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5. Maatschappelijk
verantwoord beleggen,
principes en richtlijnen
BPL Pensioen is ondertekenaar van de Principles for Responsible Investment
(PRI). Hiermee hebben we ons gecommitteerd aan 6 principes. In onderstaande
tabellen lichten wij toe hoe wij deze principes hebben nageleefd.

PRINCIPE 1: We zullen ESG-kwesties opnemen in investeringsanalyse
en besluitvormingsprocessen.
Mogelijke acties

Toelichting

Pak ESG-kwesties aan in verklaringen over het
beleggingsbeleid.

‘ Onze aanpak van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen(MVB) is uitgewerkt in het
overkoepelend MVB beleid. Dit document is
beschikbaar op de website.

Ondersteuning van de ontwikkeling van
ESG-gerelateerde tools, meetwaarden en
analyses.

‘ Via onze fiduciair vermogensbeheerder en
via collectieve engagement strategieën,
ondersteunen we de ontwikkeling van ESGgerelateerde tools en standaarden.

Beoordeel de mogelijkheden van externe
vermogensbeheerders om ESG-kwesties
op te nemen.

‘ Voor al onze discretionaire aandelen-,
vastrentende waarden en vastgoedmandaten
zijn er afspraken gemaakt met de vermogensbeheerders om de ESG-karakteristieken
van de portefeuille te verbeteren.

Vraag aanbieders van beleggingsdiensten
(zoals financiële analisten, consultants,
makelaars, onderzoeksbureaus of ratingbedrijven) om ESG-factoren te integreren in
zich ontwikkelende onderzoeken en analyses.

‘ Aan onze vermogensbeheerders is het
belang dat wij hechten aan MVB kenbaar
gemaakt. Duurzaamheidsrisico’s dienen terug
te komen in onderzoeken en analyses.
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PRINCIPE 2: We zullen actieve eigenaren zijn en ESG-kwesties opnemen in ons
betrokken beleggerbeleid en bij de uitvoering van ons beleggingsbeleid
Mogelijke acties

Toelichting

Ontwikkel en maak een actief betrokkenheidsbeleid dat in overeenstemming is met de
principes.

‘ Ons betrokken beleggerbeleid is een
belangrijk onderdeel van ons overkoepelend
MVB-beleid.

Oefen stemrecht uit of bewaak de naleving van
het stembeleid.

‘ Wij voeren ons stemrecht uit voor de gehele
discretionaire aandelenportefeuille.We zijn via
een online monitoringssysteem transparant
over ons stemgedrag.

Ontwikkel een engagementprogramma.

‘ Ons engagementbeleid staat centraal in
ons betrokken beleggerbeleid. We rapporteren
ieder halfjaar over de resultaten van onze
engagement inspanningen.

Betrek bedrijven bij ESG-kwesties.

‘ Dit doen wij direct via onze engagementstrategieën. En ook via deelname in het ‘Diepe
Spoor’ van het IMVB-convenant. Daarin zoeken
we samen met maatschappelijke organisaties
en bedrijven naar oplossingen voor duurzaamheidsrisico’s.

Neem deel aan initiatieven voor gezamenlijke
betrokkenheid.

‘ Via onze fiduciair vermogensbeheerder
nemen we deel aan meerdere collectieve
engagementtrajec-ten. We rapporteren ieder
halfjaar op onze website over de voortgang
van deze trajecten.
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PRINCIPE 3: We vragen van de entiteiten waarin we beleggen passende informatie
over ESG-kwesties
Mogelijke acties

Toelichting

Vraag om gestandaardiseerde rapportage over
ESG-kwesties

‘ Onze collectieve engagementinspanningen
zijn gericht op standaardisatie van ESGgegevens en het verhogen van kwaliteit van
rapportagestandaarden. Waar mogelijk en
nodig nemen we internationale gedragsnormen
en codes hierbij in acht.

Vraag om ESG-kwesties te integreren in
financiële jaarverslagen.
Vraag informatie aan bedrijven over het aannemen/naleven van relevante normen, standaar
-den, gedragscodes of internationale initiatieven (zoals het UN Global Compact).
Ondersteun initiatieven en resoluties van
aandeelhouders die ESG-openbaarmaking
bevorderen.

‘ De grondhouding is dat wij positief staan
tegenover resoluties van aandeelhouders die
ESG-openbaarmaking bevorderen en deze ook
steunen. Iedere resolutie beoordelen we op
waarde, in context van de situatie en voorliggende feiten. Via ons MVB halfjaarrapport
leggen wij verantwoording af over ons stemgedrag op dergelijke resoluties.

