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Programma en aanleiding van deze bijeenkomst

09:30 Opening

09:35 Updates uit het Convenant IMVB Pensioenfondsen: Instrumentarium & 
Monitoring

09:50 Introductie van expert: Joseph Wilde van OECD Watch.

10:00 Presentatie van casus door Will-Jan Jacobs van de Pensioenfederatie.

10:20 Open discussie met Joseph, Will-Jan en het publiek.

10:55 Interactieve afsluiting 



Het Instrumentarium
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Update Instrumentarium

Wat is het? 

• Handreiking voor de implementatie van het convenant

• Per convenantsartikel een toelichting, voorbeeldtekst en eventuele 

voorbeelden van pensioenfondsen

Wat is er nieuw? 

• Vergeleken met de vorige editie is de inhoud verhelderd. 

• meer aandacht voor passief en fondsbeleggen, 

• Meer aandacht voor herstel & verhaal. 

• Tevens is het aantal praktische voorbeelden uitgebreid.

Waar kan ik het vinden? 

https://www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen/convenant/publica

ties

https://www.imvoconvenanten.nl/nl/pensioenfondsen/convenant/publicaties


Update van het Instrumentarium
Belangrijkste wijzigingen: 
Aanbeveling 5: De monitoringscommissie adviseert aan de stuurgroep om aan de [werkgroep redactie] 
de opdracht te geven om de effectiviteit van het huidige instrumentarium te vergroten. Met name de 
toepasbaarheid voor kleinere pensioenfondsen moet concreter, en de toepassing voor passief belegde 
portefeuille moet explicieter. De commissie denkt hierbij aan concreet uitgewerkte cases en “how to” 
handleidingen.

• Linken naar filmpje van 
Cedric https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/imvb/due-diligence) als 
basis – zes stappen uit elkaar halen. Links aanvullen. Ook verwijzen naar OESO norm. PF gelinkt. 
Meestal herstel en verhaal aansporen bij bedrijf. Typisch dmv engagement, dan escaleren (meeste 
gevallen linked)

• Er komt een losse fictieve casus. 

Aanbeveling 8: De commissie adviseert dit in de vorm van een “how to” guide. Zo wordt duidelijk waar 
de zes stappen van due diligence toegepast worden, hoe de vastlegging (bij wie) plaatsvindt, volgens 
welke rapportage-eisen. 

• We denken verder als ondersteuning van besturen ook aan een in detail uitgewerkte casestudy zodat 
fondsen een goedbeeld hebben wat due diligence is, en op basis daarvan eigen invulling/keuzes 
kunnen maken.

Aanbeveling 10: De [werkgroep redactie] wordt opgeroepen om met name voor kleinere 
pensioenfondsen praktische handvatten te bieden over hoe transparant te rapporteren over de 
uitvoering van de zes stappen van due diligence en de resultaten van deze stappen.

• Zie maatregelen hierboven
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Aanbeveling 18 : De verwerking van de gehele due diligence cyclus lijkt nog in de 
kinderschoenen, waarmee deze aanbeveling blijft staan. Slechts 4Pensioenfondsen hebben alle 6 
de stappen van de due diligence cyclus omschreven. Zou hier gekeken worden naar het 
integreren van 4 van de 6 stappen dan voldoen 21 fondsen hieraan. Voornamelijk herstel en 
verhaal blijft achter en wordt soms verward met risicomitigatie (iets wat ook bij uitbesteding en 
monitoring uitbesteding terugkomt). De grootste verwarring lijkt nog te bestaan bij de vereisten 
voor een beschrijving over hoe due diligence in management systemen is belegd, en de 
beschrijving van de monitoring. Hierin mist vooral hoe het fonds de eigen rol ziet in de cyclus 
(namelijk: managementsystemen –waar is het bij het fonds belegd, en monitoring –wat betekent 
de informatie voor het bestuur en/of bestuursbureau).

• De zes stappen zijn wat nadrukkelijker aangegeven en waar het in eigen systemen past. Dit 
stond al vrij duidelijk in de oude versie. 

Aanbeveling 23: Het instrumentarium is nu niet voor deze vraagontwikkeld. Met name voor 
pensioenfondsen die vaak geen eigen mandaten hebben (dit betreft vooral pensioenfondsen 
onder de 5 miljard euro)is dit relevant en zou hen op een praktische manier helpen. De 
monitoringcommissie herhaalt daarom haar aanbeveling.

• In het rapport is aangegeven dat in het instrumentarium nog onvoldoende onderscheid 
gemaakt wordt tussen algemene fondsvoorwaarden en contractvoorwaarden, is daar nu aan 
voldaan?

• Deze worden nu steeds afzonderlijk benoemd, zie ook punt 4. 



Aanbeveling 24 (aanbeveling 8 oud): Besteed in de ontwikkeling van het 

instrumentarium specifiek aandacht aan de risico-identificatie methodologie voor milieu- en 

maatschappelijke impacts voor verschillende beleggingscategorieën

• Er wordt o.m. een concreet voorbeeld verstrekt over de diverse asset classes (6.1.c). Daarbij 

is in de genoemde bronnen meer informatie te vinden. Tot slot is de aanpak vanuit DD 

hetzelfde, alleen varieren de instrumenten natuurlijk wat. 

Aanbeveling 25 (aanbeveling 8 oud): Ontwikkel in het instrumentarium concrete handvatten 

(b.v. KPI’s) voor het monitoren en rapporteren van negatieve milieu- en maatschappelijke 

impacts;

• Hierbij wordt verwezen naar de publicatie van verzekeraars. 



