
 

 

 

 

  

 

Wetgeving, codes en convenant  
Sustainable Finance Disclosure Regulation 
 
Met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen ontstaat er steeds meer wet- en 
regelgeving. De Nederlandse wetgeving schrijft bijvoorbeeld voor dat pensioenfondsen niet 
mogen beleggen in ondernemingen die clustermunitie of onderdelen daarvan produceren, 
verkopen of distribueren.  
 
Wetgeving, codes en onderschreven convenanten leggen verplichtingen op aan het 
pensioenfonds op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen: 
 
EU Shareholders Rights Directive (SRD II) 
De SRD II beoogt lange termijn aandeelhoudersbetrokkenheid te bevorderen. Ook wil men de 
transparantie verhogen ten aanzien van de wijze waarop het aandeelhouder-
betrokkenheidsbeleid wordt uitgevoerd en geborgd. Deze Europese richtlijn is in 
Nederlandse wetgeving verwerkt. Het pensioenfonds heeft hier onder andere invulling aan 
gegeven door Sustainalytics aan te stellen voor de uitvoering van engagement op de 
thematische speerpunten. Daarnaast heeft het pensioenfonds in het beleggingsbeleid 
expliciet aandacht voor lange termijn waardecreatie.  
 
De Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP) II 
De IORP II-richtlijn is een Europese richtlijn met betrekking tot het bestuur, de governance, 
de communicatie en het beleggingsbeleid van pensioenfondsen. Deze Europese richtlijn is 
door de overheid vastgelegd in Nederlandse wetgeving. 
 
Vanuit IORP II is voorgeschreven dat het pensioenfonds transparant is over de wijze waarop 
in het beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met ESG-factoren. Daarnaast schrijft 
IORP II voor dat pensioenfondsen eens per drie jaar of bij een significante wijziging in het 
risicoprofiel een eigenrisicobeoordeling (ERB) uitvoeren. In de ERB zal het pensioenfonds 
een beoordeling maken van nieuwe of opkomende risico’s. Dit betreft o.a. risico’s met 
betrekking tot klimaatverandering, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, milieu en 
sociale aspecten. 
 
IMVB-Convenant 
In december 2018 heeft het pensioenfonds het IMVB-Convenant voor pensioenfondsen 
ondertekend. Binnen dit convenant werken 73 pensioenfondsen samen met 
maatschappelijke organisaties zoals Oxfam Novib, Natuur & Milieu, vakbonden en de 
ministeries van Financiën, Ontwikkelingssamenwerking en Sociale Zaken om wereldwijd 
risico’s en negatieve impacts door beleggingen in kaart te brengen. 
 
Het pensioenfonds heeft hierbij gekozen voor het zogenaamde ´Brede Spoor’. Dit ziet toe op 
implementatie van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s (UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights) in het beleggingsbeleid en transparantie over de behaalde resultaten. 
De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat van bedrijven kan worden verwacht op het gebied 
van maatschappelijk verantwoord ondernemen bij het internationaal zakendoen. Ze 
bevatten normen over hoe om te gaan met kwesties als ketenverantwoordelijkheid, 
mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. 
 
De ondertekening van het IMVB-Convenant heeft ertoe geleid dat er in het MVB-beleid van 
het pensioenfonds elementen zijn toegevoegd: 



 

 

 

 
 Een commitment aan de OESO-richtlijnen, de UNGP’s en aan het belang van 

lange-termijn waarde creatie als leidend principe; 
 Een beschrijving hoe het pensioenfonds bewerkstelligt dat ESG-factoren 

meegenomen worden in het beleggingsbeleid; 
 Hoe dit wordt verankerd in de uitbesteding, monitoring en rapportage van 

externe dienstverleners, zoals Aegon Asset Management. 

Dutch Stewardship Code 
Per 1 januari 2019 is de door Eumedion opgestelde Dutch Stewardship Code in werking 
getreden. Het betreft 11 principes rond betrokkenheidsbeleid, dialoog met ondernemingen 
en samenwerking met andere aandeelhouders, stakeholdermanagement, stembeleid en 
stemgedrag, het indienen van een aandeelhoudersresolutie. In het MVB-beleid en de 
uitvoering hiervan zijn alle elementen van deze code opgenomen. 
 
Het pensioenfonds onderschrijft dat wet- en regelgeving continue in ontwikkeling is. Om 
goed op te hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen rapporteert Aegon Asset 
Management tweemaal per jaar in de beleggingscommissie over ontwikkelingen op het 
gebied van wet- en regelgeving. 
 
Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
Pensioenfonds KPN valt onder de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze 
Europese wetgeving wordt in verschillende stappen geïmplementeerd. Per 10 maart 2021 
voldoet het pensioenfonds aan de SFDR. Hieronder lees je hoe wij hieraan voldoen. 
 
Artikel 3: Integratie duurzaamheidsrisico’s 
In het Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen is ESG-integratie bij 
beleggingsbeslissingen expliciet beschreven. En in het duurzaamheidsverslag legt het 
pensioenfonds verantwoording af over hoe het rekening houdt met ESG-risico’s in 
beleggingsbeslissingen. Zo erkent het pensioenfonds dat klimaatverandering naar 
verwachting een negatieve impact kan hebben op de beleggingen van het pensioenfonds. 
Deze verwachting heeft het pensioenfonds geïntegreerd in haar beleggingsproces door het 
risico hiervan te toetsen in de Eigen Risico Beoordeling (ERB,) als onderdeel van het 
Integraal Risico Management (IRM). Voor de beheersing van dit risico maakt het 
pensioenfonds onder andere gebruik van een CO2 reductiedoelstelling. 
 
Artikel 4: Publiceren verklaring informatie ongunstige factoren 
Het pensioenfonds houdt zoveel mogelijk rekening met de belangrijkste negatieve effecten 
(PAIs) in de zin van Artikel 4 van de SFDR, waar zinvol en waarvoor gegevens beschikbaar 
zijn. Daarnaast worden externe vermogensbeheerders van de relevante 
beleggingsstrategieën ook contractueel verplicht dit te doen. 
 
Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het 
beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing om een 
bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen. 
 
In lijn met het in aanmerking nemen van de PAI-indicatoren, worden bepaalde uitgevende 
instellingen uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende 
negatieve effecten.  
 



 

 

 

Voor bepaalde soorten effecten of activaklassen kunnen beperkte of geen PAI-gegevens 
beschikbaar zijn. Voor dit deel van de portefeuille geldt dat we zijn afhankelijk van de data-
beschikbaarheid PAI’s en die op een ‘best effort’ basis meewegen. 
 
