleid. MPF probeert met een verdergaand 

MVB-beleid een positieve stimulans te geven aan de vermogensbeheerder. Jaarlijks 
wordt het eigen beleid van MPF voorgelegd aan de vermogensbeheerder om te 

evalueren waar de verschillen zitten. Vervolgens wil MPF beoordelen of de verschillen 
op kortere of langere termijn te overbruggen zijn. 

 
Methoden 

Stem- en betrokkenheidsbeleid 
Het MPF zal waar nodig en indien mogelijk engagement toepassen op beleggingen in 

bedrijven en landen ten aanzien van de 10 Global Compact Principles. Ook zal MPF, 

waar nodig en indien mogelijk,  (laten) stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om 
invloed uit te oefenen op de ESG-aspecten van het bedrijfsbeleid ten aanzien van de 10 

 
1 De afkorting UNPRI staat voor United Nations Principles for Responsible Investing, oftewel principes voor 

verantwoord beleggen van de Verenigde Naties. De organisatie gelooft dat een duurzaam financieel systeem 

waarin verantwoord wordt belegd, bijdraagt aan een betere wereld op de lange termijn. 
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Global Compact Principles. Daarbij kunnen ook, al of niet samen met andere 

aandeelhouders, actief voorstellen ingediend worden inzake ESG-beleidsaspecten. De 
uitvoering van het engagementbeleid ligt bij vermogensbeheerder Aegon, aangezien 

MPF belegt in aandelenfondsen van Aegon.2 
 

Best-in-classbenadering 
Het MPF zal waar mogelijk het best-in-classprincipe 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. 

 
ESG-indicatoren 

MPF hanteert als ESG indicatoren de 10 Global Compact Principles. Deze hebben 
betrekking op mensenrechten, arbeid, milieu en anticorruptie. De Principles zijn: 

 
Mensenrechten 

1. Bedrijven dienen de bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten 

te ondersteunen en te respecteren; en 
2. ervoor te zorgen dat ze niet medeplichtig zijn aan mensenrechtenschending. 

 
Arbeid 

3. Bedrijven dienen de vrijheid van vereniging en de effectieve erkenning van het 
recht op collectieve onderhandelingen te handhaven; 

4. zich inspannen voor het uitbannen van alle vormen van gedwongen en verplichte 
arbeid; 

5. de effectieve afschaffing van kinderarbeid; en 

6. de uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep. 
 

Milieu 
7. Bedrijven dienen een voorzorgsbenadering van milieu-uitdagingen te 

ondersteunen; 
8. initiatieven ondernemen om een grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te 

bevorderen; en 
9. de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën 

aanmoedigen. 

 
Anticorruptie 

10. Bedrijven moeten corruptie in al zijn vormen bestrijden, inclusief afpersing en 
omkoping. 

 
Gegevensbronnen 

Voor de uitvoering van het MVB-beleid is MPF afhankelijk van het door Aegon gevoerde 
MVB-beleid. Aegon gebruikt verschillende externe databronnen hiervoor, maar geeft 

aan dat de bronnen enkel als startpunt dienen. MVB-integratie in het beleggingsproces 

wordt voornamelijk gebaseerd op intern onderzoek, gecombineerd met informatie van 
deze databronnen. MPF gebruikt de door Aegon gerapporteerde informatie over de 

beleggingen als gegevensbron. 
 

 
2 Het betrokkenheids- en stembeleid van Aegon is te vinden via:  

https://www.aegonam.com/en/responsible-investing/ 

https://www.aegonam.com/en/responsible-investing/
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Screeningcriteria 

Naast het wettelijk verbod op clustermunitie 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 onze uitsluitingslijst. 

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

engagementtraject, 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 onder 

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 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. 
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Overzicht per beleggingscategorie 

In onderstaand overzicht is per beleggingscategorie waarin MPF belegt, weergegeven 
welke benchmark gebruikt wordt. Dit zijn “grijze” benchmarks, dat wil zeggen dat hier 

niet specifieke duurzaamheidskenmerken in zijn meegenomen.  
 

    

Beleggingscategorie Benchmark 

Herverzekerd depot   

Staatsgerelateerde obligaties ML Core Eurozone Gov Bond Index cst 

Staatsobligaties ML Core Eurozone Gov Bond Index cst 

Bedrijfsobligaties Barclays Euro-Aggregate Corporate Index 

Hypotheken JP Morgan Gov. Bond Index Traded Neth. 

Aandelen wereldwijd MSCI All Country World Net Index 

  

Vrije vermogen   

Staatsobligaties ML Core Eurozone Gov Bond Index cst 

Hypotheken JP Morgan Gov. Bond Index Traded Neth. 

Emerging market debt JP Morgan EMBI GD (hedged) 

Bedrijfsobligaties Barclays Euro-Aggregate Corporate Index 

High Yield 70% BB US HiY + 30% BB Pan EU HiY(€) 

Beursgenoteerd vastgoed FTSE EPRA/NAREIT Global Net Index 

Strategic Liability Matching n.v.t. 

Aandelen wereldwijd MSCI All Country World Net Index 

 

 

Transparantie van ongunstige effecten op de duurzaamheid 

 

Op grond van Europese wetgeving, SFDR, dient een pensioenfonds aan te geven of zij 
de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren meeneemt. MPF kiest voor de opt-out mogelijkheid ten aanzien 
van artikel 4 van SFDR, wat betekent dat MPF geen rekening houdt met de 

belangrijkste ongunstige effecten in de zin van artikel 4. 

 
Het fonds neemt MVB mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter, het fonds weegt 

niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de 
duurzaamheidsfactoren, zoals gedefinieerd in SFDR. De reden hiervoor zijn de 

omvangrijke rapportageverplichtingen. Voor pensioenfondsen die ongunstige effecten 
van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen, geldt dat zij ook 

over een groot aantal indicatoren zullen moeten rapporteren. Het fonds is daarbij ook 
afhankelijk van de gegevens over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders 

kunnen aanbieden. Dit kan mogelijkerwijs leiden tot additionele, arbeidsintensieve en 

dure rapportages. Vanwege deze kosten, sluit dit niet aan bij de eerste doelstelling van 
het pensioenfonds om met grote mate van zekerheid nominale pensioenen uit te keren. 

 
MPF wil eerst toetsen of zij aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen, voordat zij 

er voor kiest de ongunstige effecten, conform SFDR vereisten, mee te wegen in de 
beleggingsbeslissingen.   

 



postadres Postbus 1044, 2280 CA Rijswijk (ZH) | bezoekadres Verrijn Stuartlaan 1E, 2288 EK Rijswijk (ZH)  

 

Pagina 5/5 

 

SFDR en het beloningsbeleid van MPF 

 

MPF verstrekt geen prestatiegerelateerde beloningen. Het beloningsbeleid strookt met 
en bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de doelstellingen, waarden en 

langetermijnbelangen van het pensioenfonds en zijn belanghebbenden, waarbij het 
risicobeheer met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s zoals vastgelegd in het MVB-

beleid, in acht worden genomen. 

 


