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Kenmerken duurzame beleggingen  
 
Duurzaamheidskenmerken van onze beleggingen 
Het behalen van een goed rendement om nu en in de toekomst de pensioenen te kunnen uitkeren staat 
voorop. Financieel en maatschappelijk rendement gaan hierin goed samen. Daarnaast houdt het 
pensioenfonds rekening met de impact van de beleggingen op milieu en maatschappij en zet ze zich in om 
op positieve wijze een bijdrage te leveren aan maatschappelijke ontwikkelingen. Dit wordt gedaan door 
te beleggen in ondernemingen en landen met betere prestaties op het gebied van milieu en maatschappij. 
Hierbij wordt gekeken naar ESG kenmerken van beleggingen en wordt ervoor gekozen om hogere 
standaarden te hanteren voor een aantal soorten beleggingen, namelijk voor aandelen, obligaties 
opkomende landen, hoogrentende bedrijfsobligaties en alternatieve beleggingen. Hoe hiermee wordt 
omgegaan, verschilt voor het type beleggingen.  
 
We hanteren voor zowel ondernemingen als landen een uitsluitingsbeleid. Dit beleid is van toepassing op 
alle beleggingscategorieën.  
 
Het referentiekader voor het maatschappelijk verantwoord beleggen zijn de UN Global Compact Principles 
en de vergelijkbare Oeso-Principles. Het fonds kan ertoe besluiten aanvullende criteria te gebruiken. 
 
Aandelen 
Er wordt niet belegd in bedrijven die niet voldoen aan bovenstaande criteria of anderszins laag scoren op 
ESG. Het aantal ondernemingen dat wordt uitgesloten op basis van lage ESG scores  is substantieel. Deze 
bedrijven worden jaarlijks gepubliceerd in het jaarverslag van het pensioenfonds. 
 
Met het volgen van de UN- en Oeso criteria is het pensioenfonds een betrokken aandeelhouder. Naast 
een actief aandeelhouder, wil het pensioenfonds vooral ook een betrokken aandeelhouder zijn. Op 
hoofdlijnen wordt hieraan invulling gegeven door overleg met ondernemingen aan te gaan, de 
zogenaamde “engagement”. Hoe hier invulling aan gegeven wordt, is opgenomen in het 
betrokkenheidsbeleid. 
 
Obligaties opkomende landen 
Overheden van opkomende landen worden getoetst op factoren zoals de perceptie van corruptie, de mate 
van democratie, de kwetsbaarheid voor klimaatrisico’s en sociale ontwikkeling. Er wordt niet belegd in 
staatsobligaties van landen die onvoldoende scoren op deze factoren. 

https://www.mijnessitypensioen.nl/over-het-fonds/verantwoord-beleggen/betrokken-aandeelhouder/