Vanaf 2022 zal hier in het duurzaamheidsverslag expliciet over worden gerapporteerd. Hoe 
het pensioenfonds dit nu al doet en daarin ambitieus is in de pensioensector lees je in het 
Beleid Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. 
 
Artikel 5: Publicatie beloningsbeleid 
Het beloningsbeleid waarborgt de beheerste en integere bedrijfsvoering van Pensioenfonds 
KPN. Het beloningsbeleid moedigt niet aan tot het nemen van meer risico’s dan voor het 
pensioenfonds aanvaardbaar is, waaronder duurzaamheidsrisico’s. Omdat er bij het 
pensioenfonds geen sprake is van variabele beloning, zijn resultaten op het gebied van 
maatschappelijk verantwoord beleggen geen reden tot meer of minder beloning bij het 
bestuur of ondersteunende bestuursbureau. Omdat het pensioenfonds geen variabele 
beloningen uitkeert wordt een prikkel tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s voorkomen. 
Het beloningsbeleid voldoet daarmee aan wettelijke eisen uit de SFDR en aan alle overige 
geldende wet- en regelgeving. Het beloningsbeleid wordt op de website gepubliceerd. 
 
Artikel 6: Precontractuele informatie 
Wetenschappelijk onderzoek laat in een toenemend aantal studies zien dat maatschappelijk 
verantwoord beleggen geen rendement kost (dus gelijk presteert of beter dan niet-MVB 
beleggingen). Het pensioenfonds heeft de overtuiging dat MVB-beleggingen bijdragen aan 
verbetering van het risico/rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille. 
 
Artikel 8: Classificatie pensioenregeling 
Pensioenfonds KPN classificeert zijn pensioenregeling als een financieel product dat 
duurzaamheidskenmerken promoot, waarbij gedeeltelijk in duurzame producten wordt 
belegd. Pensioenfonds KPN beschikt over een uitgebreid beleid maatschappelijk 
verantwoord beleggen, waarin het beschrijft hoe mens, maatschappij en milieu worden 
meegewogen bij het maken van beleggingsbeslissingen. Voor meer informatie over 
verantwoord beleggen/ESG criteria, het gebruik van benchmarks, indicatoren, 
screeningcriteria en methodologieën verwijzen wij je naar het MVB-beleid en het 
duurzaamheidsverslag. 
 
Gegeven de classificatie artikel 8 is in de eerste laag van het Pensioen 1-2-3 een expliciete 
verwijzing opgenomen naar hoe het pensioenfonds omgaat met maatschappelijk 
verantwoord beleggen. Daarnaast heeft het pensioenfonds onderaan dit document 
precontractuele informatie gepubliceerd over hoe aan ecologische en sociale kenmerken 
wordt voldaan. 
 
Om deze informatie verder inzichtelijk te maken heeft Pensioenfonds KPN een overzicht 
gemaakt van alle beleggingscategorieën geclassificeerd op basis van verantwoord 
beleggen/ESG. De classificatie is op basis van de artikelen uit de SFDR; 
 

 Artikel 6; zijn reguliere beleggingsproducten zonder duurzaamheidsaspecten. 
 Artikel 8; zijn beleggingsproducten die milieu en maatschappelijke aspecten 

stimuleren. 
 Artikel 9; zijn beleggingsproducten met een duurzame beleggingsdoelstelling. 

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/duurzaamheidsverslag-2020.pdf


 

 

 

Beleggingscategorieën 
 

Beleggingsfonds  
 

SFDR classificatie 
per 31-12-2022 

Aandelen 

Wereld MM World Equity Fund Artikel 8 

Opkomende markten MM Emerging Markets Fund Artikel 8 

Long Term Investing MM Long Term Investment Fund Artikel 8 

Small Caps MM Equity Small Cap Fund Artikel 8 

Private Equity Discretionair   

Niet-beursgenoteerd vastgoed 

Vastgoed Discretionair   

  TKPI European Real Estate Fund Artikel 8 

  MM Asian Real Estate Fund Artikel 8 

  
MM Global Listed Index Real Estate 
Fund - Unhedged Artikel 6 

Vastrentende waarden 

Inflatiegerelateerde 
obligaties Discretionair   

  
MM Inflation Index Linked Bond 
Fund Germany Artikel 8 

Bedrijfsobligaties MM Credit Fund Artikel 8 

Bedrijfsobligaties ex. 
Financials 

MM Global Credit Ex Financials 
Fund - Unhedged Artikel 8 

Green Bonds MM Global Green Bond Fund Artikel 9 

Asset Backed Securities MM Asset Backed Securities Fund Artikel 8 

Obligaties opkomende 
markten 

MM Emerging Market Debt Fund – 
USD 

Artikel 8 

High Yield obligaties MM High Yield Fund - Unhedged Artikel 8 

Nederlandse hypotheken MM Dutch Mortgage Fund Artikel 8 

 



Website disclosure vereisten voor artikel 8 
 
De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds KPN promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft 
niet duurzame beleggingen tot belangrijkste doel (artikel 8). Dit brengt verschillende vereisten met zich mee, 
waaronder een publicatieplicht op website. 
 
Langs onderstaande onderdelen legt het pensioenfonds uit hoe het daar invulling aan geeft. 
 

(a) "Samenvatting"; 
(b) "Geen duurzame beleggingsdoelstelling"; 
(c) "Milieu- of sociale kenmerken van het financiële product"; 
(d) "Beleggingsstrategie"; 
(e) "Aandeel van de beleggingen";  
(f) "Monitoring van ecologische- of sociale kenmerken";  
(g) "Methoden 
(h) "Gegevensbronnen en verwerking"; 
(i) "Beperkingen van methodologieën en gegevens"; 
(j) "Zorgvuldigheidseisen"; 
(k) "Beleid inzake betrokkenheid"; 
(l) wanneer een index is aangewezen als referentiebenchmark om de milieu- of sociale kenmerken te 

bereiken die door het financiële product worden bevorderd: "Aangewezen referentiebenchmark". 
  

Vereiste Inhoud 

Samenvatting Het pensioenproduct van Stichting Pensioenfonds KPN volgt het duurzaam 
beleggingsbeleid van het pensioenfonds. We vinden dat we een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop we 
beleggen. We achten het van groot belang dat bij de beleggingsbeslissingen in de 
beleggingsportefeuille rekening wordt gehouden met ESG: het milieu 
(Environment), sociale factoren (Social) en met maatstaven voor goed 
ondernemingsbestuur (Governance),  
 
We gebruiken onze invloed door een dialoog aan te gaan en via ons stemgedrag 
op aandeelhoudersvergaderingen. Via ons uitsluitingenbeleid mitigeren we 
risico’s en sluiten we ondernemingen die handelen in strijd met onze ethische 
normen uit. 
 
