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2 Inleiding 

Pensioenfonds Kappers draagt door een zorgvuldig gekozen beleggingsbeleid zorg voor een goed en 

betaalbaar pensioen. Pensioenfonds Kappers neemt daarin duurzaamheidsrisico’s mee om te komen tot 

beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen conform de investment beliefs. Aan dit principe van beleggen 

met duurzaamheidsrisico’s geeft het fonds invulling via het identificeren en terugdringen van  

1. duurzaamheidsrisico’s die materieel kunnen zijn voor risico en rendement van de beleggingen en 

van  

2. risico’s dat ondernemingen waarin wordt belegd een negatieve impact hebben op duurzaamheid.  

De achterliggende filosofie is dat bedrijven met een het robuust beheer van milieu-, sociale en governance 

(ESG1) factoren beter in staat zijn om op langere termijn een goede performance te realiseren. 

  

 

1  ESG staat voor de Engels termen: Environment, Social and Governance  
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3 Totstandkoming MVB beleid 

Het bestuur van Pensioenfonds Kappers ziet het als haar brede verantwoordelijkheid om bij de beleggingen 

rekenschap te geven met maatschappelijk verantwoord beleggen. Dit draagt bij aan een goed risico-

rendementsprofiel. In dit kader is in de afgelopen periode aandacht besteedt aan de herijking van de 

beleggingsovertuiging aangaande maatschappelijk verantwoord beleggen. Het bestuur ziet de brede rol 

voor zichzelf bij het verzorgen van een zo optimaal mogelijk pensioenresultaat voor de deelnemers en 

daarin risico en rendement vanuit verschillende hoeken te analyseren, dus ook ESG.  

3.1 Investment belief 

Het investment belief dat als gevolg van de herijking tot stand is gekomen luidt als volg: 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen loont en draagt op lange termijn bij aan een positief risico-
rendementsprofiel. Het fonds richt zich op goed ESG-risicobeheer, waarbij klimaatrisico’s centraal 
staan. 

3.2 Internationale kaders 

De duurzaamheidsrisico’s moeten ingeschat worden. Pensioenfonds Kappers gebruikt daarvoor  als 
leidraad voor de risicoinschattingen wereldwijd geaccepteerde richtlijnen zoals de United Nations 
Global Compact, de Principles for Responsible Investment en de United Nations Guiding Principles 
on Business and Human Rights (UNGP’s), de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen 
en de Nederlandse Stewardship Code belangrijke uitgangspunten en gebruiken we het OESO-
richtsnoer voor institutionele beleggers. 

De OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn vrijwillige aanbevelingen die door 
regeringen gezamenlijk worden gedaan aan ondernemingen. Pensioenfonds Kappers monitort via 
haar serviceproviders de wijze waarop ondernemingen bijdragen aan economische, ecologische en 
sociale vooruitgang om zo het gedrag van ondernemingen te toetsen. De richtlijnen bieden daarvoor 
handvatten om met kwesties om te gaan zoals verantwoordelijkheid voor de gehele productieketen, 
mensenrechten, kinderarbeid, milieu, corruptie, consumentenbelangen, mededinging en 
belastingafdracht. 

Pensioenfonds Kappers heeft het IMVB-convenant2 ondertekend waarin pensioenfondsen samenwerken 

met overheden, vakbonden en maatschappelijke organisaties om negatieve effecten op samenleving en 

 

2 2 De Nederlandse pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, maatschappelijke organisaties, vakbonden en 
overheid hebben het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen 
ondertekend. Dit convenant helpt om meer inzicht te krijgen in de internationale investeringsketen en zo zaken 
zoals mensenrechtenschendingen en milieuschade te voorkomen en aan te pakken 
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milieu, die worden veroorzaakt door ondernemingen in portefeuille, te voorkomen, te mitigeren en op te 

lossen. Bij IMVB ligt de nadruk op ESG-risico’s van de beleggingen voor samenleving en milieu. 

