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Een goed pensioen is waardevoller in een leefbare wereld. Stichting Pensioenfonds Avebe  
is zich daarom bewust van haar maatschappelijke rol en de verantwoordelijkheid die daarbij 
hoort. Het bestuur is van mening dat duurzaam beleggen op de lange termijn zorgt voor een beter 
risico- en rendementsprofiel. Financiële aspecten zijn daarom niet de enige motivatie bij het  
inrichten van het beleggingsbeleid. 

Door middel van het participeren in de AAM beleggingsfondsen wordt invulling gegeven aan ons 
verantwoord beleggingsbeleid. ESG (Environmental, Social en Governance) integratie in de  
portefeuille is in onze ogen een noodzakelijke aanvulling op traditionele analyses. Een goed  
ESG-profiel van bedrijven in de portefeuille beïnvloedt de robuustheid van de beleggingen en  
versterkt het rendement positief.

Om het MVB beleid verder vorm te geven kan een parallel getrokken worden met de stappen in de 
beleggingscyclus. Naast het vaststellen van (realistische) doelstellingen is de keuze voor de  
instrumenten (waaronder specifieke beleggingen) een belangrijk onderdeel voor dit proces. 
Het beleid is geformaliseerd via overeenkomsten van het pensioenfonds met AAM. 

 
Het pensioenfonds houdt geen  
rekening met de belangrijkste ongunstige 
effecten in de zin van artikel 4 van de  
Informatieverschaffingsverordening en de 
nog te verschijnen secundaire wetgeving van 
SFDR (Sustainable Finance Disclosure  
Regulation). 

Alhoewel het pensioenfonds ESG criteria 
hanteert in het MVB beleid, is het op dit
moment voor het pensioenfonds nog niet  
mogelijk om de negatieve impact van  
beleggingsbeslissingen op de maatschappij 
kwantitatief mee te wegen. Het pensioen-
fonds constateert dat criteria op het vlak van 
ESG een goede risicobeheersmaatregel zijn. 
Het integreren van ESG aspecten in het  
beleggingsproces draagt volgens het  
pensioenfonds uiteindelijk bij aan een beter 
risico-rendementsprofiel van de beleggingen.

Vanuit de SFDR wetgeving dient het 
pensioenfonds aan te geven of er rekening 
wordt gehouden met duurzaamheidsrisico’s 
in het beloningsbeleid. Het pensioenfonds 
houdt in haar beloningsbeleid niet expliciet 
rekening met duurzaamheidsrisico’s. 

Het beloningsbeleid van het pensioenfonds 
sluit echter aan bij de Code Pensioenfondsen 
waarmee het pensioenfonds een beheerst en 
duurzaam beloningsbeleid volgt. 

Het pensioenfonds classificeert  
de pensioenregeling (het DB vermogen) uit 
hoofde van SFDR als categorie ‘overig’. 

Uit de beleggingsovertuigingen van het  
pensioenfonds blijkt dat het pensioenfonds 
met name maatschappelijk verantwoord 
belegt om het risico/rendementsprofiel te 
verbeteren. ESG factoren worden derhalve 
meegewogen in het beleggingsproces, maar 
het beleggingsbeleid heeft geen primair  
duurzaam doel. Dit betekent niet dat het 
pensioenfonds geen activiteiten in het kader 
van MVB uitvoert. Vanuit een risico/rende-
mentsperspectief hanteert het pensioenfonds 
een aantal instrumenten zoals beschreven in 
het MVB-beleid. 