Het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen staat beschreven op onze 
website en de uitvoering hiervan is grotendeels uitbesteed aan de fiduciair 
vermogensbeheerder/de beheerder van de multi-manager (MM) 
beleggingsfondsen waarin we participeren en de externe engagement provider.  
 
In het duurzaamheidsbeleid beschrijven we hoe de volgende milieu- en sociale 
kenmerken worden bevorderd in ons beleid: klimaat(risico), watermanagement, 
mensenrechten, goede gezondheid en welzijn. Wij vermijden actief beleggingen 
in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect 
hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot 
klimaatverandering, mensenrechten, biodiversiteit, goede gezondheid en 
welzijn.  
 
Het gebruik van ESG-data is uitbesteed aan de fiduciair beheerder. Hierbij maken 
we gebruik van hun controle framework. 

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf


                                                           
1 https://www.unglobalcompact.org/what-isgc/mission/principles 
2 https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/algemene-informatie-oeso-richtlijnen 

 
Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken 
te bereiken die door het financiële product in zijn geheel worden bevorderd. 

Geen duurzame 
beleggingsdoelstelling 

Het product promoot Ecologische en/of Sociale kenmerken, maar zal geen 
duurzame beleggingen doen 

Als er duurzame 
beleggingen worden 
gedaan: 

 

Wordt in dit financiële 
product rekening 
gehouden met de 
belangrijkste ongunstige 
effecten op 
duurzaamheidsfactoren? 

De beheerder van de MM beleggingsfondsen waarin we participeren houdt 
rekening met de belangrijkste negatieve effecten (PAIs) in de zin van Artikel 4 
van de SFDR waar zinvol en waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Daarnaast 
worden via de MM beleggingsfondsen de externe vermogensbeheerders van de 
relevante belegging strategieën ook contractueel verplicht dit op deze wijze te 
doen. 
 
Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het 
beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing 
om een bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen. 
In lijn met het in aanmerking nemen van de PAI-indicatoren, worden bepaalde 
uitgevende instellingen uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee 
samenhangende negatieve effecten. Deze uitsluitingscriteria zijn opgenomen in 
het beleidsdocument maatschappelijk verantwoord beleggen. 
 
Raadpleeg appendix  E van de AIM Sustainability Risk and Impacts Policy for MM 
Funds voor een overzicht van de PAI’s. Voor bepaalde soorten effecten of 
activaklassen kunnen beperkte of geen PAI-gegevens beschikbaar zijn. Voor dit 
deel van de portefeuille (op dit moment ca. 20%) geldt dat we afhankelijk van de 
data-beschikbaarheid PAI’s op een ‘best effort’ basis meewegen.  
 

Of de duurzame 
investering in 
overeenstemming is met 
diverse internationale 
richtlijnen 

Het Pensioenfonds streeft ernaar dat alle ondernemingen waarin belegd wordt 
voldoen aan de Global Compact Principles, zoals samengesteld door de UN (UN 
GCP), en de OESO-richtlijnen. Dit zijn principes op het gebied van 
mensenrechten, milieu, arbeidsomstandigheden en anticorruptie. De UN GCP 
zijn te vinden op de website van de UN Global Compact1. De OESO-richtlijnen 
bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals 
ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. 
Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse 
internationaal MVO-beleid2. Met een aantal van de ondernemingen die 
onvoldoende scoren, vindt jaarlijks een dialoog plaats. Dit wordt ook wel 
engagement genoemd. Het doel hiervan is de ondernemingen te wijzen op hun 
tekortkomingen en een toelichting te vragen op het gevoerde beleid en het 
toekomstig beleid 

Welke ecologische en/of 
sociale kenmerken 
promoot dit financiële 
product? 

In het duurzaamheidsbeleid beschrijven we hoe de volgende milieu- en sociale 
kenmerken worden bevorderd in ons beleid: klimaat(risico), watermanagement, 
mensenrechten, goede gezondheid en welzijn. Wij vermijden actief beleggingen 
in bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect 
hebben op duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot 
klimaatverandering, mensenrechten, biodiversiteit, goede gezondheid en 
welzijn.  

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf


                                                           
 

Welke beleggingsstrategie 
hanteert dit financiële 
product? 

We beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed en derivaten. De 
beleggingsstrategie is erop gericht om de doelstellingen van het pensioenfonds 
te behalen. Voor het vaststellen van de beleggingsstrategie vormen de missie, 
doelstellingen en de investment beliefs het uitgangspunt. Met behulp van Asset 
Liability Management (ALM) - analyses worden de kaders van het 
beleggingsbeleid voor de lange termijn vastgesteld. In het beleggingsplan wordt 
het beleggingsbeleid in meer detail uitgewerkt en ligt de focus op de kortere tot 
middellange termijn. In dit plan staat in welke categorieën het bestuur wil 
beleggen. En hoeveel er in elke categorie belegd mag worden.  
De milieu- en sociale criteria zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals 
hierboven beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken 
promoot dit financiële product?” Meer informatie over ons beleggingsbeleid 
vindt u in onze: verklaring beleggingsbeginselen, beleggingsplan. Door te 
participeren in MM beleggingsfondsen maken we ook gebruik van het beleid 
inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van onze fiduciair beheerder. Dit 
wordt beschreven in de AIM Sustainability Risk and Impacts Policy for MM 
Funds. 
 

Wat is het 
beoordelingsbeleid voor 
praktijken op het gebied 
van goed bestuur van de 
ondernemingen waarin is 
belegd?  
 
 

De beheerder van de MM beleggingsfondsen is verplicht om bedrijven in de 
portefeuille te beoordelen op goed ondernemingsbestuur (governance). We 
vinden dat bedrijven waarin we beleggen hun bedrijfsactiviteiten uit dienen te 
voeren in overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de UN Guiding Principles (UNGP) on Business and Human Rights 
en de UN Global Compact-principes. Om mogelijke schendingen van deze 
normen te identificeren, worden de beleggingen in de portefeuille periodiek 
gescreend met behulp van extern gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, 
die wijzen op feitelijke of potentiële schendingen van internationale normen en 
standaarden. Raadpleeg de AIM Sustainability Risk and Impacts Policy for MM 
Funds voor meer informatie over dit proces. 
De externe engagement provider beoordeelt bedrijven ook op  
ondernemingsbestuur (governance), in overeenstemming met de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Global Compact-
principes. Zij gaan de dialoog aan met bedrijven die op ernstige en systematische 
wijze internationale normen schenden.  Het doel van de dialoog is niet alleen om 
het incident op te lossen, maar ook om de toekomstige ESG-prestaties en het 
risicobeheer van het bedrijf te verbeteren om ervoor te zorgen dat incidenten 
zich niet meer voordoen. 

