
 

 

Q&A Kennissessie 14 mei 2020 
 
In deze Q&A worden de vragen beantwoord die tijdens het Webinar van de kennissessie van 14 mei 
2020 over het instrumentarium van het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord 
Beleggen Pensioenfondsen (IMVB-Convenant)  gesteld zijn.  

- Meer informatie over de kennissessie vindt u hier.  
- Meer informatie over het Instrumentarium vindt u hier.  
- Meer informatie over het IMVB-convenant vindt u hier.  

 
1. Krijgen we de presentatie ook toegestuurd? 

 
Het Webinar van de kennissessie op 14 mei 2020 is hier terug te vinden. Hier kunt u ook de slides van 
de presentatie vinden.  
 

2. Wat wordt er van fondsen zelf verwacht ten aanzien van het prioriteren van risico’s? 
 
Op basis van artikel 3.1.b van het IMVB-Convenant Pensioenfondsen wordt van Pensioenfondsen 
verwacht dat zij daadwerkelijke en potentiële negatieve impact in de beleggingsportefeuille en bij 
potentiële beleggingen identificeren en beoordelen (zie toelichting in instrumentarium p. 12). 
Pensioenfondsen dragen zelf verantwoordelijkheid in het prioriteren van de daadwerkelijke of 
mogelijke nadelige impacts die gelinkt zijn aan hun investeringen.  
 
Eigen onderzoek  
De UNGP’s en OESO-richtlijnen geven richtlijnen voor het opzetten van een due diligence proces1. Als 
onderdeel van dit proces dienen pensioenfondsen (individueel of in samenwerkingsverband) op 
onderzoek te gaan naar welke daadwerkelijke of mogelijke nadelige impacts gerelateerd zijn aan hun 
investeringen. Dit onderzoek kan inzichten leveren die de pensioenfondsen kan helpen in het 
prioriteren van negatieve impacts en risico’s op basis van de ernst van de overtreding. Meer hierover 
is te vinden in het Instrumentarium (p.12/13), dat hier te vinden is. In de praktijk zou dit kunnen 
betekenen dat er bijvoorbeeld een matrix wordt opgesteld die uiteenzet in welke high risk sectoren / 
locaties / bedrijven wordt geïnvesteerd. Bij deze stappen is het belangrijk om risico’s te prioriteren 
op basis van de ernst, schaal en onomkeerbaarheid.  Hierbij zou ook gekeken kunnen worden naar 
het risicoprofiel van verschillende landen / sectoren / bedrijven. En naar de hoogte van de 
investeringen, om te bepalen welke leverage het pensioenfonds heeft.  
 
Verantwoordelijkheden bij uitbesteding 
Veelal zullen externe dienstverleners van pensioenfondsen reeds onderzoek doen naar de nadelige 
impacts in de portefeuilles van de pensioenfondsen en hier ook al prioriteit aan geven.  
Voor pensioenfondsen geldt in deze gevallen dat zij op de hoogte moeten zijn van op welke wijze hun 
uitvoerders dit uitvoeren en waar nodig hun invloed (leverage) gebruiken om het  due diligence 
traject van de uitvoerders correct en compleet te laten uitvoeren.  Daarom moeten pensioenfondsen 
in gesprek gaan met de externe dienstverleners en vragen naar hoe zij het due diligence proces 
uitvoeren. Transparantie over het proces vanuit de externe dienstverleners geeft goed inzicht in of 
deze prioritering aansluit bij de risico’s die aan de investeringen gelinkt zijn en op welke wijzen 
pensioenfondsen verwachten dat bij externe dienstverleners specifieke aspecten aandacht krijgen.  
  

                                                           
1 NB: het gaat hier om een Due Diligence proces conform de OESO-richtlijnen en UNGPs, dat is wezenlijk anders dan een financiële due 

diligence.  
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3. Om nadelige impacts te kunnen identificeren zijn data noodzakelijk. Veel risico’s op 
schendingen vinden diep in de keten plaats. Data zijn in veel gevallen niet voorhanden, 
met name als NGO’s en vakbonden niet actief zijn in een specifiek gebied of sector 
(bijvoorbeeld vanwege gebrek aan capaciteit of financiële middelen om onderzoek te 
doen). Hoe kunnen in zo’n situatie toch goede risico-analyses plaatsvinden? 

