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Verantwoord beleggen, bewust kiezen

Onze eerste taak als pensioenfonds is te zorgen voor een goed 

pensioen voor iedere werknemer van een woningcorporatie, nu 

en in de toekomst. De premies die deelnemers en werkgevers 

elke maand inleggen, beleggen we in onder andere aandelen, 

obligaties en vastgoed. Want met alleen spaarrente groeit 

het vermogen van het pensioenfonds onvoldoende om de 

pensioenen betaalbaar te houden. Daarbij letten we scherp op 

rendement, risico en kosten. 

Maar SPW kijkt breder dan dat; we hebben niet alleen oog voor 

financieel rendement, maar ook voor maatschappelijk rendement. 

Want wat heb je aan een goed pensioen in een maatschappij die 

niet leefbaar is? Daarom willen we dat de bedrijven waarin we 

beleggen, rekening houden met mens en milieu. En dat ze goed 

worden bestuurd. Het is onze overtuiging dat aandacht hiervoor 

niet ten koste gaat van het financiële rendement.

In dit verslag leggen wij verantwoording af over de inspanningen 

en resultaten van SPW op het gebied van verantwoord beleggen 

in 2018. Het jaar stond in het teken van de verdere uitvoering van 

ons insluitingsbeleid, de ondertekening van het convenant voor 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) en 

de productuitsluiting van tabak en (onderdelen van) kernwapens. 

In 2017 heeft SPW het beleid voor verantwoord beleggen 

geactualiseerd. De nadruk ligt veel meer dan voorheen op het 

bewust kiezen voor bedrijven die voorop lopen bij verantwoord 

ondernemen en bedrijven die de ambitie hebben tot die kop-

groep te behoren. In 2018 zijn grote stappen gezet bij de 

invoering van dit ‘insluitingsbeleid’. Van de 10.000 bedrijven 

waarin we via aandelen of obligaties kunnen beleggen, waren er 

aan het eind van het jaar 7.700 beoordeeld op rendement, risico, 

kosten én duurzaamheid. 

In december 2018 tekende SPW het IMVB-convenant, waarin 

de pensioensector afspraken heeft gemaakt met overheid, 

vakbonden en maatschappelijke organisaties om misstanden 

te voorkomen bij de bedrijven waarin wordt belegd. We vinden 

het belangrijk dat de deelnemende partijen gebruik kunnen 

maken van elkaars kennis en ervaring en van de lokale contacten 

van vakbonden en milieu- en mensenrechtenorganisaties. 

Enkele pensioenfondsen, waaronder SPW, werken bovendien 

binnen het ‘diepe spoor’ samen bij de aanpak van problemen in 

specifieke sectoren.

Begin 2018 besloten we te stoppen met beleggen in tabaks-

bedrijven en fabrikanten van kernwapens, en in de loop van 

het jaar zijn alle beleggingen hierin verkocht. In de besluit-

vorming speelden enkele fundamentele vragen een rol. 

Bijvoorbeeld of de samenleving ook zonder het product kan, 

en of we tot verbeteringen kunnen komen door onze invloed 

als aandeelhouder aan te wenden. Deze vragen willen we vaker 

gebruiken in discussies over beleggen in bedrijven die omstreden 

producten maken. 

Al enige tijd onderzoeken we of het mogelijk is om naast het 

insluitingsbeleid voor bedrijven een vergelijkbare aanpak te 

ontwikkelen voor staatsobligaties. Daarmee willen we een 

stap verder gaan dan het huidige beleid, dat alleen voorziet 

in uitsluiting van schuldpapier van landen waarvoor een 

VN-wapen embargo geldt. Bij voorkeur trekken we hierbij op 

met andere pensioenfondsen.

De woningcorporaties leveren een belangrijke bijdrage in de 

energietransitie en het realiseren van de klimaatdoelen van Parijs. 

In 2017 besloten wij speciale aandacht te geven aan bedrijven 

die met hun producten oplossingen bieden voor vraagstukken 

op het gebied van betaalbare en schone energie, duurzame 

steden en klimaat actie. Deze aandachts gebieden behoren tot de 

zogenoemde duurzame VN-ontwikkelings doelen en sluiten goed 

aan bij de sector waarin onze deel nemers werken. Eind 2018 had 

SPW € 1,5 miljard belegd in de duurzame ontwikkelingsdoelen. 

SPW bouwt graag samen aan een goed pensioen in een leef-

bare wereld. Daarom vinden we het belangrijk dat er breed 

draagvlak is voor ons beleid en dat we weten hoe deelnemers en 

werkgevers denken over verantwoord beleggen. Wij zullen hen 

dan ook, net als het verantwoordingsorgaan, blijven betrekken bij 

de stappen die we zetten.

Bestuur SPW
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Verantwoord beleggen in getallen

Wat we in 2018 hebben bereikt als verantwoord belegger kan 

worden samengevat in de volgende getallen.1 Verderop in dit 

verslag gaan we hier dieper op in.

€ 12,54 miljard
Totaal belegd vermogen
(2017: € 12,68 miljard)

€ 1,5 miljard
Beleggingen in duurzame VN-ontwikkelingsdoelen
(2017: € 1,4 miljard)

€ 157 miljoen
Beleggingen in hernieuwbare energie  
(wind, water, zon)
(2017: € 150 miljoen)

€ 228 miljoen
Beleggingen in groene obligaties 
(2017: € 164 miljoen)

-28%
Daling van de CO2-voetafdruk van onze aandelen-
portefeuille ten opzichte van 2015
(2017: -27%)

4.727
Aantal aandeelhoudersvergaderingen  
waarop is gestemd 
(2017: 4.300)

366
Aantal beursgenoteerde bedrijven waarmee 
contact was over duurzaamheid en goed bestuur
(2017: 322)

42%
Percentage beloningsvoorstellen  
waar tegen is gestemd 
(2017: 44%)

153
Aantal bedrijven op onze uitsluitingslijst2

(2017: 22)

11
Aantal landen op onze uitsluitingslijst 
(2017: 10)

-1,1%
Rendement in 2018
(2017: 5,0%)

1  De cijfers op deze pagina’s hebben betrekking op de stand op 31 december 
2018. Voor de CO2-voetafdruk geldt een afwijkend meetmoment 
(31 maart 2019). 

2  De actuele uitsluitingslijst staat op onze website.

https://www.spw.nl/over-spw/beleggen/beleggingsdocumenten.aspx
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1. Ons beleid voor verantwoord beleggen

Een goed rendement op onze beleggingen is belangrijk; 
zo houden wij de pensioenen voor onze deelnemers 
betaalbaar. SPW wil dat rendement op een verantwoorde 
manier behalen. 

De pensioenpremies die werknemers en werkgevers elke 

maand betalen, worden door ons belegd. Bijvoorbeeld in 

aandelen, obligaties en vastgoed. Dat doen we omdat beleggen 

op lange termijn meer oplevert dan sparen. Want onze 

eerste taak als pensioenfonds is te zorgen voor een goed en 

betaalbaar pensioen. 

Wij willen dat de bedrijven waarin we beleggen verantwoord 

omgaan met mens en milieu, en dat ze goed worden bestuurd. 

Ons beleid voor verantwoord beleggen heeft als doelstelling:

Bijdragen aan een duurzame samenleving in het algemeen en 

die van onze deelnemers in het bijzonder. Een en ander passend 

binnen het uitgangspunt van de fiduciaire verantwoordelijkheid 

van SPW. Het beleid past ook bij de missie, visie en strategie van 

SPW, omdat wij meer willen betekenen voor onze deel nemers dan 

het zijn van de technische uitvoerder van de regeling. Het dient 

een integraal onderdeel te zijn van de normen en waarden van 

SPW (‘zo zijn onze manieren’). Het beleid voor verantwoord 

beleggen moet bijdragen aan het verder verbeteren van de 

identiteit van SPW en de binding met de deelnemers en het 

vertrouwen dat zij in het pensioenfonds hebben.

Wij gebruiken onze invloed om duurzaamheid en goed onder-

nemingsbestuur te bevorderen bij de bedrijven waarin we 

beleggen. Dat doen we door gebruik te maken van onze 

aandeelhoudersrechten en, via onze vermogensbeheerder, met 

bedrijven in gesprek te gaan om onze verwachtingen over te 

brengen (engagement). 

Uitvoering door onze vermogensbeheerder
Ons beleggingsbeleid (en daarmee ook het beleid voor 

verantwoord beleggen) wordt vastgesteld door het bestuur, 

dat hierbij wordt ondersteund door het bestuursbureau. De uit-

voering is ondergebracht bij APG Asset Management (hierna: 

‘APG’), dat ons pensioen vermogen beheert. Waar in dit verslag 

wordt gesproken over uitvoering of beheer, is APG uitvoerder 

of vermogensbeheerder. 

SPW-Bestuur

SPW-Bestuursbureau

Vermogensbeheerder APG

Beleggingen

Externe managers

Beleid

Beheer

Figuur: Inrichting van de governance

APG heeft een team van zestien specialisten op het gebied van 

duurzaamheid en goed ondernemingsbestuur. Tot hun taken 

behoren onder andere: 

•  het ondersteunen van portefeuillemanagers bij 

verantwoord beleggen;

•  het voeren van gesprekken met bedrijven over verantwoord 

ondernemen (engagement); 

•  het beoordelen van voorstellen voor niet-beurs genoteerde 

beleggingen op duurzaamheid en goed bestuur;

•  de uitvoering van het stembeleid.

Samenwerken in duurzaamheid
SPW vindt het belangrijk dat er duidelijke regels zijn voor 

verantwoord ondernemen en goed ondernemingsbestuur. 

Daarom doen we mee aan verschillende 

samenwerkingsverbanden die daarop gericht zijn. 

In Nederland gaat het onder andere om de institutionele 

beleggersvereniging Eumedion, die als doel heeft de prestaties 

van beursgenoteerde bedrijven op het gebied van milieu, 

maatschappij en goed bestuur te verbeteren. 

https://eumedion.nl/nl
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Ook zijn wij lid van de Principles for Responsible Investment 

(PRI), een internationaal netwerk van meer dan 2.200 

institutionele beleggers, banken en vermogensbeheerders, 

die samen optrekken om verantwoord beleggen verder te 

ontwikkelen. Via ons lidmaatschap willen we onze kennis en 

inzicht op het gebied van verantwoord beleggen vergroten. 