Welke activa-allocatie is 
er voor dit financiële 
product gepland?3 

We hebben onze fiduciair beheerder gemandateerd om de portefeuille te 
beleggen in beleggingen die de milieu- en/of sociale kenmerken in ogenschouw 
nemen op een wijze zoals hierboven beschreven en in het beleidsdocument 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Een deel van de portefeuille kan in het 
belang van onze stakeholders worden belegd in financiële instrumenten voor 
efficiënt portefeuille beheer, bijvoorbeeld liquide middelen en derivaten die niet 
specifiek zijn afgestemd op de milieu- en/of sociale kenmerken zoals beschreven 
onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële 
product? 
 

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/verklaring-beleggingsbeginselen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleggingsplan.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf


 
 

Monitoring van milieu- of 
sociale kenmerken 

Beleggingen moeten passen bij het beleggingsbeleid, de beleggingsbeginselen en 
het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. De uitsluitingscriteria in het 
beleggingsbeleid zijn bindende elementen voor het pensioenproduct om te 
voldoen aan de alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product 
promoot. De beheerder van de MM beleggingsfondsen mag niet beleggen in 
uitgevende instanties die op onze uitsluitingenlijst staan. 
 
De milieu- en sociale criteria zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals 
hierboven beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken 
promoot dit financiële product?” Meer informatie over ons beleggingsbeleid 
vindt u in onze: verklaring beleggingsbeginselen, beleggingsplan. Door te 
participeren in MM beleggingsfondsen maken we ook gebruik van het beleid 
inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van onze fiduciair beheerder. Dit 
wordt beschreven in de AIM Sustainability Risk and Impacts Policy for MM 
Funds. 
In het kader van ons beleid voert de fiduciair beheerder jaarlijks een screening 
uit van het breedste beleggingsuniversum en waarbij voor de identificatie 
gebruik wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkingsuniversum van 
onze gespecialiseerde ESG-dataproviders. De aan de hand van onze 
uitsluitingscriteria geïdentificeerde uitgevende instellingen worden toegevoegd 
aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd in de processen voor de 
beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks achteraf wordt 
gecontroleerd of de externe vermogensbeheerder niet belegt in uitgevende 
instellingen die op onze uitsluitingenlijst staan. 

Methodologieën voor 
ecologische - of sociale 
kenmerken. 

We sluiten bedrijven en landen uit die zijn geïdentificeerd volgens onze 
uitsluitingscriteria. Daarnaast voert onze externe engagementprovider en 
fiduciair manager mede namens ons een dialoog op de door ons vastgestelde 
thema’s en criteria. 
Deze thema’s en criteria zijn opgenomen in het beleidsdocument 
maatschappelijk verantwoord beleggen, waarbij voor de identificatie gebruik 

 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte 

financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die 

het financiële product promoot. 
 

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet 

zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als 

duurzame belegging kwalificeren. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 

- Subcategorie #1B Overige E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn 

afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame 

belegging kwalificeren. 

 

 

file:///C:/Users/gmedendorp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0OH6A1FF/het%20beleggingsbeleid,
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/verklaring-beleggingsbeginselen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/verklaring-beleggingsbeginselen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleggingsplan.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf


wordt gemaakt van het breedst beschikbare dekkingsuniversum van onze 
gespecialiseerde ESG-dataproviders.  De geïdentificeerde bedrijven en landen 
worden vermeld in de uitsluitingslijst die is opgenomen in hoofdstuk 9 van het 
beleidsdocument en welke jaarlijks wordt bijgewerkt. 
 
De belangrijkste duurzaamheidsindicatoren om de ESG-kenmerken te meten die 
we met ons beleid bevorderen is de omvang van de beleggingen in bedrijven 
waarvan is vastgesteld dat ze betrokken zijn bij criteria die voor ons aanleiding 
zijn om een dialoog te voeren voor verandering of uit te sluiten van ons 
beleggingsuniversum.  
 

Welke data worden 
gebruikt om elk van de 
door het financiële 
product bevorderde 
ecologische- of sociale 
kenmerken te bereiken? 

Externe aanbieders van ESG-data, Sustainalytics en MSCI, zijn door onze fiduciair 
beheerder geselecteerd als dataleveranciers om uitsluitingslijsten op te stellen 
voor het bereiken van elk van de ecologische- of sociale kenmerken die door het 
financiële product worden bevorderd, wanneer dat product op uitsluiting is 
gebaseerd. 

Welke maatregelen 
worden genomen om de 
kwaliteit van de data te 
waarborgen? 

De kwaliteit van de data wordt bewaakt en gewaarborgd door de externe 
leverancier die is gekozen om de gegevens te verstrekken. De kwaliteit van de 
gegevens wordt beoordeeld en gehandhaafd aan de hand van verschillende, 
door de leverancier vastgestelde criteria.  
Deze processen zijn eigendom van de leverancier en onze fiduciair beheerder 
heeft hun rapporten over gegevenskwaliteit en -borging beoordeeld. De externe 
leveranciers garanderen dat alle commercieel redelijke stappen worden 
ondernomen om de naleving van een kwaliteitskader te waarborgen. Bij 
vaststelling van dataproblemen, gegevensonnauwkeurigheden of 
technische/toepassingsfouten moet de fout worden onderzocht en opgelost 
volgens het kader voor incidentenbeheer van de leverancier. 

Hoe wordt data verwerkt? Onze fiduciair beheerder ontvangt momenteel externe ESG-data via twee 
leveringskanalen: via toepassingen van derden (Blackrock Aladdin, Bloomberg) 
en via het eigen dataportaal van de externe leveranciers. De toegangsrechten tot 
systemen van derden zijn beperkt in overeenstemming met de desbetreffende 
contractuele overeenkomsten.  Gegevens die rechtstreeks worden gedownload 
van het eigen dataportaal van de verkoper worden opgeslagen op interne 
locaties met beperkte toegangsrechten. Gegevens in Aladdin worden verwerkt 
door toepassing van een emittent-transversale logica.  
 
Deze werkt door elk effect in positie te nemen en het om te zetten naar de 
uitgevende instelling die het gebruikt voor ESG-gegevensovererving volgens de 
gedefinieerde rollup voor activaresolutie. Zodra die uitgevende instelling is 
gedefinieerd, controleert het systeem of die uitgevende instelling dekking heeft 
voor de gevraagde maatregel.  
 
