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Kwalificatie pensioenregeling als artikel 8 product onder SFDR

Het MVB-beleid van pensioenfonds VLEP
De visie van pensioenfonds VLEP is dat verantwoord beleggen bijdraagt aan zijn 
langetermijndoelstelling en onderdeel is van zijn toegewezen taak door verantwoordelijkheid te nemen 
als kapitaalverschaffer.   

Pensioenfonds VLEP ziet het als zijn toegewezen taak om verantwoord bezig zijn met beleggingen. 
Pensioenfonds VLEP gelooft dat bedrijven die in de bedrijfsvoering rekening houden met ESG-
maatstaven op de lange termijn betere resultaten behalen (in termen van een hoger rendement en/of 
een lager risico) dan bedrijven die dat niet doen.

Met verantwoord beleggen streeft pensioenfonds VLEP er naar om meer te beleggen in bedrijven en 
landen met een goede [E/S/G]-score en minder of zelfs niet wil beleggen in bedrijven en landen in de 
wapenindustrie en partijen waarbij sprake is van ernstige en structurele schending van UN Global 
Compact Principles. 

Verantwoord beleggen maakt integraal onderdeel uit van het beleggingsbeleid van pensioenfonds 
VLEP. Bij beleggingsbesluiten is de ESG-impact onderdeel van de besluitvorming. Pensioenfonds 
VLEP verlangt dat de fiduciair vermogensbeheerder de ESG-impact meeneemt bij de advisering en 
dat de vermogensbeheerders de ESG impact meenemen in de allocatiebeslissingen. Pensioenfonds 
VLEP vindt het belangrijk om het effect van het ESG beleid inzichtelijk en meetbaar maken. 

Het ESG-doel van Pensioenfonds VLEP is tweeledig:
1. Portefeuilledoelstelling: Pensioenfonds VLEP wil rekening houden met ESG maatstaven in de 

daadwerkelijke allocatie naar beleggingscategorieën, ondernemingen en landen. Daarbij gelooft 
het fonds dat dit vervolgens leidt tot een beter risico-rendementsprofiel dan wanneer de 
portefeuille wordt ingericht zonder rekening te houden met deze ESG factoren. 

2. Invloed doelstelling: Pensioenfonds VLEP wil invloed uitoefenen op de bedrijven (en landen) 
waarin het belegt. De instrumenten die hierbij worden ingezet zijn stemmen (voting) en het 
aangaan van gesprekken met het bedrijf/land over wat voor het fonds belangrijk is (engagement). 
Daarbij wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij/samengewerkt met andere partijen.

Beleggingsstrategie 
Bij het samenstellen en het beheer van de beleggingsportefeuille maakt het pensioenfonds gebruik 
van een strategisch beleggingsbeleid proces. Deze bestaat uit een aantal stappen van de 
totstandkoming van het strategisch beleggingsbeleid, de uitvoering van het beleid, tot aan de 
rapportage en verantwoording. Daarnaast vindt periodiek evaluatie plaats, op zowel een 1-jaars als 3-
jaars horizon.

Nagenoeg elk onderdeel van het strategisch beleggingsbeleid proces kent een ESG-invalshoek. Deze 
zijn in het schema in onderstaand schema van dit proces groen weergegeven. 
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De rol van ESG in het beleggingsproces
Pensioenfonds VLEP bevordert de milieu- en sociale kenmerken van haar pensioenregeling op de 
volgende wijze: Stemmen, Engagement (dialoog), Uitsluiting en Integratie van ESG-criteria

Engagement (dialoog)
Het fonds spoort ondernemingen waarin wordt belegd (via zakelijke waarden en bedrijfsobligaties) aan 
om een beter MVB-beleid toe te passen door op een actieve, structurele en constructieve wijze de 
dialoog aan te gaan. Ondernemingen met oog voor het milieu, de maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur verbeteren daarmee hun bedrijfsprestaties en stellen zo de vermogenswaarde 
op de lange termijn veilig.