  



6 

4 Doelen en aandachtsgebieden 

Pensioenfonds Kappers heeft bij het vaststellen van prioriteit binnen het MVB-beleid gekeken naar de 

relevantie, urgentie en materialiteit voor zowel de portefeuille als de maatschappij. Bij de totstandkoming 

van de prioritering zijn de risico’s voor de portefeuille leidend. Zijn deze beleggingen in lijn met de 

financiële risico’s die het bestuur op andere vlakken binnen het beleggingsbeleid monitort en mitigeert 

(bijvoorbeeld: kredietrisico, concentratierisico, renterisico, etc).  

Vanuit meerdere perspectieven is klimaatverandering het belangrijkste risico voor Pensioenfonds Kappers. 

De gevolgen van klimaatverandering zijn nu reeds waar te nemen en zullen volgens de klimaatwetenschap 

alleen maar toenemen. Daarom is in 2015 het Akkoord van Parijs opgesteld, waarin landen zich hebben 

gecommitteerd de opwarming van de aarde onder de 2 graden Celsius te houden met als ambitie 1,5 

graden. Om dit te realiseren is het nodig dat de netto broeikasgasuitstoot in 2050 nihil is. Op dit moment 

wordt deze prioriteit verder uitgewerkt waarbij mogelijk concrete doelstellingen worden opgenomen. 

Pensioenfonds Kappers wil voorkomen dat zij belegt in zogenaamde ‘ stranded assets.’  
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5 Strategisch beleggingsbeleid en ESG Due Diligence 

5.1 Strategisch beleggingsbeleid 

Alvorens in een beleggingscategorie (zoals aandelen of obligaties) belegd kan worden, stelt Pensioenfonds 

Kappers een investment casus op. Alle bestaande beleggingscategorieën worden tenminste eens per drie 

jaar geëvalueerd. Dat gebeurt middels een investment casus per individuele categorie. De 

beleggingscategorieën worden beoordeeld op basis van 10 criteria, waar vanuit risicoperspectief ESG 

onderdeel van uit maakt. Bij het ESG-perspectief komen de volgende zaken aan bod: 

 De impact van een categorie op de wereld (hier wordt ook gekeken naar de negatieve bijdrage van 

de onderliggende ondernemingen in lijn met het OESO-richtsnoer; 

 De risico- en rendementsimpact van klimaatrisico op een categorie (zowel transitierisico als fysiek 

risico); 

 De ESG-beleggingsmogelijkheden en ESG-data beschikbaarheid. 

Naast een generieke evaluatie bevat de investment casus ook een pensioenfonds-specifieke toets aan de 

hand van de investment beliefs (inclusief de bovenstaande genoemde investment belief) en een 

kwantitatieve portefeuille-analyse. Duurzaamheidsrisico’s voor de portefeuille worden derhalve 

meegewogen voordat Pensioenfonds Kappers besluit in een beleggingscategorie te beleggen. 

In geval van een positief oordeel door Pensioenfonds Kappers volgt het opstellen van een kaderstelling 

voor een beleggingscategorie. Hierin staan de criteria, voorkeuren en randvoorwaarden opgeschreven 

waaraan een belegging dient te voldoen. Deze criteria gelden als vertrekpunt voor de uitvoering. Het MVB-

beleid vormt een specifiek onderdeel van de kaderstelling. De wijze waarop invulling wordt gegeven aan 

MVB wisselt per categorie, afhankelijk van de mogelijkheden en investment beliefs.  