Voor strategieën op basis van uitsluitingscriteria worden beoordelingen 
uitgevoerd op basis van Sustainalytics- en MSCI-gegevens die rechtstreeks uit de 
systemen van de leveranciers worden gehaald. Wij verwerken deze gegevens 
door onze eigen uitsluitingscriteria toe te passen op de ruwe gegevens, in 
overeenstemming met het toepasselijke beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -
effecten. 

Welk gedeelte van de 
data wordt geschat? 

De verhouding geschatte versus gerapporteerde data varieert per onderliggend 
gegevenspunt dat nodig is voor de berekening van dat ESG-kenmerk. Voor 



bepaalde maatstaven stellen externe aanbieders van ESG-data nadere informatie 
beschikbaar over de onderliggende gegevens, met vermelding van de bron van 
de gegevens: schatting op basis van een eigen model of openbaarmaking door de 
uitgevende instelling. Ook gegevens uit openbare bronnen kunnen tot op zekere 
hoogte worden geschat. 

Zijn er beperkingen aan 
de gebruikte methoden 
en data? 

Wanneer gegevens worden gerapporteerd door uitgevende instellingen zoals 
ondernemingen, hangen de beperkingen van de gegevens samen met de 
beschikbaarheid van door die uitgevende instellingen gerapporteerde gegevens 
en met de dekking van uitgevende instellingen door externe ESG-
gegevensleveranciers.  
 
Wanneer gegevens worden geschat, zijn de beperkingen afhankelijk de 
nauwkeurigheid van de eigen schattingsmethoden van externe ESG-
dataleveranciers. 
 

Hoe hebben dergelijke 
beperkingen geen invloed 
op het bereiken van de 
gepromote ESG-
kenmerken?   

Onze fiduciair beheerder maakt altijd gebruik van ten minste twee aanbieders 
van ESG-data en gebruikt meerdere datavariabelen uit hun datasets voor 
fondsen die ESG-kenmerken bevorderen. Hierdoor kan onze fiduciair beheerder 
verschillende bronnen met elkaar vergelijken om voldoende zekerheid te hebben 
dat de gepromote ESG-kenmerken redelijkerwijs kunnen worden bereikt.  De 
gebruikte gegevens zijn specifiek voor elke beleggingscategorie. 

Welke due diligence 
wordt uitgevoerd op de 
activa van het financiële 
product, en welke interne 
en externe controles op 
die due diligence zijn er? 

Als ondertekenaar van het IMVB-convenant heeft het Pensioenfonds zich 
gecommitteerd aan de OESO-richtlijnen voor verantwoord ondernemen en UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Op basis van deze 
richtlijnen heeft het Pensioenfonds een ESG-due diligence proces ingericht om 
gepaste zorgvuldigheid toe te passen op de beleggingen en streeft het 
Pensioenfonds naar het toepassen van herstel en verhaal wanneer beleggingen 
een negatieve impact hebben veroorzaakt of aan hebben bijgedragen. 
Met het ESG-due diligence proces streeft het Pensioenfonds in drie stappen naar 
het reduceren van deze negatieve impact van de beleggingen. Jaarlijks wordt de 
beleggingsportefeuille van het Pensioenfonds gescreend op controverses met de 
UNGP’s en OESO-richtlijnen. Dit betreffen controverses met een hoge tot 
ernstige mate van negatieve impact op samenleving en milieu, of die ontstaan 
door problemen van structurele aard. Hierbij worden ook controverses in de 
toeleveringsketen meegenomen. De gehanteerde uitgangspunten sluiten aan bij 
die van het IMVB-convenant voor de pensioensector. 
 
Aegon AM voert namens het Pensioenfonds de dialoog met de betreffende 
bedrijven. Aegon AM handelt namens het Pensioenfonds in overeenstemming 
met normen van de UNGP’s en OESO-richtlijnen om het gedrag van bedrijven te 
beoordelen en om de bedrijven te bewegen de negatieve impact te voorkomen 
of beperken. De UN Global Compact- en OESO-richtlijnen schetsen minimale 
gedragsnormen die als basis dienen voor het due diligence proces. Het gewenste 
resultaat is het identificeren van controverses, vervolgens inspanningen leveren 
voor eliminatie en herstel van controverses en het aandragen van verbeteringen 
in managementprocessen gericht op het voorkomen van herhaalde 
controverses. Wanneer een onderneming schade heeft veroorzaakt aan 
samenleving of milieu zal Aegon AM zich voor zover mogelijk inspannen om de 
onderneming nadrukkelijk op te roepen tot herstel- en verhaalmogelijkheden 
voor degene die schade hebben geleden. Het Pensioenfonds vindt het belangrijk 
dat bedrijven een constructieve dialoog voeren met belanghebbenden over de 



negatieve impact. Daartoe moeten ondernemingen beschikken over een 
klachtenbehandeling dat de betrokken belanghebbenden in staat stelt om 
rechtstreeks bij de onderneming terecht te kunnen en om buitengerechtelijke 
toegang te krijgen tot rechtsmiddelen wanneer negatieve impact 
plaatsgevonden. Verder wenst het Pensioenfonds openbare rapporten over de 
voortgang van de dialoog met belanghebbenden, omdat dergelijke rapporten 
aangeven in hoeverre een bedrijf open en ontvankelijk is voor de buitenwereld.  
 
Bedrijven die niet compliant zijn met UN Global Compact Principles worden 
uitgesloten wanneer deze binnen een jaar niet als compliant kunnen worden 
bestempeld. 
 
Transparantie is een belangrijk onderdeel voor het Pensioenfonds. Voortgang 
betreffende het due diligence proces wordt in het duurzaamheidsverslag 
gedeeld met de deelnemers. Niet voor alle lopende due diligence processen is 
het mogelijk om transparant te zijn, omdat dit mogelijk ten koste gaat van de 
goede dialoog die gevoerd wordt met het bedrijf. Middels het kwartaalverslag 
van het Pensioenfonds krijgt het Pensioenfonds inzicht in het aantal lopende 
engagement trajecten en de status uitgedrukt in mijlpalen.  
 
De coördinatie en aansturing van de ESG Due Diligence is belegd bij de 
werkgroep maatschappelijk verantwoord beleggen. Deze werkgroep bestaat uit 
minimaal één lid van de Beleggingscommissie en de beleidsmedewerker 
vermogensbeheer van het Bestuursbureau. De werkgroep komt minimaal drie 
keer per jaar bijeen voor evaluatie, monitoring en ontwikkeling van het MVB-
beleid. De werkgroep wordt ondersteund door de fiduciair beheerder en een 
externe engagement serviceprovider. Aan deze partijen heeft het Pensioenfonds 
de uitvoering uitbesteed. Daarnaast kan voor specifieke onderdelen in het beleid 
gebruik worden gemaakt van gespecialiseerde derde partijen.  