 
Ook al hebben Pensioenfondsen niet alle informatie, toch kunnen zij op basis van publiek 
beschikbare informatie, ook van NGO’s en vakbonden inschatten waar er meer risico is. Bij vragen 
over specifieke ketens of thema’s kunt u altijd contact zoeken met de betrokken partijen bij het 
convenant via pensioenfondsenconvenant@ser.nl. Op de website van de PensioenFederatie is hier 
ook informatie terug te vinden over specifieke thema’s.  
 
NB: Risico-inschatting is wat anders dan het daadwerkelijke vaststellen van negatieve impact, zie 
voor een toelichting hieromtrent vraag 2.  

 
4. Hoe kan je als klein fonds voldoende kennis ontwikkelen op al de ESG thema’s? 

 
Daarvoor heeft het IMVB-convenant voor verschillende thema’s themakaders gepubliceerd met 
betrekking tot thema’s die pensioenfondsen als risicovol hebben ingeschat. Een overzicht hiervan is 
hier te vinden. Bij vragen over specifieke ketens of thema’s kunt u altijd contact zoeken met de 
betrokken partijen bij het convenant via pensioenfondsenconvenant@ser.nl.  
  

5. Waar vind ik meer informatie over hoe ik de IMVB-afspraken bij mijn pensioenfonds kan 
implementeren? 
 

Hiervoor is het instrumentarium opgesteld, wat als hulpmiddel dient voor pensioenfondsen die het 
pensioenfondsenconvenant hebben ondertekend om het ESG-beleid in lijn te brengen met de OESO-
richtlijnen. Pensioenfondsen kunnen gebruik maken van het instrumentarium bij de opzet of 
verdieping van hun ESG-beleid. In het instrumentarium is niet zozeer een onderscheid gemaakt voor 
grote en kleine pensioenfondsen, maar eerder een onderscheid in wijze van beleggen. U vindt het 
instrumentarium hier. 
 
Op de website van de Pensioenfederatie is een overzicht gepubliceerd van thema’s met een 
beknopte toelichting en verwijzingen naar richtlijnen, beleidsdocumenten, rapporten en de 
toepassing van due diligence. Dit overzicht biedt de benodigde informatie om kennis te ontwikkelen 
op de ESG thema’s en om eventueel tot een thema specifiek beleid te komen. U vindt het overzicht 
hier. Ook zijn er themakaders gepubliceerd vanuit het Convenant Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de verzekeringssector met betrekking tot thema’s die niet of 
onvoldoende zijn opgenomen in de UNGP’s en OESO-richtlijnen. Een overzicht hiervan is hier te 
vinden.  
 

6. Bestaat er een database die voor pensioenfondsen toegankelijk is met daarin de meldingen 
over bedrijven die gedaan zijn bij NCP’s? 

 
De OECD Watch onderhoudt een online database van cases met betrekking tot klachten van 
maatschappelijke organisaties bij nationale contactpunten over de OESO-richtlijnen. De databank 
bevat relevante informatie over de zaken, waaronder de klacht, bewijsstukken, brieven en 
verklaringen. De link naar de database vind u hier. U kunt zich ook inschrijven voor de nieuwsbrief 
van OECD Watch, dan wordt u op de hoogte gesteld van nieuwe cases.  
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7. Heeft het kopen of behouden van een publiek of privaat aandeel in een vervuilend bedrijf 
een ‘negatieve impact’? En zo ja, hoe dan? 

 
In de kennissessie spreekt Maartje van Putten over de relatie die u als pensioenfonds heeft met 
‘negatieve impact’ en hoe investeringsbeslissingen van invloed zijn op deze negatieve impact. In het 
instrumentarium staat hierover uitgelegd wat het betekent om als fonds een negatieve impact te 
veroorzaken, hieraan bij te dragen of hier direct aan gelinkt te zijn. Dit kunt u hier op pagina 7 vinden. 
Meer informatie hierover vindt u ook in het OECD RBC Guidance for Institutional Investors, waarin 
vanaf pagina 21 ook per beleggingscategorie wordt uitgelegd wat de verantwoordelijkheden, 
mogelijkheden en beperkingen zijn van fondsen met betrekking tot de beleggingen. Deze kunt u hier 
vinden.  
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