Onze vermogensbeheerder is actief binnen het International 

Corporate Governance Network (ICGN), een samen-

werkings verband van beleggers dat goed ondernemings-

bestuur bevordert. 

Aandacht voor mens, milieu en goed bestuur
Om goede beleggingsbeslissingen te kunnen nemen, letten 

we op vier factoren: rendement, risico, kosten én hoe bedrijven 

omgaan met mens, milieu en goed bestuur. Deze laatste factor 

noemen we ook wel ESG (environment, social & governance). 

Structurele aandacht voor ESG in alle beleggingscategorieën is 

de kern van ons beleid voor verantwoord beleggen. 

Heldere verwachtingen
Voor ons beleid voor verantwoord beleggen hebben we 

verwachtingen geformuleerd die aansluiten op nationale en 

internationale regelgeving. In de eerste plaats zijn dat de 

Nederlandse wetten en de internationale verdragen waarbij 

Nederland zich heeft aangesloten. Van bedrijven en fondsen 

waarin wij beleggen, verwachten we dat ze handelen in lijn met:

•  de richtlijnen voor verantwoord ondernemen van de 

Verenigde Naties (UN Global Compact) op het gebied van 

mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en het tegengaan 

van corruptie; 

•  de richtlijnen van de Organisatie voor Economische 

Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale 

ondernemingen die onder andere gaan over consumenten-

belangen, verspreiding van kennis, eerlijke belastingafdracht en 

transparant bestuur; 

•  de richtlijnen van het International Corporate Governance 

Network (ICGN) op het gebied van verslaglegging, 

accountants controle en de rechten en verantwoordelijkheden 

van bestuurders en aandeelhouders. 

Op verschillende manieren gaat onze vermogensbeheerder na of 

de bedrijven waarin we beleggen hieraan voldoen. Constateren 

we tekortkomingen op het gebied van verantwoord ondernemen 

of goed bestuur, dan gaat onze vermogensbeheerder met het 

bedrijf in gesprek om tot verbeteringen te komen. Als dat op 

termijn onvoldoende oplevert, kan het zijn dat we onze belegging 

verkopen. Meer daarover in hoofdstuk 2.

De pijlers van verantwoord beleggen
Naast structurele aandacht voor mens, milieu en goed bestuur, 

is ons beleid voor verantwoord beleggen gebaseerd op een 

aantal pijlers. Zo zijn sommige bedrijven en producten uitgesloten 

(zie hoofdstuk 2), zoeken we actief naar beleggingen die de 

duurzame VN-doelstellingen ondersteunen (hoofdstuk 3) en 

streven we ernaar om de CO2-voetafdruk van onze aandelen-

portefeuille in 2020 met 25% te hebben verlaagd ten opzichte 

van 2015 (hoofdstuk 4).

Bijdragen aan betere prestaties 
APG heeft regelmatig contact met de bedrijven en fondsen 

waarin wordt belegd. Hierdoor blijft onze vermogensbeheerder 

op de hoogte van risico’s en kansen en kan met het management 

van het bedrijf van gedachten worden gewisseld over de 

strategie. Dit geldt voor zowel beursgenoteerde als niet-

beursgenoteerde beleggingen. Onze vermogensbeheerder spoort 

ook andere marktpartijen aan om verantwoord beleggen centraal 

te stellen.

Verantwoord beleggen en rendement
De missie van SPW is het verzorgen van een waarde- of 

welvaartsvast pensioen tegen betaalbare premies en aanvaard-

bare risico’s voor iedere werknemer van een woning corporatie. 

Ons beleid voor verantwoord beleggen draagt bij aan het 

realiseren van deze missie. 

Er is veel wetenschappelijk onderzoek naar het verband tussen 

verantwoord beleggen en financiële prestaties. Uit veruit de 

meeste studies blijkt dat aandacht voor ESG niet ten koste 

hoeft te gaan van het rendement. Het kan zelfs leiden tot 

meer rendement en minder risico.3 Het Sustainable Pension 

Investments Lab (SPIL) heeft een toegankelijke Nederlandse 

samenvatting van de stand van het onderzoek gepubliceerd.4

Het wetenschappelijk onderzoek sterkt ons in de overtuiging 

dat we betere beleggingsbeslissingen nemen als we structureel 

aandacht hebben voor duurzaamheid en verantwoord onder-

nemen. Door hier goed op te letten, krijgen we een beter beeld 

van de kansen en risico’s van onze beleggingen. 

3  Friede, G., T. Busch and A. Bassen (2015), ‘ESG and financial performance: 
aggregated evidence from more than 2000 empirical studies’, Journal of 
Sustainable Finance and Investment.

4  Sustainable Pension Investments Lab (2017), ‘De financiële prestaties van 
verantwoord beleggen’. SPIL bestaat uit bestuurders en experts op het gebied 
van pensioenen en beleggingen die veel waarde hechten aan duurzaamheid. 
Op persoonlijke titel ontwikkelen zij ideeën voor verduurzaming van de 
belegging van de Nederlandse pensioengelden. 

http://www.unpri.org/
http://www.unpri.org/
https://www.icgn.org/
https://www.icgn.org/
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.oesorichtlijnen.nl/
https://www.oesorichtlijnen.nl/
https://www.oesorichtlijnen.nl/
https://www.icgn.org/
https://www.icgn.org/
https://www.spw.nl/over-spw/beleggen/verantwoord-beleggen.aspx
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SPW in top vijf duurzame pensioenfondsen
Jaarlijks doet de Nederlandse Vereniging van Beleggers 

voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) onderzoek naar het 

beleid voor verantwoord beleggen van grote beleggers, zoals 

pensioenfondsen. In 2018 heeft SPW de vijfde plaats behouden 

op de lijst van Nederlandse pensioenfondsen wat betreft het 

beleid voor verantwoord beleggen.

Communicatie met deelnemers en andere betrokken partijen
In 2018 is een enquête gehouden onder bestuurders en leden van 

het Verantwoordingsorgaan om te achterhalen wat zij belangrijk 

vinden als het gaat om de doelstellingen van het beleid voor 

verantwoord beleggen en de onderwerpen die aan de orde 

komen in het verslag. 

Wat het verslag betreft, hechten zowel bestuur als Verant-

woordings orgaan het meeste belang aan de relatie tussen 

verantwoord beleggen en rendement, en inzicht in hoe 

beleggingen presteren op het gebied van duurzaamheid en 

goed ondernemings bestuur. Daarnaast vinden bestuurders 

het belangrijk om te lezen over beleggingen in de duurzame 

VN-ontwikkelings doelen, terwijl het Verantwoordingsorgaan meer 

geïnteresseerd is in onderwerpen als de dialoog met overheden 

en regelgevers, en het uitoefenen van invloed via aandeel-

houders vergaderingen. Alle genoemde onderwerpen komen in dit 

verslag aan bod.

Als het om de beleidsthema’s gaat, hechten zowel het bestuur als 

het Verantwoordingsorgaan veel belang aan duurzaam vastgoed. 

Daarnaast is het bestuur naar verhouding meer geïnteresseerd 

in steenkoolbeleggingen en beschermingsconstructies in 

Nederland, terwijl het Verantwoordingsorgaan vooral belang 

hecht aan bestuurdersbeloningen en huurwoningen. 

Op basis van deze enquête zijn in december 2018 een afvaardi-

ging van het bestuur en het Verantwoordingsorgaan met elkaar 

in gesprek gegaan. Naast belangrijke overeenkomsten zijn er ook 

verschillen in te leggen accenten. Ook is de stand van zaken met 

betrekking tot het beleid voor verantwoord beleggen besproken. 

Het bestuur en het VO willen hierover met elkaar in gesprek blijven. 

Sturen op minder CO2 in de aandelenportefeuille

Hoe zorgt SPW ervoor dat de CO2-voetafdruk van de 

aandelen portefeuille in 2020 met 25% is afgenomen? 

Door ons binnen sectoren te richten op de best presterende 

bedrijven als het om CO2-vermindering gaat en door een 

verschuiving naar hernieuw bare energie, legt Herman Bots 

uit. Hij is Hoofd fundamentele aandelenbeleggingen bij 

onze vermogensbeheerder. 

Waarom kiest SPW voor deze aanpak? 
“Je kunt er ook voor kiezen om voor de gehele aandelen-

portefeuille te streven naar 25% minder CO2. Maar in sommige 

sectoren, zoals de farmaceutische industrie, is weinig winst 

te behalen. Daarom wordt ervoor gekozen om voor sectoren 

die relatief veel uitstoten hogere doelen te stellen en juist wat 

lagere voor sectoren waar de uitstoot toch al beperkt is.”

Welke sectoren zijn grote uitstoters? 
“Dan gaat het om sectoren waar veel fossiele energie wordt 

gebruikt, zoals aardolie en steenkool. Denk bijvoorbeeld aan 

fossiel gestookte elektriciteitscentrales, de mijnbouw en de 

chemische en staalindustrie. We kijken wat de uitstoot van het 

bedrijf is per euro die we erin beleggen. Door te beleggen in 

bedrijven die vergeleken met sectorgenoten weinig uitstoten, 

kunnen we de hoeveelheid CO2 in de aandelenportefeuille 

van SPW verminderen.” 

Waarom verkoopt SPW die sectoren niet? 
“Het verkopen van hele sectoren is niet het uitgangspunt. 

Wel streven we naar een verschuiving van fossiele energie 

naar hernieuwbare energie. Daarom beleggen we al jaren niet 

meer in nieuwe kolencentrales en hebben we bijvoorbeeld 

onze aandelen in het Duitse energiebedrijf RWE verkocht. 

Tegelijkertijd zijn we juist meer gaan beleggen in bedrijven als 

NextEra Energy, een van de grootste producenten van zonne- 

en windenergie.”

Gaat sturen op minder CO2 niet ten koste van 
het rendement? 
“Het is onze overtuiging dat we zowel de CO2-voetafdruk van 

de aandelenportefeuille van SPW kunnen verminderen als de 

rendementsdoelstelling kunnen halen. NextEra Energy is een 

voorbeeld van een bedrijf dat niet alleen duurzaam is maar ook 

prima financiële resultaten behaalt.”