Welk engagementsbeleid 
wordt gevoerd?   

Het Pensioenfonds ziet betrokkenheid, in dialoog zijn over ESG, als een krachtig 
instrument om geld in te zetten als bijdrage aan een duurzamere samenleving. 
Het Pensioenfonds wenst continue in gesprek te zijn met fondsmanagers en 
ondernemingen over voortgang van ESG-ontwikkelingen. Daarmee wil het 
bijdragen aan kennisdeling tussen ondernemingen onderling en daarmee aan de 
brede verduurzaming van de samenleving. Het uitvoeren van 
engagementactiviteiten is uitbesteed aan de fiduciair vermogensbeheerder en 
de externe engagement provider. 
 
De fiduciair vermogensbeheerder ziet toe op de externe managers en verwacht 
dat zij een dialoog voeren met ondernemingen in de portefeuille. Deze dialoog 
dient zich toe te spitsen op onderwerpen op het gebied van ESG die specifiek 
voor die ondernemingen relevant zijn. De waargenomen inspanningen ten 
aanzien van deze dialogen alsmede de rapportage hieromtrent wordt 
meegewogen bij de beoordeling van de externe managers.  
De fiduciair vermogensbeheerder verzorgt voert engagement bij ondernemingen 
die afwijken van de UN GCP of OESO-richtlijnen in een eigen programma. Daarbij 
worden objectieve doelen gesteld en wordt vooruitgang nauwlettend 
gemonitord. 
 
Het Pensioenfonds kiest voor een extra engagement provider om de 
engagement activiteiten meer kracht bij te zetten en specifieker te kunnen 
richten op thema’s en onderwerpen die het Pensioenfonds belangrijk acht. Het 



  

bestuur geeft hiermee verder invulling aan het instrument ‘screening en dialoog’. 
Sustainalytics voert thematische engagement op de drie duurzame speerpunten 
van het Pensioenfonds, te weten Watermanagement, Technologische 
ontwikkeling in schone energie en Klimaatverandering. De engagementtrajecten 
die mede namens het Pensioenfonds door de externe engagementprovider 
worden uitgevoerd hebben een duur van drie jaar. Deze engagementtrajecten 
zijn thematisch van aard en het betreft niet altijd bedrijven waar het 
Pensioenfonds in is belegd. Wanneer partijen niet deelnemen aan deze 
engagementtrajecten betekent dit niet dat het Pensioenfonds direct uitsluiting 
overweegt. Daarnaast voert de externe engagement provider mede uit naam van 
het Pensioenfonds ook een Global Standard Engagement.  De externe 
engagement provider gaat de dialoog aan met bedrijven die op ernstige en 
systematische wijze internationale normen schenden, zoals de UN Global 
Compact Principles en de OESO-richtlijnen voor multinationals. Het doel van de 
opdracht is niet alleen om het incident op te lossen, maar ook om de 
toekomstige ESG-prestaties en het risicobeheer van het bedrijf te verbeteren om 
ervoor te zorgen dat incidenten zich niet meer voordoen. 
 
De uitbestedingspartners leggen op kwartaalbasis verantwoording af over de 
lopende dialogen. Het Pensioenfonds is daarmee goed op de hoogte van de 
communicatie die namens het Pensioenfonds plaatsvindt met ondernemingen 
waarin het belegt. Over deze betrokkenheid wordt aan de deelnemers 
gecommuniceerd in het duurzaamheidsverslag en via de website is het active 
ownership report van Aegon AM beschikbaar gesteld.  
 
Het monitoren van de engagementactiviteiten is belegd bij de werkgroep 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Zij bespreken drie keer per jaar de 
engagement rapportages vanuit de fiduciair vermogensbeheerder en de 
engagement provider. Daarbij monitoren ze de voortgang van dialogen en 
treden in gesprek over eventuele vervolgstappen als dialogen op niks lijken uit te 
lopen. Over deze activiteiten wordt tweemaal per jaar verantwoording afgelegd 
in de beleggingscommissie van het Pensioenfonds. Deze activiteiten zijn door het 
bestuur gemandateerd aan de beleggingscommissie. 
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SFDR precontractuele informatieverschaffing voor 
de financiële producten als bedoeld in artikel 8  

Model voor de precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in 

artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van 

Verordening (EU) 2020/852  

 

Stichting Pensioenfonds KPN  
Identificatiecode voor juridische entiteiten: 02063809 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken) 

 

 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product? 

Het pensioenproduct van Stichting Pensioenfonds KPN volgt het duurzaam 

beleggingsbeleid van het pensioenfonds. We vinden dat we een maatschappelijke 

verantwoordelijkheid hebben in de manier waarop we beleggen. We achten het van groot 

belang dat bij de beleggingsbeslissingen in de beleggingsportefeuille rekening wordt 

gehouden met ESG: het milieu (Environment), sociale factoren (Social) en met maatstaven 

voor goed ondernemingsbestuur (Governance),  

 

We gebruiken onze invloed door een dialoog aan te gaan en via ons stemgedrag op 

aandeelhoudersvergaderingen. Via ons uitsluitingenbeleid mitigeren we risico’s en sluiten 

we ondernemingen die handelen in strijd met onze ethische normen uit. 

 

Het beleid maatschappelijk verantwoord beleggen staat beschreven op onze website en 

de uitvoering hiervan is grotendeels uitbesteed aan de fiduciair vermogensbeheerder/de 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

gedaan: ___% 
 

in economische activiteiten 

die als ecologisch duurzaam 

zijn aangemerkt in de EU- 

taxonomie 

in economische activiteiten 

die niet als ecologisch 

duurzaam zijn aangemerkt in 

de EU-taxonomie 

 

Het product promoot ecologische/sociale 
(E/S) kenmerken, en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling 
heeft, zal het een minimumaandeel 
duurzame beleggingen van ___% behelzen 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 

aangemerkt in de EU-taxonomie  

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die niet als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-taxonomie 
 
met een sociale doelstelling 

 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

gedaan: ___%  

Het product promoot E/S-kenmerken, maar 
zal geen duurzame beleggingen doen  

 

Duurzame belegging: 
een belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het behalen van 
een milieudoelstelling 
of een sociale 
doelstelling, mits deze 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan milieu- of sociale 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur toepassen. 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. In de 
verordening is geen 
lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten 
vastgesteld. 
Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet in 
overeenstemming zijn 
met de taxonomie. 

X 

X 

 

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
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beheerder van de multi-manager (MM) beleggingsfondsen waarin we participeren en de 

externe engagement provider.  