De volgende instrumenten behoren tot de mogelijkheden als het gaat om de implementatie: 

 Stemmen 

 Uitsluitingen 

 Engagement 

 Impact-beleggen 

 ESG-integratie 

Bij de keuze voor een bepaalde belegging wordt gekeken naar de aansluiting met de uitgangspunten van 

het fonds, de mogelijkheden voor het toepassen van instrumenten en de gevolgen voor de beschikbaarheid 

van de beleggingsoplossingen. Pensioenfonds Kappers belegt hoofdzakelijk in fondsen. Tot slot analyseert 

de fiduciair manager de impact van klimaatrisico’s op de rendementsveronderstellingen op de lange 

termijn. Dit is een onderdeel van de strategie rondom klimaatverandering waarin klimaatrisico’s inzichtelijk 

en waar nodig gematigd zijn. 
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5.2 Due diligence 

Pensioenfonds Kappers gebruikt de ESG-due diligence stappen conform het OESO-richtsnoer voor 

institutionele beleggers, en het IMVB-instrumentarium (opgesteld voor pensioenfondsen om toepassing van 

het IMVB-convenant te vergemakkelijken) als leidraad. 

Er is een aantal instrumenten voor verantwoord beleggen dat Pensioenfonds Kappers helpt de 

verschillende due diligence stappen volgens de OESO-richtlijnen en de UN GP’s te doorlopen. 

De uitvoering van de due diligence in de portefeuille ligt bij de onderliggende vermogensbeheerder en 

wordt gemonitord door de fiduciair manager die onafhankelijk van de vermogensbeheerders als onderdeel 

van het engagementprogramma een screening toepast en deze met Pensioenfonds Kappers bespreekt. 

Onderliggende ondernemingen worden op deze onderwerpen gescreend en daarbij wordt gekeken naar 

zowel incidenten binnen de onderneming als naar haar toeleveringsketen. Vervolgens wordt bepaald hoe 

ernstig een incident is op basis van de volgende drie OESO-criteria: 

Ernst (de zwaarte van negatieve impact); 

Schaal (bijvoorbeeld aantal getroffen individuen of omvang van milieuschade); 

Onomkeerbaarheid (de mogelijkheden om negatieve impact op individuen of het milieu te herstellen t.o.v. 

de situatie voor de negatieve impact). 

Wanneer ondernemingen in de beleggingsportefeuille (potentieel) negatieve impact veroorzaken gebruikt 

Pensioenfonds Kappers haar invloed om deze impact te voorkomen en/of te mitigeren en herstel en/of 

verhaal mogelijk te maken. Dit doen wij onder andere via engagement en/of door te stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen. Toelichting op de invulling van ons engagementbeleid vindt u hier. 

Wij monitoren de voortgang en impact van de duurzaamheidsrisico’s door een rapportage op portefeuille 

niveau op halfjaarlijkse basis. Het engagement beleid wordt elk kwartaal ontvangen en besproken. 
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6 Implementatie in fondsen en beleggingen 

Pensioenfonds Kappers streeft naar waardecreatie via de beleggingen op de lange termijn. Wij verwerken 

dit leidend principe op de volgende manier in ons beleid: bij de opstelling van de investment casus wordt 

naast risico en rendement uitgebreid stilgestaan bij duurzaamheidsrisico’s . Voorts wegen deze 

duurzaamheidscriteria mee bij de selectie van de beheerder van een bepaalde beleggingscategorie. Omdat 

Pensioenfonds Kappers een minderheidsbelang heeft in de beleggingsfondsen is kans dat alle 

duurzaamheidsrisico’s van Pensioenfonds Kappers door het beleggingsfonds wordt overgenomen klein. 

Onderstaand wordt per beleggingscategorie inzicht gegeven in de wijze waarop het ESG-beleid wordt 

ingevuld. Pensioenfonds Kappers belegd volledig in fondsen en is daarmee voor uitsluitingen en stembeleid 

afhankelijk van het desbetreffende beleggingsfondsbeleid. Het engagement wordt als overlay uitgevoerd 

en sluit direct aan op het beleid van Pensioenfonds Kappers. In bovenstaande structuur kan het derhalve 

voorkomen dat het beleggingsfondsbeleid niet een-op-een overeenstemt met het beleid van Pensioenfonds 

Kappers op gebied van uitsluiting en stemmen. Het stembeleid van de aandelenbelegging in ontwikkelde 

markten vindt u hier. In de richtlijnen van het stembeleid wordt een duidelijke link gelegd naar 

waardecreatie op de lange termijn. Bij een eventuele wijziging van manager/fonds wordt evenwel extra 

aandacht besteed om een fonds te selecteren dat zo goed mogelijk aansluit bij de duurzaamheidsrisico’s 

van Pensioenfonds Kappers. 