PRINCIPE 4: We bevorderen de acceptatie en implementatie van de principes
binnen de beleggingssector
Mogelijke acties

Toelichting

Neem Principles-gerelateerde vereisten op in
verzoeken om voorstellen (RFP's).

‘ Voor vermogensbeheerders zijn MVBvereisten onderdeel van het selectie-,
aanstellings- en monitoringstraject.

Communiceer ESG-verwachtingen aan aanbieders van beleggingsdiensten.
Herzie relaties met serviceproviders die niet
voldoen aan de ESG-verwachtingen.
Stem de beleggingsmandaten, monitorprocedures, prestatie-indicatoren en stimuleringsstructuren dienovereenkomstig af (zorg er
bijvoorbeeld voor dat beleggingsbeheerprocessen waar nodig een afspiegeling zijn van de
lange termijn).

‘ MVB-verwachtingen en -vereisten zijn
opgenomen in de mandaatrichtlijnen van de
individuele beleggingsstrategieën. Voor de
‘overlay’ MVB-instrumenten (engagement-,
stem-, en uitslui-tingsbeleid) zijn afspraken
gemaakt in de Dienst-verleningsovereenkomst
met onze fiduciair vermogensbeheerder.

Ondersteuning van de ontwikkeling van tools
voor het benchmarken van ESG-integratie.

‘ Wij hanteren maatwerkindices waarin onze
ESG-integratiestrategie volledig verwerkt is.
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PRINCIPE 5: We werken samen om onze effectiviteit bij de implementatie van de
principes te vergroten
Mogelijke acties

Toelichting

Ondersteuning van / deelnemen aan netwerken en informatieplatforms om tools te delen,
middelen te bundelen en gebruik te maken
van rapportage voor investeerders als een
bron van leren.

‘ We nemen deel aan het ‘Diepe Spoor’ van
het IMVB-convenant. Hierin werken we met de
sector en maatschappelijke organisaties samen
om duurzaamheidskwesties effectiever te aan
te kaarten.

Pak relevante opkomende problemen
collectief aan.

‘ Aanvullend ondersteunen we meerdere
internationale collectieve samenwerkingsverbanden.

Ontwikkel of ondersteun passende samenwerkingsinitiatieven.

PRINCIPE 6: We zullen elk verslag uitbrengen over onze activiteiten en de voortgang bij het
implementeren van de principes
Mogelijke acties

Toelichting

Maak bekend hoe ESG-kwesties zijn
geïntegreerd in beleggingspraktijken.

‘ Via onze MVB-rapportages geven wij ieder
halfjaar inzicht in de mate waarin en wijze waarop ESG-kwesties zijn geïntegreerd in de beleggingsprocessen.

Maak actieve eigendomsactiviteiten
bekend (stemmen, engagement en/of
beleidsdialoog).

Communiceer met begunstigden over
ESG-kwesties en de principes.

‘ Via onze MVB-rapportages geven wij ieder
halfjaarinzicht in de mate waarin en wijze waarop invulling is gegeven aan het engagement- en
stem-programma.
‘ Onze MVB-rapportages zijn publiek beschikbaar op onze website en toegankelijk voor onze
deelnemers en andere stakeholders.

Rapporteren over de voortgang en / of
prestaties met betrekking tot de Principes met
behulp van een 'pas toe of leg uit'-benadering.
Maak gebruik van rapportage om het bewustzijn te vergroten bij een bredere groep belanghebbenden.
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Richtlijnen voor duurzaamheidsrisico’s
VN Global Compact principes en OESOrichtsnoer voor institutionele beleggers

Toelichting

Het VN Global Compact verlangt van bedrijven
dat zij binnen hun invloedsfeer een aantal
kernwaarden op het gebied van mensenrechten,
arbeidsnormen, milieu en anticorruptie omarmen, ondersteunen en uitoefenen.

‘ We toetsen ieder jaar de mate en wijze waarop de activiteiten van ondernemingen in strijd
zijn met de genoemde principes. Bij onvoldoende
naleving van de principes starten we een dialoog.
Bij grove en structurele schendingen overwegen
we uitsluiting van de onderneming.

De OESO-richtlijnen zijn aanbevelingen die
door de regeringen gezamenlijk worden
gedaan aan multinationale ondernemingen.
Ze bevatten beginselen en normen voor goed
gedrag, in overeenstemming met de van toepassing zijnde wetgeving en internationaal
erkende normen. OESO-richtsnoer voor
institutionele beleggers biedt de interpretatie
van de OESO-richtlijnen. In het IMVBConvenant is afgesproken dat Partijen het
richtsnoer zien als leidraad voor de implementatie van het Convenant.