 

In het duurzaamheidsbeleid beschrijven we hoe de volgende milieu- en sociale 

kenmerken worden bevorderd in ons beleid: klimaat(risico), watermanagement, 

mensenrechten, goede gezondheid en welzijn. Wij vermijden actief beleggingen in 

bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze een aanzienlijk ongunstig effect hebben op 

duurzaamheidsfactoren zoals, maar niet beperkt tot klimaatverandering, mensenrechten, 

biodiversiteit, goede gezondheid en welzijn.  

 

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te 

bereiken die door het financiële product in zijn geheel worden bevorderd. 

 

 Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door 

dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten? 

We sluiten bedrijven en landen uit die zijn geïdentificeerd volgens onze 

uitsluitingscriteria. Daarnaast voert onze externe engagementprovider en fiduciair 

manager mede namens ons een dialoog op de door ons vastgestelde thema’s en 

criteria. 

Deze thema’s en criteria zijn opgenomen in het beleidsdocument maatschappelijk 

verantwoord beleggen, waarbij voor de identificatie gebruik wordt gemaakt van het 

breedst beschikbare dekkingsuniversum van onze gespecialiseerde ESG-dataproviders.  

De geïdentificeerde bedrijven en landen worden vermeld in de uitsluitingslijst die is 

opgenomen in het beleidsdocument en welke jaarlijks wordt bijgewerkt.   

De belangrijkste duurzaamheidsindicatoren om de ESG-kenmerken te meten die we 

met ons beleid bevorderen is de omvang van de beleggingen in bedrijven waarvan is 

vastgesteld dat ze betrokken zijn bij criteria die voor ons aanleiding zijn om een dialoog 

te voeren voor verandering of uit te sluiten van ons beleggingsuniversum.  

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product 

gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die 

doelstellingen? 

N.v.t. 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt 

te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

N.v.t. 

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren?  

N.v.t. 

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten? Details:  

N.v.t. 

Duurzaamheidsindicatoren 
meten hoe de ecologische 
of sociale kenmerken die 
het financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
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Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste 

ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? 

De beheerder van de MM beleggingsfondsen waarin we participeren houdt rekening met 

de belangrijkste negatieve effecten (PAIs) in de zin van Artikel 4 van de SFDR waar zinvol 

en waarvoor gegevens beschikbaar zijn. Daarnaast worden via de MM beleggingsfondsen 

de externe vermogensbeheerders van de relevante beleggingsstrategieen ook 

contractueel verplicht dit op deze wijze te doen. 

Het is echter mogelijk dat PAI's niet belangrijker zijn dan andere factoren in het 

beleggingsselectieproces, zodat PAI's niet doorslaggevend zijn bij de beslissing om een 

bepaalde belegging al dan niet in de portefeuille op te nemen. 

In lijn met het in aanmerking nemen van de PAI-indicatoren, worden bepaalde uitgevende 

instellingen uitgesloten op basis van hun activiteiten en de daarmee samenhangende 

negatieve effecten. Deze uitsluitingscriteria zijn opgenomen in het beleidsdocument 

maatschappelijk verantwoord beleggen. 

Raadpleeg appendix E van de AIM Sustainability Risk and Impacts Policy for MM Funds 

voor een overzicht van de PAI’s. Voor bepaalde soorten effecten of activaklassen kunnen 

beperkte of geen PAI-gegevens beschikbaar zijn. Voor dit deel van de portefeuille (op dit 

moment ca. 20%) geldt dat we afhankelijk van de data-beschikbaarheid PAI’s op een ‘best 

effort’ basis meewegen.  

Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?  

We beleggen in aandelen, obligaties, vastgoed en derivaten. De beleggingsstrategie is 

erop gericht om de doelstellingen van het pensioenfonds te behalen. Voor het vaststellen 

van de beleggingsstrategie vormen de missie, doelstellingen en de investment beliefs het 

uitgangspunt. Met behulp van Asset Liability Management (ALM) - analyses worden de 

kaders van het beleggingsbeleid voor de lange termijn vastgesteld. In het beleggingsplan 

wordt het beleggingsbeleid in meer detail uitgewerkt en ligt de focus op de kortere tot 

middellange termijn. In dit plan staat in welke categorieën het bestuur wil beleggen. En 

hoeveel er in elke categorie belegd mag worden.  

De milieu- en sociale criteria zijn onderdeel van de beleggingsstrategie zoals hierboven 

beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële 

product?” Meer informatie over ons beleggingsbeleid vindt u in onze: verklaring 

beleggingsbeginselen, beleggingsplan. Door te participeren in MM beleggingsfondsen 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat 
inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen 
doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van 
specifieke EU-criteria.  
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
 Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- 
of sociale doelstellingen.  

 

 

De 
beleggingsstrategie 
stuurt beleggings-
beslissingen op basis 
van factoren als 
beleggings-
doelstellingen en 
risicotolerantie. 

De belangrijkste ongunstige 
effecten zijn de 
belangrijkste negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren die 
verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten en 
bestrijding van corruptie en 
omkoping. 

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/verklaring-beleggingsbeginselen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/verklaring-beleggingsbeginselen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleggingsplan.pdf
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maken we ook gebruik van het beleid inzake duurzaamheidsrisico's en -effecten van onze 

fiduciair beheerder. Dit wordt beschreven in de AIM Sustainability Risk and Impacts Policy 

for MM Funds. 

In het kader van ons beleid voert de fiduciair beheerder jaarlijks een screening uit van het 

breedste beleggingsuniversum en waarbij voor de identificatie gebruik wordt gemaakt 

van het breedst beschikbare dekkingsuniversum van onze gespecialiseerde ESG-

dataproviders. De aan de hand van onze uitsluitingscriteria geidentificeerde uitgevende 

instellingen worden toegevoegd aan de uitsluitingslijst. De uitsluitingslijst is geïntegreerd 

in de processen voor de beheersing van het portefeuillerisico, waarbij vooraf en dagelijks 

achteraf wordt gecontroleerd of de externe vermogensbeheerder niet belegt in 

uitgevenende instellingen die op onze uitsluitingenlijst staan. 

 Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van 

de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken 

die dit financiële product promoot? 

Beleggingen moeten passen bij het beleggingsbeleid, de beleggingsbeginselen en het 

maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. De uitsluitingscriteria in het 

beleggingsbeleid zijn bindende elementen voor het pensioenproduct om te voldoen 

aan de alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot. De 

beheerder van de MM beleggingsfondsen mag niet beleggen in uitgevende instanties 

die op onze uitsluitingenlijst staan. 

 

 Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de 

beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?  

N.v.t. 
 

 Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van 

de ondernemingen waarin is belegd?  