Op de volgende pagina vindt u de uitwerking per categorie. 
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IMPLEMENTATIE BINNEN BELEGGINGSCATEGORIEEN 

Aandelen ontwikkelde markten 

 Uitsluitingen (fondsbeleid) 

 UN Global Compact schendingen 

 Tabak 

 Controversiële wapens 

 Thermische kolen 

 Onconventionele olie en gas (nieuw per nov 2021) 

 Commercieel beheerde gevangenissen (nieuw per nov 2021) 

 Engagement (Pensioenfonds Kappers specifieke overlay) 

 Voting (fondsbeleid) 

  
Aandelen opkomende markten 

 Engagement (Pensioenfonds Kappers specifieke overlay) 

 Voting (fondsbeleid) 

  
Bedrijfsobligaties 

 Engagement (Pensioenfonds Kappers specifieke overlay) 

  
Staatsobligaties 

 Toepassen sanctiewetgeving 

  
Vastgoed 

 GRESB 

  

Hypotheken 

 Specifiek MVB beleid beheerder 

 

LDI4 

 Engagement met tegenpartijen van derivatencontracten 

 

  

 

3 Global Real Estate Sustainability Benchmark 
4 LDI staat voor Liability Driven Investments en betekent het op de (rente)gevoeligheid van de verplichtingen 
van het pensioenfonds afgestemd beleggen. 
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7 Evaluatie, monitoring en rapportage 

Inherent aan maatschappelijk verantwoord beleggen is het afleggen van verantwoording aan de diverse 

belanghebbenden. 

Op kwartaalbasis wordt door de fiduciair manager gerapporteerd over de duurzaamheidsrisico’s in de vorm 

van de overzichten over de gevoerde dialoog met ondernemingen en het stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen. De methodiek die onze engagement-aanbieder gebruikt ten behoeve van 

de uitvoering is eveneens beschikbaar en geborgd door de service level agreement. 

Op halfjaarlijkse basis wordt door de fiduciair manager gerapporteerd over de impact van de beleggingen 

van Pensioenfonds Kappers op ESG factoren. Op basis van deze rapportage kan Pensioenfonds Kappers 

duurzaamheidsrisico’s in de eigen portefeuille inschatten. 

De rapportages worden door het bestuur gemonitord. Op dit moment heeft Pensioenfonds Kappers nog 

geen beleid voor eventuele acties bij niet succesvol engagement. Dit heeft mede te maken met het feit dat 

Pensioenfonds Kappers een minderheidsaandeel heeft in beleggingsfondsen. Uitsluiting van enkele 

ondernemingen binnen een beleggingsfonds zal vanuit Pensioenfonds Kappers moeilijk kunnen worden 

geïnitieerd. 

Jaarlijks leggen wij aan onze raad van toezicht verantwoording af door uitleg te geven over de uitvoering 

en de geboekte resultaten.  

Het fonds rapporteert verder jaarlijks op de website een lijst van namen van ondernemingen en/of 

beleggingsfondsen binnen de beursgenoteerde aandelenportefeuille(s) waarin het vermogen van 

Pensioenfonds Kappers over de voorgaande periode belegd was. V 

Vooruitblik  

Pensioenfonds Kappers volgt de ontwikkelingen op gebied van wet- en regelgeving. Pensioenfonds Kappers 

heroverweegt periodiek de gemaakte keuzes binnen de SFDR en zal waar nodig het beleid aanpassen.  

 