Het engagementprogramma dat wordt uitgevoerd door onze fiduciair, aan wie het fonds de uitvoering 
van het stem- en engagementbeleid heeft uitbesteed, speelt een belangrijke rol in de identificatie, 
beoordeling en beheersing van ESG-risico’s van de beursgenoteerde aandelen- en 
bedrijfsobligatieportefeuilles op maatschappij en milieu en van ESG-risico’s die mogelijk een materiële 
impact hebben op de portefeuille. De identificatie en beoordeling van daadwerkelijke en potentiële 
negatieve impacts gebeurt aan de hand van gespecialiseerde dataleveranciers en is het startpunt van 
de ontwikkeling van het engagementprogramma.

De voortgang en de resultaten bij engagement worden gemeten via de zogenoemde mijlpalen. Een 
mijlpaal geeft een positief engagementresultaat weer, ofwel een verbetering van het MVB-beleid van 
de betreffende onderneming. Engagement is een continu proces, met geleidelijke stappen van 
verbetering op weg naar een mijlpaal. Hierbij wordt uitgegaan van twee tot drie jaar als een typisch 
tijdpad voor engagement om die mijlpaal te bereiken. De voortgang in de richting van de 
doelstellingen wordt gevolgd door middel van een permanente dialoog. Zodra mijlpalen zijn bereikt, 
blijft de fiduciair de relaties met de betrokken ondernemingen monitoren en onderhouden om ervoor te 
zorgen dat de verandering langdurig en fundamenteel is en wordt voortgezet.

Ieder kwartaal worden schendingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen door 
ondernemingen in portefeuille beoordeeld door de fiduciair op basis van eigen inzichten en onderzoek 
door gespecialiseerde dataleveranciers. Daarbij wordt gekeken naar ernst, schaal en 
onomkeerbaarheid van de negatieve impact en de reactie van de onderneming daarop. Engagement 
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met geselecteerde ondernemingen richt zich op het beëindigen van de schending, aanpak van de 
negatieve effecten door herstel en/of verhaal en het voorkomen van schade in de toekomst.

Uitsluiting
Pensioenfonds VLEP wil beleggingen in (controversiële) wapens en beleggingen waarbij sprake is van 
ernstige en structurele schending van UN Global Compact Principles uitsluiten. 

Pensioenfonds VLEP houdt in het uitsluitingenbeleid rekening met het reputatierisico voor het 
pensioenfonds. 

Conform de wettelijke eisen belegt pensioenfonds VLEP in geen geval, direct of indirect via fondsen, 
in ondernemingen die clustermunitie produceren, verkopen of distribueren.

Pensioenfonds VLEP heeft de Integraal Vermogensbeheerder gevraagd deze uitsluitingswensen 
expliciet toe te passen op de discretionair beheerde mandaten en te monitoren bij fondsbeleggingen. 

Omdat pensioenfonds VLEP grotendeels in beleggingsfondsen belegt (in plaats van in discretionaire 
mandaten) is pensioenfonds VLEP voor zijn ESG-beleid afhankelijk van de fondsen waar het in 
belegt. Bij de selectie van beleggingsfondsen wordt het uitsluitingenbeleid van het beleggingsfonds 
expliciet meegenomen als één van de selectiecriteria. 

Integratie van ESG-criteria
Het fonds maakt voor het fiduciair beheer van zijn beleggingsportefeuille gebruik van externe 
portefeuillebeheerders. Bij de selectie en evaluatie van portefeuillebeheerders worden 
duurzaamheidcriteria nadrukkelijk meegenomen. Ook is het fonds van mening dat 
portefeuillebeheerders ESG-criteria in hun beleggingsbeslissingen moeten meenemen. Verder wordt 
van portefeuillebeheerders verwacht dat zij het MVB-beleid van het fonds handhaven en naleven.

Monitoring en rapportage
In samenwerking met de fiduciair is een integraal ESG-risicorapportage ontwikkeld welke bijvoorbeeld 
inzicht geeft in de ESG prestaties van de onderliggende managers, carbon intensiteit, water intensiteit, 
transitierisico analyse en de ondernemingen die in de portefeuille de grootste negatieve bijdrage 
hebben ten aanzien van duurzaamheid en CO2 intensiteit. Deze analyse maakt gebruik van 
verschillende bronnen, waaronder MSCI, Science based initiatives en data van de fiduciair manager. 