De beheerder van de MM beleggingsfondsen is verplicht om bedrijven in de 

portefeuille te beoordelen op goed ondernemingsbestuur (governance). We vinden 

dat bedrijven waarin we beleggen hun bedrijfsactiviteiten uit dienen te voeren in 

overeenstemming met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de 

UN Guiding Principles (UNGP) on Business and Human Rights en de UN Global 

Compact-principes. Om mogelijke schendingen van deze normen te identificeren, 

worden de beleggingen in de portefeuille periodiek gescreend met behulp van extern 

gespecialiseerd onderzoek, zoals controverses, die wijzen op feitelijke of potentiële 

schendingen van internationale normen en standaarden. Raadpleeg de AIM 

Sustainability Risk and Impacts Policy for MM Funds voor meer informatie over dit 

proces. 

 

 

 

 

Praktijken op het gebied 
van goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van de 
belastingwetgeving.  

 

https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
file:///C:/Users/gmedendorp/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/0OH6A1FF/het%20beleggingsbeleid,
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/verklaring-beleggingsbeginselen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
https://www.aegonam.com/globalassets/aam/responsible-investment/documents/aegon-am-multi-management-responsible-investment-policy.pdf
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Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland? 

We hebben onze fiduciair beheerder gemandateerd om de portefeuille te beleggen in 
beleggingen die de milieu- en/of sociale kenmerken in ogenschouw nemen op een wijze 
zoals hierboven beschreven en in het beleidsdocument maatschappelijk verantwoord 

beleggen. Een deel van de portefeuille kan in het belang van onze stakeholders worden 
belegd in financiële instrumenten voor efficient portefeuille beheer, bijvoorbeeld liquide 
middelen en derivaten die niet specifiek zijn afgestemd op de milieu- en/of sociale 
kenmerken zoals beschreven onder “Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot 
dit financiële product?” 

.  

 Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 

kenmerken die het financiële product promoot?  
 

Derivaten worden uitsluitend gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer en voor het 
beperken van risico’s in overeenstemming met de Pensioenwet. Single-name 
derivaten dienen in overeenstemming te zijn met de milieu- en sociale criteria van het 
pensioenproduct. 

 
 
 

 In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?  
 
Binnen onze beleggingsportefeuille wordt ernaar gestreefd milieucriteria te bevorderen, 
maar er wordt geen beoordeling gemaakt van de vraag of de beleggingen op de taxonomie 
zijn afgestemd; als zodanig zal voor onze belegggingsportefeuille 0% worden belegd in op 
taxonomie afgestemde beleggingen.  

Om een belegging op de datum van investering als ecologisch duurzaam te kwalificeren, moet 
zij aan een aantal verschillende criteria voldoen, waaronder dat er een substantiële bijdrage 
wordt geleverd aan een klimaatdoelstelling, zoals gemeten volgens de technische 
screeningcriteria van de taxonomieverordening, en dat zij geen van de in de 
taxonomieverordening vastgestelde milieudoelstellingen aanzienlijk mag schaden. 

 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te 

voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- Subcategorie #1B Overige E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 
 

 

Activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in bepaalde activa. 

De op de taxonomie 
afgestemde activiteiten 
worden uitgedrukt als 
aandeel van: 

- de omzet die het 
aandeel van de 
opbrengsten uit 
groene activiteiten van 
ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen 

- de kapitaaluitgaven 
(CapEx) die laten zien 
welke groene 
beleggingen worden 
gedaan door de 
ondernemingen 
waarin is belegd, bv. 
voor een transitie naar 
een groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
groene operationele 
activiteiten van 
ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen. 

Belegging 

#2 Overige 
20% 

#1 Afgestemd op 
E/S-kenmerken 

80 % 

#1B Overige E/S- 
kenmerken 

80% 

https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
https://www.kpnpensioen.nl/sites/default/files/documenten/beleid-maatschappelijk-verantwoord-beleggen.pdf
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Het hierboven genoemde beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op 
de beleggingen die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame 
economische activiteiten. De beleggingen die als ‘overige’ gekenmerkt worden houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologische duurzame economische activiteiten 

 

 

 Belegt het financiële product in met fossiel gas en/of kernenergie verband 
houdende activiteiten die voldoen aan de EU-taxonomie? 

 Ja 

   In fossiel gas   In kernenergie 

 Nee 

 Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?  

N.v.t. 

 Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?  

N.v.t. 

 Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?  

N.v.t. 

 Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze 
bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen? 
 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of 

staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de 

taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, 

terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen 

van het financiële product anders dan in staatsobligaties. 

  

*Voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” alle blootstellingen aan staatsschulden. 

100%

0%

1. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen met inbegrip van 

overheidsobligaties*

Andere beleggingen

Afgestemd op de
taxonomie 100%

0%

2. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen exclusief overheidsobligaties*

Andere beleggingen

Afgestemd op de
taxonomie

    zijn duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling die 
geen rekening houden 
met de criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten in het 
kader van de EU-
taxonomie. 

Om aan de EU-
taxonomie te 
voldoen, omvatten 
de criteria voor 
fossiel gas 
beperkingen van de 
emissies en 
overschakeling op 
hernieuwbare 
energie of 
koolstofarme 
brandstoffen tegen 
eind 2035. Voor 
kernenergie 
omvatten de criteria 
uitgebreide regels 
inzake veiligheid en 
afvalbeheer. 
Activiteiten die 
andere activiteiten 
rechtstreeks in staat 
stellen een 
wezenlijke bijdrage 
te leveren aan een 
milieudoelstelling. 
Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
beschikbaar zijn en die 
onder meer 
broeikasgasemissie-
niveaus hebben die 
overeenkomen met 
de beste prestaties. 

X 
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We kunnen beleggen in andere beleggingen met het oog op een efficiënt 
portefeuillebeheer en in het belang van onze stakeholders. Voorbeelden hiervan zijn 
derivaten, liquide middelen en kasequivalenten. Deze andere beleggingen zijn niet 
onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het pensioenproduct. 

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen of 

dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken 

die dit financiële product promoot?  

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken 

die door het financiële product in zijn geheel worden bevorderd.  

Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of sociale 

kenmerken die dit financiële product promoot?  

N.v.t. 

 Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de 

index doorlopend gewaarborgd? 

N.v.t. 

 In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede 

marktindex? 

N.v.t. 

 Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie 

te vinden? 

N.v.t. 

Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden? 

Informatie over de duurzaamheid van de beleggingen en de pensioenregeling vindt u op 

deze website: https://www.kpnpensioen.nl/ 

 

Referentiebenchmarks 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product 
voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die dat 
product promoot. 

https://www.kpnpensioen.nl/
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