Waarom is het belangrijk om te sturen op minder CO2 in 
de portefeuille? 
“Het helpt ons om de risico’s binnen de beleggingsportefeuille 

te beperken. Daarnaast laat SPW hiermee aan de bedrijven 

waarin wordt belegd zien dat het pensioenfonds de aanpak van 

klimaatverandering belangrijk vindt. Uiteindelijk gaat het erom 

dat bedrijven minder CO2 gaan uitstoten. Op die manier wordt 

de aandelenportefeuille vanzelf ‘schoner’. Om dat te bereiken 

moeten we, namens SPW, bedrijven blijven aanzetten tot 

verbeteringen.” 

https://www.spw.nl/Nieuws/nieuwsberichten/spw-in-top-vijf-duurzaamheidsranglijst.aspx
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2.  Het insluiten van verantwoorde beleggingen

We willen alleen beleggen in bedrijven die duurzaam en 
verantwoord te werk gaan én naar verwachting een goed 
rendement opleveren. Sinds 2017 beoordelen we daarom 
alle bedrijven waarin we via aandelen of obligaties kunnen 
beleggen op deze criteria. Van de ruim 10.000 bedrijven 
hebben we er inmiddels 7.700 beoordeeld. 

Met dit beleid, dat wij het insluitingsbeleid noemen, voldoen 

we aan de richtlijnen van de OESO voor onder andere het 

systematisch vaststellen van ESG-risico’s in de portefeuille en 

het uitoefenen van invloed op bedrijven om die risico’s terug 

te brengen. 

Hoe beoordelen we bedrijven?
We beoordelen alle bedrijven waarin we via aandelen of obligaties 

kunnen beleggen op vier criteria:

• Leveren ze een aantrekkelijk rendement op?

• Is het risico aanvaardbaar?

• Zijn de kosten niet te hoog?

•  Gaan de bedrijven voldoende duurzaam en verantwoord 

te werk?

Om te bepalen of een bedrijf duurzaam en verantwoord genoeg 

is, gaan we na of het beleid heeft voor de richtlijnen van de 

Verenigde Naties op het gebied van verantwoord ondernemen 

(UN Global Compact). Daarbij gaat het om mensenrechten, 

werknemers rechten, milieu en het tegengaan van corruptie. 

Maakt het bedrijf bijvoorbeeld duidelijk hoe afval veilig wordt 

verwerkt? Of hoe het rekening houdt met de belangen van 

lokale gemeen schappen? Of de persoonlijke gegevens van 

klanten beschermt?

Een beleid op papier is niet voldoende. Onze vermogens-

beheerder controleert ook of het bedrijf afspraken in de praktijk 

nakomt. Zijn er incidenten bekend, zoals ongelukken of milieu-

vervuiling? Hoe gaat het bedrijf daar dan mee om? Voor elke 

bedrijfstak hebben we aparte criteria, die rekening houden met 

de specifieke risico’s die in de sector spelen. 

Beleggen, verkopen of verbeteren
Voldoet een bedrijf aan onze criteria voor rendement, risico, 

kosten én duurzaamheid? Dan noemen we het een ‘koploper’. 

Het is een bedrijf waarin we graag beleggen.

Daarnaast zijn er bedrijven die weliswaar goed scoren op 

rendement, risico en kosten, maar achterblijven op duurzaamheid 

en verantwoord ondernemen. Deze noemen we ‘achterblijvers’. 

Als de portefeuillemanager risico, rendement en kosten 

interessant genoeg vindt, kan hij in deze bedrijven beleggen, 

maar alleen als hij verwacht dat hij ze kan aanzetten tot 

verbetering. Hij moet ze aantrekkelijk genoeg vinden om tijd en 

moeite te steken in een dergelijk verbetertraject. Als aan deze 

voor waarden is voldaan, kunnen we erin beleggen en noemen we 

deze bedrijven ‘beloften’. We maken aan zulke bedrijven duidelijk 

welke verbeteringen we willen zien en houden de voortgang 

scherp in de gaten.

Zo’n verbetertraject (engagement) kan intensief en langdurig 

zijn. Als er binnen enkele jaren geen of onvoldoende resultaten 

zijn, kunnen we besluiten om onze belegging in het bedrijf 

te verkopen. Lukt het wel om een bedrijf duurzamer en 

meer verantwoord te laten werken, dan is ons doel bereikt: 

een betere belegging in een bedrijf dat bijdraagt aan een 

duurzame toekomst. 

Hoe ver zijn we?
We beoordelen alle ruim 10.000 bedrijven waarin we via aandelen 

of obligaties kunnen beleggen. Eind 2018 hadden we ruim 7.700 

bedrijven (circa 90% van het belegd vermogen) beoordeeld. We 

zijn begonnen met de verkoop van beleggingen in ‘achterblijvers’. 

Daarnaast zijn 109 bedrijven beoordeeld als ‘belofte’; deze 

bedrijven zullen we duidelijk maken welke verbeteringen wij  

willen zien en op welke termijn (voorbeelden hiervan op pagina 10). 

De resterende bedrijven beoordelen we in 2019.

Uitsluiting
Er zijn bedrijven en landen waarin wij op voorhand niet 

beleggen. Deze staan op onze uitsluitingslijst.5 We beleggen 

niet in producenten van wapens die verboden zijn volgens 

internationale verdragen die Nederland heeft ondertekend. 

Concreet gaat het om bedrijven die betrokken zijn bij het maken 

van clusterbommen, anti-persoonsmijnen en chemische en 

biologische wapens. Kernwapens, voor zover die onder het  

Non-proliferatieverdrag vallen, sloten we al uit.6

5 De actuele uitsluitingslijst staat op onze website.
6  Volgens dit verdrag uit 1970 mogen slechts vijf landen kernwapens bezitten: 

de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
https://www.spw.nl/over-spw/beleggen/beleggingsdocumenten.aspx
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2018: grote stappen in het insluitingsbeleid

Van de 10.000 bedrijven in het beleggings-

universum zijn er nu 7.700 beoordeeld op 

insluitingscriteria

� 2017 � 2018 � Voldoen aan onze criteria
� Voldoen niet aan de criteria

 Hiervan zijn er 109 aangemerkt als ’beloften’

� 2019

± 5.600 
7.110

2.300
593 109

90%

10%

± 2.100 

BedrijvenBedrijven

Classificatie van het beoordeelde beleggings-

universum (31-12-2018)

Percentage van de waarde van de portefeuille dat 

is beoordeeld op insluitingscriteria (31-12-2018) 

Nieuwe productuitsluitingen: tabak en kernwapens
Begin 2018 besloten we om te stoppen met beleggen in tabaks-

fabrikanten en bedrijven die betrokken zijn bij de productie van 

(belangrijke onderdelen van) kernwapens. In de loop van 2018 

hebben we al onze beleggingen hierin verkocht en de opbrengst 

wereldwijd herbelegd in diverse andere sectoren. Eind 2018 

stonden in totaal 150 beursgenoteerde onder nemingen op grond 

van hun producten op onze uitsluitingslijst. Bij het beoordelen 

van mogelijke uitsluitingen van bedrijven op grond van de 

producten die ze produceren, gaan we na of:

•  het product per definitie schadelijk is voor mensen;

•  we daar met onze invloed als belegger niets aan kunnen 

veranderen;

•  er geen nadelige gevolgen zijn als het product er niet meer 

zou zijn; 

•  er een wereldwijd verdrag bestaat gericht op het uitbannen 

van het product. 

Bedrijven die zich niet houden aan wereldwijde afspraken
Wij willen dat de bedrijven waarin we beleggen de principes 

respecteren van de UN Global Compact op het gebied van 

mensen rechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anti-corruptie. 

Handelt een bedrijf in strijd met deze uitgangspunten? 

Dan kunnen we het bedrijf op onze uitsluitingslijst zetten als 

het niet lukt om via een dialoog aan te zetten tot voldoende 

verbeteringen.

Op dit moment staan er drie bedrijven op onze uitsluitingslijst 

vanwege schending van de UN Global Compact: het Chinese 

energiebedrijf PetroChina, het Japanse energiebedrijf 

Tokyo Electric Power Company en de Amerikaanse supermarkt-

keten Walmart.

Uitsluiting van landen
We beleggen niet in staatsobligaties van landen waarvoor een 

wapenembargo van de VN-Veiligheidsraad van kracht is. De VN 

legt deze embargo’s op om schendingen van het internationale 

recht of mensenrechten te veroordelen. In 2018 werd Zuid-

Soedan toegevoegd aan onze uitsluitingslijst.

In 2018 is besloten dat we beleggingen in staatsobligaties 

willen gaan toetsen op aanvullende criteria, zoals mensen-

rechten, kinderarbeid en corruptie. We zijn in overleg met 

onze vermogensbeheerder welke aanvullende criteria 

we kunnen hanteren en hoe we die kunnen toepassen in 

onze beleggingsportefeuille. 
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Sturen op verbetering

Naar aanleiding van het insluitingsbeleid heeft onze vermogens-

beheerder APG verbeterplannen opgesteld voor 109 bedrijven. 

Hieronder enkele voorbeelden.7 

7  De genoemde doelstellingen en eisen zijn beknopte samen vattingen. 
De lijst van bedrijven waarmee we in 2018 contact hadden over verantwoord 
ondernemen, staat op onze website.

Volkswagen
Industrie: auto’s

Doel engagement:
Verbetering van de bedrijfscultuur en meer onafhankelijkheid 

in de raad van commissarissen, waardoor er beter toezicht 

komt op de bedrijfsactivitelten en een beter beloningsbeleid.

Belangrjkste eis:
Zorg voor meer onafhankelijkheid in de Raad van 

Commissarissen. 

Twenty-First Century Fox
Industrie: massamedia

Doel engagement:
Effectieve maatregelen tegen seksuele intimidatie en discriminatie.

Specifieke eisen:
•  Geef bewijs van een effectieve, anonieme klachten  procedure, 

die expliciete garanties geeft dat de werknemer die melding 

maakt niet wordt bestraft. 

•  Verbeter de bedrijfs cultuur, onder andere door trainingen en 

informatie aan te bieden over het beleid tegen discriminatie 

en seksuele intimidatie.