De Monitoring
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Monitoring
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Invullen tool t/m 31 juli 2021

Hoor- en wederhoorvragen 6 t/m 20 sept 2021

Publicatie monitoringrapport 8 dec 2021

Individuele terugkoppeling Uiterlijk 31 december 2021



Veelgestelde vragen

• Wat is het verschil tussen beleid en transparantie? 
- Beleid is voorspellend: Wat gaat u de komende periodes doen? 
- Transparantie is terugkijkend: Wat heeft u het afgelopen jaar gedaan? 

• Is het mogelijk om aan te sluiten bij het beleid/rapportages van de uitvoerder?
- Ja: Geef duidelijk in uw eigen beleid aan dat u beleid x volgt met een link 

naar het desbetreffende beleidsdocument + paginanummers/passages. 

• Wordt er onderscheid gemaakt tussen beleggingscategorieën? 
- Nee er wordt geen onderscheid gemaakt. Belangrijk hierbij is:

› Geef aan dat er wel, of geen onderscheid gemaakt wordt. Mocht er wel 
onderscheid gemaakt worden, geef aan hoe.

BELANGRIJK: 
- Geef bij alle antwoorden en toelichtingen duidelijke verwijzingen (naar 

paginanummers en het liefst passages).
- Verwijs naar beleid als er om beleid gevraagd wordt, en naar rapportages 

omtrent transparantie. 
- Bij twijfel: Hoe explicieter, hoe beter.  
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Verder nog vragen over het Instrumentarium of de 
Monitoring? 

• Mentimeter slide
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Introductie Joseph

• OECD Watch 

• Due diligence-cyclus
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De casus 
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Pensioenfonds X

• OESO-richtlijnen en UNGPs onderschreven: ESG opgenomen in 
haar investment beliefs,

• Goed op weg met implementatie; heeft beleid vastgesteld n.a.v. 
due diligence op: 

• Kinderrechten

• Belastingontwijking

• Vakbondsvrijheid

• Heeft daarnaast uitvraag gedaan bij haar deelnemers en beleid
opgesteld omtrent: 

• Gendergelijkheid

In deze presentatie zullen verschillende stappen van het due diligence-proces doorlopen worden.



Myanmar

• In 2020 vindt er een bloedige staatsgreep plaats in Myanmar 
door het militair regime.

• Een landelijke krant publiceert een artikel over Nederlandse
pensioenfondsen die belegd zijn in Myanmar en in verband
worden gebracht met het militaire regime.

• Hieronder valt het Japanse bedrijf Electric B, dat technologie
levert aan het leger van Myanmar, en waarin verschillende
pensioenfondsen zijn belegd middels:

• Bedrijfsobligaties in actieve wereldwijde High Yield 
portefeuille.

• Aandelen in een passief MSCI Pacific aandelenfonds.



• Pensioenfonds X krijgt veel negatieve aandacht en zij wordt uit 

verschillende hoeken benadert door partijen die hun beklag doen. 

• Pensioenfonds X gaat na wat haar relatie is met het bedrijf Electric B 

en komt tot de conclusie dat zij onder de directly linked relatie valt. 
(stap 2)

• Pensioenfonds X communiceert dat er geen beleid specifiek op 

regimewisselingen ontwikkeld is, maar dat zij haar best gaat doen om 

actie te ondernemen. (stap 5)

• Behalve het afwachten op nieuw beleid wil Pensioenfonds X meteen 

actie ondernemen. 
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Wat voor acties kan Pensioenfonds X ondernemen in 

relatie tot haar belegging in Electronic B?
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Vraag 1: 

Wat voor acties kan Pensioenfonds X ondernemen in 
relatie tot haar belegging in Electronic B?

•
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Eventuele opties: 

• Engagement

• Spreken op de eerstvolgende Algemene Vergadering van 

Aandeelhouders (AVA) en de controverse aankaarten. 

• Een resolutie indienen op de eerstvolgende AVA

• Stemmen.

• Desinvesteren

• Andere opties?
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Stel: Pensioenfonds X start een engagementtraject 

en wil zo haar invloed aanwenden. 
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Vraag 2

Opties

- Doelstelling / termijn? (stap 3)

- Hoe invloed vergroten? (stap 3)

- Welke stakeholders raadplegen? (stap 3)

- Hoe voortgang meten? (stap 4)

- Bij onvoldoende voortgang: welke opties? (stap 4)

- Extern communiceren? (stap 5)
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Stel: het pensioenfonds monitort te weinig 
voortgang in het engagement(stap 3)
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- Wat zijn de mogelijkheden (actief HY-mandaat en passieve 

aandelenfondsbelegging)?

- Welke hindernissen zijn er?
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Stel: Het is Pensioenfonds X gelukt om haar doelstellingen te 

bereiken en haar negatieve impact te mitigeren. Nu wil 

Pensioenfonds X ook haar beleid structureel veranderen zodat 

deze situaties zich minder snel voordoen. (stap 1)
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Concluderende dia

• Verwachtingen bij Stap 4 & 5: Monitoring & Rapportage

• ‘Show, don’t tell’-principe

• Samenwerking met de uitvoerder
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Meer informatie, ondersteuning of 
vragen? 

Mail naar: 
pensioenfondsenconvenant@ser.nl

Bedankt voor uw aandacht! 
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