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Gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's in onze 
beleggingsbeslissingsprocedure

Pensioenfonds VLEP (“het fonds”) heeft voor het beleggingsbeleid ook een aantal uitgangspunten 
gedefinieerd die betrekking hebben op MVB / Duurzaamheid, zoals het volgende uitgangspunt: het 
meewegen en integreren van “Environmental, Social and Governance” aspecten in de 
beleggingskeuzes draagt bij aan verantwoorde, stabiele en positieve beleggingsresultaten. Daaruit 
volgt dat het fonds duurzaamheidsrisico’s meeneemt in het gehele beleggingsbeslissingsproces. Dat 
heeft het fonds als volgt gedaan:

- Bij het opstellen van het meerjarig strategische beleggingsbeleid spelen MVB overwegingen in 
elke stap van het proces een duidelijke rol. 

- Voordat het fonds gaat beleggen in een nieuwe beleggingscategorie stelt het fonds een 
investment casus op waarbij MVB een van de criteria is op basis waarvan besloten wordt om 
in de betreffende categorie te beleggen. Bij het MVB perspectief komen de volgende zaken 
aan bod:

o De impact van een categorie op de wereld (hier wordt specifiek gekeken naar de 
negatieve bijdrage van de onderliggende ondernemingen in lijn met het OESO-
richtsnoer);

o De impact van klimaatrisico op een categorie (zowel transitierisico als fysiek risico); 
o De ESG-beleggingsmogelijkheden en beschikbaarheid van ESG data.

- In geval van een positief oordeel door het pensioenfonds om in een beleggingscategorie te 
beleggen, volgt het opstellen van een kaderstelling voor deze beleggingscategorie. Hierin 
staan ook voor MVB criteria, voorkeuren en randvoorwaarden opgeschreven waaraan een 
belegging dient te voldoen. 

- Bij de uitvoering van het vermogensbeheer kan via verschillende instrumenten uitvoering 
gegeven worden aan het duurzame beleid. De belangrijkste onderdelen hierbij zijn 
engagement(overlay), stemmen en uitsluitingen. 

- De vermogensbeheerders die het pensioenfonds aanstelt, dienen de ondernemingen waarin 
belegd wordt te screenen op MVB aspecten. Bij eventuele schendingen dient bepaald te 
worden hoe ernstig deze zijn op basis van de OESO-criteria. In vervolg hierop kan het fonds 
middels specifiek engagement de onderneming op MVB aspecten aanspreken en daarnaast 
kan er gestemd worden op aandeelhoudersvergaderingen. Tot slot kunnen effecten van 
ondernemingen en/of landen uitgesloten worden uit de beleggingsportefeuille. Naast de 
wettelijke uitsluitingen belegt het fonds additioneel niet in een aantal productgroepen:

o Controversiële wapens (inclusief clustermunitie en landmijnen)
- Bij het beoordelen van de door het fonds ingeschakelde vermogensbeheerder worden de 

prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen nadrukkelijk 
meegewogen. 

- Er wordt halfjaarlijks een uitgebreide ESG risicoanalyse van de beleggingsportefeuille 
opgesteld waarmee integraal inzicht in de ESG risico’s van het fonds wordt verkregen. 

Het fonds zelf legt jaarlijks verantwoording af door publiekelijk te rapporteren over de activiteiten en 
resultaten op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen.