HeidelbergCement
Industrie: bouwmaterialen, cement

Doel engagement:
Sluiting of verkoop van de activiteiten in de Westelijke 

Jordaanoever. 

Specifieke eis:
Neem een beslissing om de Raba-steengroeve te sluiten 

of verkopen. Voer deze beslissing uit voor eind 201 9. 

Het Bestuur van HeidelbergCement heeft inmiddels besloten 

tot verkoop.

https://www.spw.nl/images/Engagement-bedrijven_2019.pdf
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3. Duurzaam beleggen in de VN-doelen

Eind 2018 hadden we € 1,5 miljard belegd in ondernemingen 
die bijdragen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties. Dat is 12% van ons belegd vermogen.

Onze vermogensbeheerder zoekt actief naar beleggingen die 

niet alleen een goed rendement tegen een aanvaardbaar risico 

bieden, maar ook bijdragen aan de duurzame ontwikkelings-

doelen van de Verenigde Naties (Sustainable Development Goals: 

SDG’s).8 Dit zijn doelstellingen gericht op een betere wereld, zoals 

het beëindigen van armoede, het terugdringen van ongelijkheid 

en het beschermen van het milieu. 

Samen met pensioenuitvoerder PGGM heeft onze vermogens-

beheerder APG een raamwerk ontwikkeld om te bepalen welke 

ondernemingen met hun producten en diensten bijdragen aan de 

duurzame VN-ontwikkelingsdoelen. Deze beleggingen noemen 

we Sustainable Development Investments (SDI’s). Net als alle 

andere beleggingen in onze portefeuille moeten SDI’s voldoen 

aan onze criteria voor rendement, risico en kosten. Als een bedrijf 

een reële bijdrage levert aan het behalen van de duurzame 

ontwikkelingsdoelen, zien we dit als een belangrijk voordeel. 

De duurzame VN-ontwikkelingsdoelen dragen bij aan een leefbare wereld

GEEN
ARMOEDE

GEEN
HONGER

GEZONDHEID 
EN WELZIJN

GOED
ONDERWIJS

GENDER
GELIJKHEID

SCHOON WATER
EN SANITAIR

BETAALBARE EN
SCHONE ENERGIE

FATSOENLIJK WERK
EN ECONOMISCHE
GROEI

INDUSTRIE, INNOVATIE
EN INFRASTRUCTUUR

VERMINDERDE
ONGELIJKHEID

DUURZAME STEDEN 
EN GEMEENSCHAPPEN

VERANTWOORDE
CONSUMPTIE
EN PRODUCTIE

KLIMAAT-
ACTIE

LEVEN 
ONDER WATER

LEVEN
OP AARDE

VREDE, RECHT
EN SOLIDE
INSTANTIES

SAMENWERKEN 
VOOR DE DOELEN DUURZAME

ONTWIKKELINGS

D ELEN

DUURZAME
ONTWIKKELINGS D ELEN

Bron: unric.org/nl/sdg-in-nederlands 

Het bestuur heeft enkele doelen geselecteerd die voor SPW 

extra relevant zijn. Hierbij gaat het om: 

• SDG 7 Betaalbare en duurzame energie 

• SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

• SDG 13 Klimaatactie

• SDG 15 Leven op het land 

8  Vóór 2017 definieerden we onze duurzame beleggingen als ‘Beleggingen 
met een hoge duurzaamheidswaarde’ (HSI’s). Deze waren geïnspireerd op de 
voorgangers van de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen: de Millenniumdoelen. 
Sinds 2017 rapporteren we over SDI’s.

https://unric.org/nl/sdg-in-nederlands
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SDI’s selecteren met kunstmatige intelligentie
Om te kunnen vaststellen of een bedrijf met zijn producten en 

diensten bijdraagt aan de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen, 

moeten we criteria vaststellen. In 2017 hebben we dit handmatig 

gedaan voor duizenden bedrijven. Het vergt grote inspanningen 

om dit elk jaar opnieuw te doen. Daarom heeft ENTIS, het data-

analyseteam van onze vermogensbeheerder, een unieke methode 

ontwikkeld om met behulp van kunstmatige intelligentie SDI’s 

te beoordelen.

ENTIS gebruikt slimme algoritmes om te bepalen of beleggingen 

kwalificeren als SDI. Dit gebeurt op basis van criteria die onze 

vermogensbeheer heeft opgesteld. Wel blijft een menselijke hand 

nodig. Dat heeft onder andere te maken met de kwaliteit van 

de beschikbare data en het feit dat de jarenlange ervaring van 

beleggings- en duurzaamheidsspecialisten bij het interpreteren 

van informatie niet zomaar door technologie kan worden 

vervangen. Eind 2018 had ENTIS alle 10.000 bedrijven waarin we 

via aandelen of obligaties kunnen beleggen in kaart gebracht. 

Duurzaam vastgoed speelt een belangrijke rol
Het grootste deel van de SDI’s is vastgoed. We hebben € 573 

miljoen9 belegd in duurzaam vastgoed, waarmee we fors bij-

dragen aan SDG 11 - Duurzame steden en gemeenschappen. 

Voorbeelden zijn East Village London, dat het Olympische dorp 

van 2012 in Londen omvormt tot een nieuw woongebied met 

winkels, bars en restaurants, en SATO, dat huurappartementen 

aanbiedt in Finland en Rusland. Vastgoed is een SDI als het vier 

of de maximale vijf sterren krijgt in het jaarlijkse duurzaamheids-

onderzoek van de Global Real Estate Sustainability Benchmark 

(GRESB).10 

Fondsen in onze portefeuille die een lagere beoordeling hebben, 

stimuleren wij om hun vastgoed te verbeteren zodat ze bij 

een volgende beoordeling ten minste vier sterren behalen. 

Ook bij partijen die al vier of vijf sterren hebben, dringen we 

aan op verdere verbeteringen. Hierdoor komt de benchmark 

(de lat waar langs wordt gemeten) steeds hoger te liggen.

Wij streven ernaar dat al onze fondsen rapporteren aan GRESB. 

Op dit moment is dat bij circa 20% van de fondsen nog niet het 

geval. Dit betreft met name beursgenoteerd vastgoed. Voor onze 

beleggingen in private vastgoedfondsen stellen we deelname aan 

GRESB verplicht. Ook moeten nieuwe beleggingen binnen drie 

jaar een bovengemiddelde beoordeling hebben. 

 9  Dit cijfer heeft betrekking op niet-beursgenoteerd vastgoed. De indirecte 
beleggingen via aandelen in beursgenoteerd vastgoed zijn hierin 
niet meegenomen.

10  De GRESB-score geeft aan hoe duurzaam een vastgoedonderneming is in 
vergelijking met andere door GRESB beoordeelde vastgoedondernemingen. 
Vastgoed dat tot de bovenste 20% behoort, krijgt vijf sterren. De 20% laagst 
scorende vastgoedondernemingen krijgen één ster. Meer informatie:  
gresb.com/wp-content/uploads/2017/07/GRESB-RE-Scoring-Methodology.pdf 

Arcadis:  
Nederlandse voortrekker in duurzame doelen

• SDG 6 Schoon water en sanitair

• SDG 9 Industrie, innovatie en infrastructuur

• SDG 11 Duurzame steden en gemeenschappen

• SDG 13 Klimaatactie

Arcadis helpt overheden en bedrijven wereldwijd op het gebied 

van water, milieu, infrastructuur en gebouwen, en heeft een 

grote reputatie op het gebied van kustbescherming. Zo is 

het bedrijf betrokken bij de kustbescherming in New York en 

New Orleans. Ook in Nederland werkt Arcadis aan het klimaat-

bestendig maken van onze kust. 

Wat milieu betreft, biedt de onderneming expertise op het 

gebied van sanering en het energie-efficiënter en milieu-

vriendelijker maken van productieprocessen. Op het terrein 

van infra structuur en gebouwen gaat het onder andere om 

het ontwerpen, begeleiden en realiseren van bouwprojecten 

waarin de energie transitie en circulair bouwen een belangrijke 

rol spelen. Zo is Arcadis betrokken bij het beeldbepalende 

duurzame bouw project Wonderwoods, dat in de komende jaren 

in het centrum van Utrecht zal verrijzen.

Wonderwoods: een gebouw met ‘verticale bossen’, dat wordt 

gebouwd in Utrecht 

https://gresb.com/
https://gresb.com/wp-content/uploads/2017/07/GRESB-RE-Scoring-Methodology.pdf
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Figuur: Hoe scoort onze vastgoedportefeuille in het GRESB-

onderzoek? (belegd vermogen in miljoenen euro’s)

In 2018 gaf GRESB ook inzicht in het percentage van onze 

vastgoed beleggingen met een duurzaamheidscertificaat. Eind 

2018 is dit circa 20% van alle vierkante meters die aan GRESB 

zijn gerapporteerd.

Stevige groei green bonds 
Onder onze SDI’s bevinden zich veel green, sustainable & social 

bonds (hierna: green bonds). Dit zijn obligaties uitgegeven door 

bedrijven en (semi-)overheidsinstellingen voor de financiering 

van sociale en duurzaamheidsprojecten. Op die manier leveren 

green bonds financieel én maatschappelijk rendement op. 

Eind 2018 hadden we 140 green bonds met een waarde van ruim 

€ 228 miljoen. 

We beleggen onder andere in green bonds van internationale 

instellingen (zoals de Wereldbank) en regionale ontwikkelings-

banken (zoals de African Development Bank en de Asian 

Development Bank). Met de opbrengsten worden projecten 

gefinancierd op het gebied van bijvoorbeeld scholing, hernieuw-

bare energie en duurzame infrastructuur. 

TenneT is in Nederland het bedrijf met de grootste uitgifte van 

green bonds. In mei 2018 breidden we ons belang in obligaties 

van het bedrijf verder uit. TenneT investeert de komende jaren 

miljarden in onder andere de aansluiting van offshore-windparken 

in de Noordzee op het hoogspanningsnet. 
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4. Omgaan met klimaatverandering

Klimaatverandering brengt kansen en risico’s met zich mee 
voor onze beleggingen. We willen dat bedrijven maatregelen 
nemen om hun uitstoot van broeikasgassen te beperken. 
Ook beleggen we steeds meer in hernieuwbare energie en 
streven we naar minder CO2 in onze aandelenportefeuille. 

CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille
Onze vermogensbeheerder brengt in kaart hoeveel CO2 wordt 

uitgestoten door de bedrijven waarin wij aandelen hebben en 

hoeveel daarvan aan ons is toe te rekenen. Dit wordt de CO2-

voetafdruk genoemd.11 Wij willen ervoor zorgen dat eind 2020 de 

CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen 25% lager is dan 

in 2015. Eind 2018 is een vermindering gerealiseerd van 28%.

APG houdt voortdurend zicht op de CO2-voetafdruk van onze 

aandelenbeleggingen en kan daarmee rekening houden in 

de beleggingsbeslissingen. De beleggers krijgen elk jaar een 

plafond opgelegd voor de hoeveelheid CO2 die bedrijven in 

hun deel van de aandelenportefeuille mogen uitstoten. Door dit 

plafond jaarlijks te verlagen, werken we stapsgewijs toe naar 

onze doelstelling.

Beleggen in hernieuwbare energie
In 2018 zijn onze beleggingen in hernieuwbare energie 

verder toegenomen. Eind 2018 hadden we hierin € 157 

miljoen belegd (2017: € 150 miljoen). Een groot deel van onze 

beleggingen in hernieuwbare energie zijn green bonds. Dit 

zijn obligaties waarmee overheden en bedrijven duurzame 

projecten financieren. 

Druk uitoefenen op grote uitstoters 
Samen met zo’n 310 andere grote beleggers voert onze 

vermogens beheerder druk uit op 161 grote bedrijven die 

wereldwijd verantwoordelijk zijn voor de meeste CO2-uitstoot. 

Deze samen werking bestaat sinds 2017 onder de naam 

Climate Action 100+. Door krachten te bundelen kan APG 

namens ons effectief druk uitoefenen. De samenwerking is 

gericht op bedrijven in sectoren die relatief veel CO2 uitstoten, 

zoals transport, energie, landbouw en zware industrie. 

Climate Action 100+ vraagt van bedrijven dat zij een methode 

ontwikkelen voor het vaststellen en volgen van klimaatrisico’s 

en -kansen, maatregelen nemen om de uitstoot van CO2 te 

verminderen en inzicht geven in de financiële risico’s van klimaat-

verandering volgens de regels van de Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD). 

Bedrijven bewegen na aandeelhoudersdruk
In december 2018 kondigde Shell in een gezamenlijke verklaring 

met Climate Action 100+ aan dat de beloning van het top-

management wordt gekoppeld aan de CO2-doelstelling van het 

bedrijf. Onze vermogensbeheerder had in de periode voorafgaand 

aan deze aankondiging intensieve gesprekken met Shell. 

Daarin werd aangedrongen op concrete doelen voor de korte 

en middellange termijn én koppeling van de doelstelling aan de 

beloning van het management.

Shell loopt wat betreft het stellen van concrete CO2-doel-

stellingen voorop in de sector en kan als voorbeeld dienen voor 

andere oliebedrijven. Ook Total heeft toegezegd de uitstoot van 

CO2 en andere broeikasgassen te zullen verminderen.

Inzicht in klimaatrisico’s 
Het Asset Owner Disclosure Project (AODP) brengt elk jaar 

in kaart hoe institutionele beleggers in hun beleid rekening 

houden met klimaatrisico’s en -kansen. In de lijst van de 

vijftig grootste vermogensbeheerders ter wereld staat onze 

vermogensbeheerder APG bovenaan. APG heeft als enige 

vermogensbeheerder de hoogste (AAA) beoordeling. 

Meer over de manier waarop onze vermogensbeheerder rekening 

houdt met klimaatverandering in de beleggingskeuzes in 

de bijlage ‘Inspelen op klimaatrisico’s en -kansen’ achter in 

dit verslag. 

Nationaal Klimaatakkoord
Op 21 december 2018 werd in Den Haag het nationale Ontwerp 

Klimaatakkoord getekend. Daarin staan afspraken tussen over-

heid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties over de 

manier waarop Nederland de klimaatdoelen van Parijs wil halen. 

Over het akkoord is onderhandeld aan ‘sectortafels’, elk met een 

eigen taakstelling op het gebied van CO2-reductie.

Gerard van Olphen, bestuursvoorzitter van onze vermogens-

beheerder APG, leidde de bijdrage van de Nederlandse financiële 

sector aan het Klimaatakkoord. De financiële sector heeft 

van de overheid geen taakstelling gekregen als het om CO2-

vermindering gaat, maar heeft zich vrijwillig aangesloten bij het 

streven naar 49% minder uitstoot in 2030. 

11  Voor het berekenen van de voetafdruk bepalen we wat ons aandeel is in de 
CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wij beleggen. Dit wordt vastgesteld op 
31 maart van het jaar volgend op het verslagjaar. Meer over de manier waarop 
de CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille wordt berekend in de bijlage 
achter in dit verslag.

http://www.climateaction100.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://www.fsb-tcfd.org/
https://aodproject.net/
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5. Opkomen voor mensenrechten

SPW wil dat de bedrijven waarin we beleggen de 
mensenrechten respecteren. In 2018 hebben we daarom 
verschillende bedrijven aangezet tot verbetering en 
initiatieven gesteund om misstanden in kwetsbare sectoren 
te voorkomen en aan te pakken. 

Het uitgangspunt voor ons beleid op het gebied van mensen-

rechten is de UN Global Compact. Deze omvat tien principes 

opgesteld door de Verenigde Naties voor het handelen van 

bedrijven op het gebied van mensenrechten, arbeids voor-

waarden, milieu en het tegengaan van corruptie.

Mensenrechtenbenchmark
In november verscheen de tweede rapportage van de Corporate 

Human Rights Benchmark (CHRB).12 Hierin worden de mensen-

rechtenprestaties van 101 beursgenoteerde bedrijven in de 

kleding-, grondstoffen- en landbouwsector vergeleken. De index 

is mede opgericht door APG. 

Gemiddeld scoorden de bedrijven in de index slechts licht beter 

dan het jaar ervoor. Zo doet meer dan de helft van de kleding- en 

landbouwbedrijven weinig of niets om kinderarbeid te voorkomen. 

Tegelijkertijd is er een kleine groep voorlopers. Deze geven 

andere bedrijven in hun sector het goede voorbeeld. Wij hopen 

dat de jaarlijkse publicatie van de index bedrijven aanspoort 

om serieus werk te maken van mensenrechten en deze mee te 

nemen in hun strategie. 

Kinderarbeid in de cacaosector
Van de grote bedrijven in de chocolade- en cacao-industrie 

verwachten we dat zij kinderarbeid op de plantages tegengaan 

en zich publiekelijk vastleggen op het uitbannen ervan. 

Ook willen we dat ze beleid ontwikkelen voor het opsporen van 

kinder arbeid, rapporteren over hun inspanningen en een groter 

deel van hun cacao duurzaam produceren. Daarnaast vragen we 

aandacht voor de rol die onderwijs kan spelen bij het tegengaan 

van kinderarbeid. 

In een poging het probleem bij de bron aan te pakken, heeft 

een aantal cacaobedrijven zich in 2015 verenigd in Cocoa 

Action. De samenwerking is gericht op het verhogen van de 

productiviteit en het versterken van de lokale gemeenschappen 

die cacao produceren. Daaronder valt ook het verbeteren van 

onderwijs en het ontwikkelen van controles om kinderarbeid 

te voorkomen. 

Chocoladeproducenten Nestlé en Mondelez hebben inmiddels 

uitgebreide systemen voor het controleren en uitbannen van 

kinderarbeid in honderden lokale gemeenschappen die cacao 

produceren. Cacaohandelaar Hershey’s heeft de doelstelling om 

in 2020 alleen nog maar gecertificeerde cacao te kopen.

Arbeidsomstandigheden kobaltwinning 
Kobalt is een onmisbare grondstof voor batterijen en accu’s in 

bijvoorbeeld mobiele telefoons en elektrische auto’s. De vraag 

naar deze grondstof is de afgelopen jaren sterk gestegen. 

Door het toegenomen belang van kobalt is ook de aandacht voor 

misstanden bij de winning gegroeid.

Onze vermogensbeheerder bracht in 2016 een samenwerking 

van twintig grote beleggers tot stand voor het tegengaan van 

kinderarbeid bij de winning van kobalt in Congo, waar 60% van 

de wereldwijde productie vandaan komt. Via dit samen werkings-

verband wordt druk uitgeoefend op dertien grote elektronica-, 

auto- en batterijproducenten. We willen dat ze in beeld brengen 

waar hun kobalt vandaan komt en maatregelen nemen als ze 

kinderarbeid op het spoor komen. 

Na een moeilijke start zien we dat het bewustzijn en de trans-

parantie bij de afnemers van kobalt toenemen. Zo vermeldt 

Apple alle kobaltsmelters die aan het bedrijf leveren en wordt 

kinderarbeid in de leveranciersketen actief opgespoord. Renault 

maakte in 2018 bekend met welke kobaltsmelters het zaken doet 

en kondigde controles aan. Samsung Electronics en batterij-

fabrikant Samsung SDI startten in november 2018 samen met 

andere bedrijven een proefproject voor verbetering van de 

kleinschalige mijnbouw en de lokale leefomstandigheden.13 

12  Voor de ranglijst is gekeken naar bijvoorbeeld salarissen, werktijden, 
veiligheid en kinderarbeid. Ook wordt beoordeeld hoe bedrijven omgaan met 
beschuldigingen van mensenrechtenschendingen.

13  Het project richt zich op een lokale mijn in Congo en wordt naast de 
genoemde bedrijven ondersteund door BMW en BASF. Doel van het project - 
dat gedurende drie jaar loopt - is om ervaring op te doen voor het verbeteren 
van de leef- en werkomstandigheden in omliggende gemeenschappen, zodat 
dit later ook op andere plaatsen kan worden toegepast. Circa 20% van de 
kobalt winning in Congo komt voor rekening van kleinschalige mijnbouw.