‘ Maatschappelijke waardecreatie op de lange
termijn is een doelstelling van ons MVB-beleid.
We committeren ons aan het OESO-richtsnoer
voor institutionele beleggers. De verschillende
stappen van due dilligence volgens de
OESO-richtlijnen,nemen we in acht bij de
beoordeling van de mogelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen

De UN Guiding Principles zijn door de VN opgestelde richtlijnen die duidelijk maken wat de
rol van staten is en welke verantwoordelijkheid
het bedrijfsleven heeft in relatie tot mensenrechten. De UNGP’s zijn een aanvulling op de
Universele Verklaring van de Rechten van de
Mens en andere mensenrechtenstandaarden.
Naast de financiële risico’s voor het pensioenfonds wegen de OESO-richtlijnen en UNGP’s
ook de risico’s en de mogelijke ongunstige
effecten van beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren en op belanghebbenden in de (beleggings-)keten mee. Belanghebbenden in deze context zijn de mensen die
bijvoorbeeld in de omgeving van een fabriek
of plantage wonen of er werken.

>
284

E

BPL PENSIOEN MVB, principes en richtlijnen

Richtlijnen voor CO2-metingen
Broeikasgasprotocol

Toelichting

Het broeikasgasprotocol biedt richtlijnen voor het inventariseren en rapporteren van CO2-emissies. Het protocol
heeft betrekking op zeven broeikasgassen. Deze broeikasgassen hebben een verschillende invloed op de
klimaatverandering, die wordt uitgedrukt in een global
warming potential (GWP). De invloed van een gas op de
opwarming wordt gerelateerd aan die van een hoeveelheid
CO2, uitgedrukt in CO2-equivalenten.

‘ Voor de berekening van de
CO2-emissies en - intensiteit van de
aandelen en creditportefeuille zijn 3
emissies buiten beschouwing gelaten.
Bedrijven rapporteren over deze emissies nog niet consequent. Dit leidt
mogelijk ook tot ongewenste dubbeltellingen in de portefeuille.

Het protocol maakt op basis van de herkomst van een
broeikasgas onderscheid in verschillende scopes: scope 1
(eigen activiteiten), scope 2 (afname energie van derden)
of scope 3 (een activiteit door andere partijen in de gehele
waardeketen). Door de verschillende scopes van de broeikasgassen bij elkaar op te tellen, ontstaat een overzichtelijk
beeld van de CO2-voetafdruk.

‘ De berekeningen van de CO2emissies en -intensiteit zijn gebaseerd
op de CO2-uitstoot van de ondernemingen uit 2019. Deze data zijn
ingekocht bij MSCI ESG. De CO2emissies zijn voor ruim 99% van de
aandelenportefeuille in kaart gebracht.
Voor de creditportefeuille ligt de
reikwijdte op circa 91%.

CO2-emissies
Onder CO2-emissies wordt de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille per miljoen euro geïnvesteerd vermogen
inzichtelijk gemaakt. De CO2-uitstoot van een onderneming
wordt naar verhoudingtoegekend aan de uitstoot van de
portefeuille. Bij bezit van 1% van de aandelen wordt 1% van
de vemissies meegewogen in de CO2-emissies.
De totale emissies voor een portefeuille worden genormaliseerd op basis van de marktwaarde van de portefeuille.
De voetafdruk wordt uiteindelijk uitgedrukt in ton CO2 per
miljoen euro geïnvesteerd vermogen.
Deze maatstaf en methodiek wordt aanbevolen door het
Nederlandse Platform Carbon Accounting Financials
(pcaf) en wordt op de aandelenportefeuille toegepast.
CO2-intensiteit
Met de CO2-intensiteit wordt de blootstelling van de portefeuille aan CO2-intensieve bedrijven inzichtelijk gemaakt.
CO2-intensiteit wordt bepaald door de CO2-emissies van een
bedrijf af te zetten tegen de gegenereerde omzet (in miljoen
USD) van dat bedrijf.
De CO2-intensiteit van de portefeuille wordt bepaald aan de
hand van de gewogen gemiddelde CO2-intensiteit
methodiek (weighted average carbon intensity). De CO2intensiteit (CO2 per miljoen dollar omzet) van een onderneming wordt toegekend aan de portefeuille op basis van
het portfoli-ogewicht. Deze maatstaf en methodiek wordt
aanbevolen door de TCFD en wordt op de aandelen- en
creditportefeuille toegepast.
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