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc
http://www.corporatebenchmark.org./
http://www.corporatebenchmark.org./
http://www.worldcocoafoundation.org/
http://www.worldcocoafoundation.org/
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Misstanden kledingindustrie 
In december 2018 introduceerde onze vermogensbeheerder 

de Brooklyn Pledge to Accelerate Change. Hiermee vragen 

wij kledingbedrijven concrete actie te ondernemen op 

57 aanbevelingen, zoals het verbeteren van de rechten van 

medewerkers, het aanscherpen van het leveranciersbeleid en 

het vergroten van het consumentenbewustzijn. Dit initiatief is 

opgezet met Brooklyn Fashion + Design Accelerator (BF+DA), 

een instituut voor ethische mode.

SPW wil dat kledingbedrijven en hun leveranciers bewust bezig 

zijn met veiligheid en eerlijke arbeid. Tussen 2015 en 2018 

heeft onze vermogensbeheerder hierover contact gehad met 

negentien kledingbedrijven. Dat leidde bij vrijwel alle bedrijven 

tot het aanscherpen van het inkoopbeleid en de controle 

daarop, en bij sommige bedrijven tot het beperken van het 

aantal leveranciers. 

Samen met andere grote beleggers publiceerde onze vermogens-

beheerder in september 2018 een verklaring waarin wordt gepleit 

voor voortzetting van het werk van de organisatie achter het 

Bangladesh Akkoord. Dit akkoord voorziet in onafhankelijke 

veilig heids inspecties van textielfabrieken in Bangladesh. Aan-

leiding was het instorten van een textielfabriek in 2013, waarbij 

honderden doden vielen. 

Eerlijke grondstoffen
In 2018 benaderde onze vermogensbeheerder 25 bedrijven in 

de grondstoffensector over hun prestaties op het gebied van 

mensenrechten; twaalf daarvan zijn bedrijven die het laagste 

scoren (onderste 30%) in de mensenrechtenbenchmark CHRB. 

Het gaat om bedrijven die weliswaar beloven de mensen-

rechten te respecteren, maar tekortschieten als het om beleid 

en praktische uitvoering gaat.

Van alle betrokken bedrijven verwachten we dat ze een door het 

bestuur vastgesteld beleid ontwikkelen voor mensenrechten, 

inclusief de toezegging om onderzoek te doen, bestaande 

problemen aan te pakken en een klachtenprocedure in te 

stellen. Een van de bedrijven die vooruitgang heeft geboekt is 

Nornickel. Dit Russische mijnbouwbedrijf heeft inmiddels een 

gepubliceerd mensenrechtenbeleid en rapporteert hierover in 

het duurzaamheidsverslag. 

Digitale rechten
ICT-bedrijven beschikken over veel persoonlijke gegevens 

van hun klanten. Wanneer ze daar niet op de juist manier mee 

omgaan, kan dat leiden tot schending van mensenrechten, zoals 

het recht op privacy, vrijheid van meningsuiting en bescherming 

tegen discriminatie. 

Onze vermogensbeheerder richt zich op negen bedrijven in de 

sector. We verwachten dat zij tot op bestuursniveau aandacht 

hebben voor privacy en mensenrechten, openheid geven over 

hun beleid en uitvoering in de praktijk om deze rechten te 

beschermen, en met andere bedrijven samenwerken om te 

voorkomen dat digitale rechten worden geschonden.

 

APG ging in 2018 in gesprek met Facebook vanwege van 

de ophef rondom de toegang van Cambridge Analytica 

tot persoonlijke data van gebruikers. Kort daarna maakte 

Facebook bekend dat de audit-commissie van het bestuur 

verantwoordelijk heid zou nemen voor data privacy. Ook gingen 

we meer malen in gesprek met Equifax, dat in 2017 was getroffen 

door een groot datalek. Het bedrijf heeft intussen concrete doel-

stellingen op het gebied van cyberveiligheid die gekoppeld zijn 

aan de bestuurdersbeloningen. Via onze vermogens beheerder 

ondersteunden we een voorstel om bij Apple op bestuurs niveau 

een mensenrechtencommissie te benoemen. 

https://bkaccelerator.com/brooklyn-pledge-to-accelerate-change-addresses-human-rights-in-fashion-supply-chain/
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6. Goed bestuurde bedrijven en duurzame financiële markten

Bedrijven presteren beter als ze goed worden bestuurd, zeker 
op de lange termijn. Wij zien goed ondernemingsbestuur als 
een voorwaarde voor verantwoord ondernemen. 

Onze vermogensbeheerder heeft in 2018 over ruim 49.000 

voorstellen gestemd. We kunnen aan zoveel stemmingen 

meedoen, doordat we bij standaard agendapunten die geen 

bijzondere aandacht vereisen, gebruik maken van een stem-

adviesbureau. Dat stemt namens ons en in lijn met het stem-

beleid van onze vermogensbeheerder. Voor voorstellen of 

stemmingen bij bedrijven die wel speciale aandacht vereisen, 

stemt onze vermogensbeheerder handmatig. 

Stemmen over beloningen
Een belangrijk onderdeel van goed ondernemingsbestuur is 

een verantwoord beloningsbeleid. Excessieve beloningen voor 

bestuurders kunnen leiden tot toenemende ongelijkheid, sociale 

onvrede en maatschappelijke instabiliteit. 

Wij vinden dat het beloningsbeleid voor bestuurders in lijn moet 

zijn met het algemene beloningsbeleid voor alle werknemers van 

het bedrijf. In het jaarverslag moet duidelijk worden vermeld hoe 

het bedrijf omgaat met beloning, wat de doelstellingen zijn en 

welke prestaties moeten worden behaald voordat een beloning 

of bonus wordt uitbetaald.

� Voor
� Tegen 
� Onthouding/niet gestemd 

Belonings-
voorstellen

57%

42%

1%

Figuur: Hoe stemden we over 1.514 beloningsvoorstellen?

In 2018 stemden we over 1.514 beloningsvoorstellen. Bij 42% van 

de voorstellen was dit een stem tegen (2017: 44%). Belangrijke 

redenen om tegen te stemmen waren: te royale vertrekregelingen, 

onvoldoende relatie tussen beloning en geleverde prestatie, 

en onduidelijke prestatiemaatstaven. 

Stemmen over bestuurders
Ook een evenwichtige samenstelling van het bestuur is een 

belangrijke voorwaarde voor goed ondernemingsbestuur. Als wij 

stemmen over de benoeming van nieuwe bestuurders, kijken 

wij of er een goede balans is tussen het aantal uitvoerende en 

niet-uitvoerende (toezichthoudende) bestuurders. Ook moet de 

meerderheid van de niet-uitvoerende bestuurders onafhankelijk 

zijn. Alle bestuurders moeten de juiste kennis en vaardigheden 

hebben en regelmatig worden getraind. 

Wij verwachten dat bestuurders zich elke vier jaar kandidaat 

stellen voor herbenoeming; zitten ze langer dan twaalf jaar in 

het bestuur, dan moeten ze zich bij voorkeur jaarlijks kandidaat 

stellen. Bij grotere ondernemingen en vooral ondernemingen in 

industrieën met een grote impact op mens en milieu, verwachten 

wij dat er op bestuursniveau een verantwoordelijke wordt 

aangesteld voor duurzaamheidsvraagstukken.

In totaal hebben we in 2018 gestemd over (her)benoeming van 

18.971 bestuurders. Van de voorgestelde kandidaten kon 75% op 

onze steun rekenen. Dit percentage is vergelijkbaar met 2017. 

� Voor
� Tegen 
� Onthouding/niet gestemd 

Bestuurders

75%

19%

6%

Figuur: Hoe stemden we over 18.971 bestuurdersbenoemingen?
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Diversiteit werkt
Een evenwichtig bestuur betekent ook een divers bestuur. 

Steeds meer onderzoek laat zien dat diversiteit in het bestuur 

van ondernemingen leidt tot betere beslissingen en resultaten.14 

Hierbij gaat het niet alleen om een evenwichtige verdeling 

tussen mannen en vrouwen. Ook bestuursleden met een andere 

etnische achtergrond of met specifieke kennis of ervaring kunnen 

bijdragen aan betere prestaties van bedrijven en dus hogere 

rendementen voor aandeelhouders.

Onze vermogensbeheerder heeft samen met andere grote 

pensioenbeleggers, die samen $ 2,5 biljoen onder beheer hebben, 

zestig Amerikaanse bedrijven aangesproken op diversiteit in het 

bestuur. Van de benaderde bedrijven hebben er 37 vervolgens 

meer vrouwen in het bestuur benoemd. Ook hebben we ons 

stembeleid aangescherpt; we stemmen altijd tegen de voorzitter 

van de benoemingscommissie van bedrijven waar geen vrouw in 

het bestuur zit. 

Anti-witwasmaatregelen bij banken
In 2018 is onze vermogensbeheerder in gesprek gegaan over 

het anti-witwasbeleid van financiële instellingen. Uiteindelijk 

zullen over dit onderwerp gesprekken worden gevoerd met alle 

bedrijven in de financiële sector waarin wij een grote belegging 

hebben. Er wordt met bestuurders en managers gesproken over 

witwasincidenten in het verleden en over de maatregelen die 

zijn genomen om deze in de toekomst te voorkomen. Zo willen 

we in kaart brengen wat het risico op witwaspraktijken bij deze 

instellingen is en of dit inmiddels is verbeterd.

Kritische gesprekken met ING

In 2018 voerde APG kritische gesprekken met ING over 

de voorgenomen wijziging van het beloningsbeleid en de 

tekort schietende aanpak van witwassen. Onze vermogens-

beheerder vond de voorgestelde verhoging van de beloning 

van de CEO buitensporig en was - net als andere aandeel-

houders en de politiek - zeer kritisch over dit voorstel. 

ING trok uiteindelijk onder deze druk het voorstel in. 

Verder vroeg onze vermogensbeheerder welke maat regelen 

de bank had genomen om witwassen en financiering van 

terrorisme te voorkomen. Aanleiding was de boete van  

€ 775 miljoen die ING kreeg opgelegd vanwege gebrekkige 

controles. De bank heeft nog in 2018 diverse acties onder-

nomen om geldstromen beter in de gaten te kunnen houden. 

Onze vermogensbeheerder blijft hierover met ING in gesprek. 

Geen buitensporige beschermingsconstructies
SPW is tegen buitensporige beschermingsconstructies. In het 

regeerakkoord heeft de coalitie afgesproken dat het bestuur 

van een onder neming een wettelijke bedenktijd moet krijgen 

als aandeel houders een wezenlijke verandering van de strategie 

of overname voorstellen. Dit is bedoeld als bescherming tegen 

ongewenste overnames en is vooral ingegeven door vijandige 

overname pogingen bij AkzoNobel en Unilever in 2017. Wij 

vinden dat de Nederlandse wet- en regelgeving al voldoende 

mogelijkheden biedt om agressieve, op de korte termijn gerichte 

aandeel houders op afstand te houden.

Gelijke aandeelhoudersrechten
Voor SPW is het een principieel punt dat aandeelhouders 

gelijk worden behandeld. Dit betekent: ‘één aandeel, één 

stem’. Wij spreken ons uit als een bedrijf aandelen uitgeeft 

met verschillende soorten stemrecht of met slechts beperkt 

stemrecht. Door beperking van het stemrecht zijn (sommige) 

aandeelhouders minder goed in staat om de leiding van het 

bedrijf verantwoording te laten afleggen, bijvoorbeeld als het 

management onaanvaardbare besluiten neemt. 

Het uitgeven van aandelen met verschillende soorten stem-

recht (dual shares) werd in de jaren ’80 geïntroduceerd in 

de Verenigde Staten. De laatste jaren zien we dat ook enkele 

Aziatische beurzen geneigd zijn om dual share-structuren 

mogelijk te maken. Overigens kan het wel zijn dat SPW belegt 

in bedrijven die aandelen met verschillend stemrecht uitgeven. 

Bijvoorbeeld omdat het aandeel naar het oordeel van de 

portefeuille beheerder toch aantrekkelijk is.

Invloed uitoefenen in Azië
In Azië verschilt de praktijk op het gebied van goed onder-

nemings bestuur sterk van die in Europa en Noord-Amerika. 

In sommige landen hebben enkele ondernemers families zeer 

grote invloed op de bedrijven en de rechten van minderheids-

aandeelhouders zijn doorgaans minder goed geregeld. Wel zien 

we dat het belang van goed ondernemingsbestuur ook in Azië 

steeds meer wordt onderkend. In 2018 heeft het lokale team 

van APG gesprekken gevoerd met diverse partijen, waaronder 

bedrijven en regelgevers, over de rol en de verantwoordelijkheden 

van ondernemingsbesturen. Het is in Azië niet gebruikelijk 

dat ondernemings besturen direct aandeelhouders te woord 

staan. APG heeft hier echter jarenlang op aangedrongen en die 

vasthoudendheid is uiteindelijk beloond. 

14  Er bestaan veel wetenschappelijke studies over dit onderwerp. Voor een 
samenvatting: Kagzi M. and M. Guha (2018), ‘Board demographic diversity: 
a review of literature’. 

http://www.researchgate.net/publication/320546339_Board_demographic_diversity_a_review_of_literature
http://www.researchgate.net/publication/320546339_Board_demographic_diversity_a_review_of_literature
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In een aantal Aziatische landen, waaronder India en Hongkong, 

neemt APG zitting in commissies en werkgroepen die beleids-

makers en regelgevers adviseren over het verankeren van 

goed ondernemingsbestuur. Ook is APG ingegaan op een 

uitnodiging van de Zuid-Koreaanse beurs om zitting te nemen 

in een commissie van internationale beleggers die optreedt 

als gespreks partner van de autoriteiten op het gebied van 

goed ondernemingsbestuur. 

Ondersteunen van resoluties
In 2018 steunde APG bij drie Italiaanse bedrijven resoluties 

om namens minderheidsaandeelhouders een kandidaat in het 

bestuur te benoemen. In alle gevallen werd deze resolutie aan-

genomen. Hierbij maken we gebruik van een mogelijkheid die de 

Italiaanse wet biedt aan minderheidsaandeelhouders om eigen 

kandidaten te benoemen in het bestuur.

Nederlandse Stewardship Code
In 2018 heeft onze uitvoerder meegewerkt aan de totstand-

koming van de eerste Nederlandse Stewardship Code. De code 

stelt eisen aan institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen) 

op het gebied van duurzaamheid, transparantie en goed 

ondernemings bestuur bij beursgenoteerde ondernemingen. 

Het doel is om hun lange-termijnbetrokkenheid te bevorderen. 

De code is op 1 januari 2019 in werking getreden. 

SPW voldoet aan de Nederlandse Stewardship Code. Hoe we 

dit doen, staat beschreven in het Verantwoord Beleggen en 

Stewardship Beleid van onze vermogensbeheerder. 

Ondertekening IMVB-convenant 
SPW tekende in december 2018 het convenant voor 

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB). 

In het convenant heeft de pensioensector afspraken gemaakt 

met de overheid, vakbonden en milieu- en maatschappelijke 

organisaties om misstanden te voorkomen bij bedrijven waarin 

wordt belegd. Het IMVB is ondertekend door de Pensioen-

federatie en 73 pensioenfondsen, die samen bijna 90% van het 

Nederlandse pensioenvermogen vertegenwoordigen. 

Uitgangspunt daarbij zijn de richtlijnen van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de 

beginselen van de UN Guiding Principles on Business and 

Human Rights. De ondertekenaars kunnen gebruik maken van 

elkaars kennis en ervaring bij het wereldwijd in kaart brengen 

van milieu- en maatschappelijke risico’s en de gevolgen voor 

beleggingen, het aanpakken en voorkomen van misstanden en 

het aanwenden van de invloed als aandeelhouder.

SPW neemt daarnaast met een beperkt aantal partijen 

deel aan het zogenoemde ‘diepe spoor’ van het convenant. 

Dat bestaat uit zes concrete projecten waarbij deelnemende 

partijen gezamenlijk hun invloed aanwenden om in bepaalde 

sectoren tot verbeteringen te komen. In 2019 worden de eerste 

projecten geselecteerd. 

https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2018/openbaar/07-juli/eumedion-publiceert-eerste-nederlandse-stewardship-code
https://www.apg.nl/pdfs/APG_AM_RI_Steward_december 2018.pdf
https://www.apg.nl/pdfs/APG_AM_RI_Steward_december 2018.pdf
https://www.spw.nl/Nieuws/nieuwsberichten/spw-tekent-imvb-convenant.aspx
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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7. Vooruitblik 2019

In 2019 zal verder invulling worden gegeven aan het in december 

gesloten convenant voor Internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Beleggen (IMVB). Wij zullen samen met andere 

grote pensioenfondsen een aantal thema’s vaststellen waarop 

wij met bedrijven tot verbetertrajecten (engagement) willen 

komen. Daarbij zal ook het gesprek worden aangegaan met 

maatschappelijke organisaties op het gebied van bijvoorbeeld 

mensenrechten en milieu.

Ook verwachten wij stappen te zetten bij de aanscherping 

van ons verantwoord beleggingsbeleid voor staatsobligaties. 

In overleg met onze vermogensbeheerder willen we aanvullende 

mensen rechtencriteria vaststellen waaraan de landen die 

obligaties uitgeven moeten voldoen. 

De invoering van de aangescherpte Europese richtlijn voor 

pensioenfondsen (IORPII) leidt in 2019 tot aanvullende 

informatie verplichtingen voor het fonds. Volgens de richtlijn 

moeten pensioenfondsen transparant zijn over hoe zij in het 

beleggings beleid rekening houden met duurzaamheids factoren 

en over de manier waarop risico’s op het gebied van milieu, 

maatschappij en goed bestuur (ESG) in het beleggingsproces 

worden betrokken. In 2019 zullen wij inventariseren in hoeverre 

deze informatie al beschikbaar is, bijvoorbeeld op onze website, 

en welke stappen wij nog moeten zetten om volledig aan de 

richtlijn te voldoen.

Niet in de laatste plaats zullen we in 2019 veel aandacht besteden 

aan toegankelijke en duidelijke communicatie over verantwoord 

beleggen. Op die manier willen we deelnemers en werkgevers 

meer betrekken bij de beleidskeuzes die het fonds maakt en 

het draagvlak voor het verantwoord beleggingsbeleid vergroten. 

We maken daarbij onder andere gebruik van de website 

en nieuwsbrieven. 
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Bijlage 1.  
Inspelen op klimaatrisico’s en -kansen 

Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor samenleving en 

economie, en dus ook voor beleggers. SPW neemt de gevolgen 

van klimaatverandering voor de beleggingsportefeuille serieus. 

In deze bijlage geven we aan welke activiteiten onze vermogens-

beheerder APG onderneemt om klimaatrisico’s en -kansen in 

kaart te brengen en te beheersen. In deze rapportage volgt APG 

het raamwerk zoals vastgesteld door de Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD). 

Informatie over onze klimaataanpak is ook te vinden in ons 

rapport aan de Principles for Responsible Investment (PRI).

1. Hoe heeft onze vermogensbeheerder de governance 
rond klimaatgerelateerde risico’s en kansen ingericht?
Onze vermogensbeheerder houdt toezicht op klimaat-

gerelateerde risico’s en kansen in de beleggingsportefeuille. 

APG’s Global Responsible Investment & Governance (GRIG) 

team heeft hierin een coördinerende rol. De beleggings teams 

zijn verantwoordelijk voor het managen van de risico blootstelling 

binnen hun strategieën. 

2. Wat zijn de werkelijke en mogelijke gevolgen van klimaat-
gerelateerde risico’s en kansen op onze bedrijfsvoering, 
strategie en financiële planning?
APG deelt klimaatfactoren die impact kunnen hebben op onze 

beleggingen op de volgende manier in: 

Klimaatfactor Beschrijving 

Beleid & Regelgeving De gevolgen van aangescherpt klimaatbeleid voor bedrijven en beleggers, bijvoorbeeld het 

beprijzen van CO2-uitstoot, stimuleringsmaatregelen voor schonere alternatieven, of beperkingen 

voor CO2-intensieve industrieën.

Technologie,  
Markt & Reputatie

Gevolgen van het beschikbaar komen van schonere alternatieven voor CO2-intensieve 

productiemethoden of producten (bijv. elektrische auto’s of energie-efficiency). 

Veranderingen in voorkeuren van consumenten, bedrijven en beleggers voor de producten die ze 

kopen of bedrijven waarin ze willen beleggen.

Fysieke impact De gevolgen van veranderende weerpatronen, waaronder vaker én intenser extreem weer 

(zoals overstromingen) en structurele veranderingen (bijv. langdurige droogte). 

Binnen deze categorieën onderscheidt APG in totaal 44 soorten 

klimaatrisico’s en -kansen. Deze kunnen negatieve gevolgen 

hebben voor beleggingen, zoals een afnemende waarde van 

beleggingen in fossiele brandstoffen. Maar ze kunnen ook zorgen 

voor nieuwe beleggingskansen in industrieën als hernieuwbare 

energie, elektrisch transport, en watermanagement.

Voor de klimaatanalyse heeft APG twee scenario’s gebruikt. 

Eén scenario leidt tot een opwarming van 3,7 graden doordat 

overheden te weinig actie ondernemen en groene technologieën 

zich onvoldoende snel ontwikkelen (het zogenaamde ‘business-

as-usual’ scenario). Het tweede scenario beschrijft een wereld 

waarin overheden serieus werk maken van de klimaatdoelen 

van Parijs, en de markten hierop inspelen (het zogenaamde 

‘2-graden’-scenario). 

Aan de hand van deze scenario’s heeft APG klimaatrisico’s en 

-kansen specifiek uitgewerkt voor 26 economische sectoren. 

Hierbij is vooruit gekeken naar 2022, 2030 en 2040. 

Het beeld dat hieruit ontstaat, is dat de effecten van klimaat-

verandering in 2040 groot en omvattend zijn. Naar 2040 toe 

is de transitie geleidelijk voor een wereldwijde en gespreide 

portefeuille, zoals die van SPW. De transitie kan niettemin 

gepaard gaan met disruptieve veranderingen en onverwachte 

kantelpunten, die onze vermogensbeheerder goed in de gaten 

zal houden. 

https://reporting.unpri.org/surveys/PRI-reporting-framework-2018/
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Uit de analyse van APG blijkt dat in het 2-gradenscenario ook al 

vóór 2030 grote transities plaatsvinden, met bijbehorende risico’s 

en kansen, in onder andere de volgende sectoren: elektriciteits-

centrales, olie en gas, de vliegtuigindustrie en de chemie. 

Sectoren die extra kwetsbaar zijn, maar ook kansen bieden, 

voor de fysieke gevolgen van klimaatverandering zijn onder 

andere: olie en gas, weg- en railtransport, gezondheidszorg, 

de bouwsector en landbouw. 

3. Welke processen gebruiken onze vermogensbeheerders 
voor het identificeren, beoordelen en managen van risico’s 
die samenhangen met klimaatverandering?
De resultaten van de klimaatscenario-analyse zijn door APG 

vastgelegd in een stoplichten-model, dat inzicht geeft in de 

belangrijkste klimaatkansen en -risico’s in 2022, 2030 en 

2040. APG zal deze analyse elke twee jaar opnieuw doen om 

de laatste ontwikkelingen en inzichten mee te nemen in de 

scenario’s. Daarnaast heeft APG een dashboard ontwikkeld 

met 25 indicatoren die samen een beeld geven van de snelheid 

waarmee de transitie naar een koolstofarme economie verloopt. 

Het dashboard zal halfjaarlijks bijgewerkt worden. Dit onder steunt 

het beoordelen en managen van klimaatgerelateerde risico’s.

De portefeuillebeheerders en sectorspecialisten van de 

verschillende beleggingscategorieën zijn primair verant-

woordelijk voor het managen van klimaatgerelateerde risico’s en 

het benutten van kansen, aangezien daar de specifieke kennis 

aanwezig is over hoe klimaatverandering invloed kan hebben 

op de beleggingen. Als onderdeel van hun beleggings analyse 

en risico beheer geven ze aandacht aan klimaat risico’s op de 

korte, middel lange en lange termijn. De inzichten uit de klimaat-

scenario’s kunnen hen wijzen op aandachts punten en prioriteiten 

voor verder onderzoek. Hiermee vormen de porte feuille managers 

de zogenaamde eerstelijnsfunctie binnen het raamwerk 

voor risicomanagement. 

Een paar voorbeelden van hoe onze beleggers risico’s en kansen 

analyseren en beheren:

•  De portefeuillebeheerders volgen actief alle relevante 

ontwikkelingen op het gebied van regelgeving, technologie 

en markten. 

•  In berekeningsmodellen prijzen we financiële risico’s in, 

zoals CO2-prijzen en afnemende inkomsten uit steenkool. 

Onze beleggers volgen bijvoorbeeld de kosten van batterij-

technologie op de voet, en de relatieve kosten van 

energiebronnen (de zogenaamde levelized cost of electricity).

•  Onze vermogensbeheerder voert actief de dialoog met 

bedrijven om hun CO2-uitstoot te verminderen. Dit doet APG 

onder andere in het samenwerkingsverband van Climate 

Action 100+. 

Met de klimaatscenario-analyse heeft onze vermogensbeheerder 

stappen gezet om klimaatverandering ook verder te integreren 

in de zogenaamde tweedelijnsfunctie voor risicomanagement. 

Het stoplichten-model en de dashboard met indicators zijn 

beschikbaar voor managementteams en de risicobeheers afdeling 

bij de vermogensbeheerder. 

4. Welke indicatoren en doelstellingen gebruiken we om 
klimaat-gerelateerde risico’s en kansen te beoordelen en 
te managen?
•  Onze vermogensbeheerder volgt een set van 25 indicatoren 

om inzicht te krijgen in de snelheid waarmee de transitie 

verloopt. Bijvoorbeeld: vraag naar olie en gas, beleggingen in 

hernieuwbare energie, consumptie van dierlijke producten, en 

hoeveelheid elektrische auto’s. 

•  We meten de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille. 

Voor de beursgenoteerde aandelenportefeuille streeft SPW 

naar een reductie van 25% van onze CO2-voetafdruk in 2020 

(ten opzichte van 2015). 

•  Onze vermogensbeheerder meet hoeveel we beleggen in 

bedrijven die bijdragen aan het bereiken van de duurzame 

VN-ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development 

Investments – SDI’s). 
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Bijlage 2.  
Hoe berekenen we onze CO2-voetafdruk?

Voor het bepalen van onze voetafdruk kijkt APG hoeveel van 

de CO2-uitstoot van de bedrijven in onze aandelenportefeuille 

voor onze rekening komt, op basis van het percentage van de 

aandelen van die bedrijven dat wij bezitten. Hierbij gaat het 

om de CO2 die bedrijven zelf uitstoten en de CO2 die wordt 

uitgestoten bij de productie van de door hen ingekochte 

energie (de zogenoemde scope 1- en 2-emissies). Voor de 

bedrijven waarover APG’s dataleverancier geen gegevens heeft 

(zo’n 3% van onze portefeuillewaarde) maken we gebruik van 

industriegemiddelden. De CO2-voetafdruk moet dan ook worden 

gezien als een zo goed mogelijke inschatting. 

De methodologie wordt steeds verder verfijnd. Voor het bepalen 

van onze voetafdruk over 2014 is uitgegaan van uitstootcijfers 

die beschikbaar waren op 30 september 2014 en onze 

aandelenportefeuille van 31 maart 2015. Omdat dit cijfer het 

referentiepunt is voor onze reductiedoelstelling van minus 25% in 

2020, gebruiken we voor de overige jaren dezelfde meetdata. 

Bij het berekenen van de CO2-voetafdruk per belegde euro 

maken wij gebruik van het prijspeil van beleggingen in 2015. 

Hierdoor voorkomen we dat sterke dalingen en stijgingen van de 

aandelenprijzen invloed hebben op de relatieve CO2-voetafdruk. 

Ook corrigeren wij voor de verdeling in de portefeuilles over 

ontwikkelde en opkomende economieën tussen nu en 2015. Het 

resultaat is dat de getoonde reducties puur het gevolg zijn van de 

keuzes van de beleggers bij onze vermogensbeheerder en van de 

afnames in de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin wij beleggen.
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Bijlage 3.  
In dit verslag gebruikte afkortingen

AODP  Asset Owner Disclosure Project; organisatie die in kaart 

brengt hoe grote vermogenspartijen zicht hebben op 

gevolgen van klimaatverandering

APG AM  APG Asset Management; vermogensbeheerbedrijf 

van APG

CHRB  Corporate Human Rights Benchmark; in 2017 

opgerichte benchmark die circa 100 bedrijven op hun 

mensen rechtenbeleid vergelijkt 

ESG  Environmental, Social and Governance; milieu, maat-

schappij en goed ondernemingsbestuur - onderwerpen 

waarvoor aandacht is bij verantwoord beleggen

GRESB  Global Real Estate Sustainability Benchmark; 

organisatie opgericht door onder andere APG 

die de duurzaamheids prestaties vergelijkt 

van vastgoedfondsen

GRIG  Global Responsible Investment and Governance Team; 

APG-deskundigen op terrein van duurzaamheid en 

goed ondernemingsbestuur

IMVB Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen

OESO  Organisatie voor Economische Samenwerking 

en Ontwikkeling 

PRI  Principles for Responsible Investment; wereldwijde 

vereniging van zo’n 2.200 pensioenfondsen, 

vermogens beheerders en bedrijven die verantwoord 

beleggen willen bevorderen

SDG  Sustainable Development Goal; ontwikkelingsdoel dat 

de Verenigde Naties in 2030 bereikt wil hebben om de 

wereld duurzamer te maken

SDI  Sustainable Development Investment; een belegging die 

aantrekkelijk is uit financieel oogpunt én bijdraagt aan 

het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen 

van de VN 

SPIL  Sustainable Pension Investments Lab; samen-

werkings verband van bestuurders en deskundigen 

uit de Nederlandse pensioen- en beleggingssector 

die op persoonlijke titel ideeën ontwikkelen over de 

verduurzaming van pensioengeldbeleggingen 

TCFD  Task Force on Climate-related Financial Disclosure; 

werkgroep onder leiding van Michael Bloomberg die 

in 2017 een rapport uitbracht over hoe onder andere 

bedrijven en fondsen het beste kunnen rapporteren 

over klimaatverandering
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