
 

MVB beleid – onze overtuigingen  

 

De belangrijkste taak van het Pensioenfonds is om een inkomen na pensionering te verzorgen. Dit kan 

niet los staan van de omgeving waarin de huidige en toekomstige deelnemers leven, noch van de 

omgeving waarin het pensioenfonds opereert.  

 

Wij gaan ervan uit dat duurzaam beleggen loont. Onze overtuiging is dat duurzame beleggingen op 

termijn beter presteren dan niet-duurzame beleggingen. Zowel het meewegen van de 

duurzaamheidscriteria van bedrijven en landen in de beleggingsprocessen als ook het sturen op 

duurzame doelstellingen, of zelfs duurzame beleggingen, voegen waarde toe aan de 

beleggingsportefeuille. 

 

Wij vinden dat de kapitaalmarkten een belangrijke rol kunnen spelen bij het verduurzamen van de 

wereld, zowel op milieu-, sociaal- als governance gebied. Daar hebben pensioenfondsen een 

belangrijke partij in. Daarom vinden wij het belangrijk om het geld dat wij beheren namens onze 

deelnemers, te moeten beleggen op een manier die de wereld duurzamer maakt. 

 

Wij zijn een relatief klein fonds en hebben daarmee een beperkte impact op de wereld om deze beter 

achter te laten voor volgende generaties. Wij willen ons hier niet achter verschuilen door niets te doen. 

In tegendeel, wij handelen naar beste inzicht en ambitie, veronderstellend dat andere institutionele 

partijen zoals wij, onze aanpak volgen. Alleen zo kunnen wij ons steentje bijdragen. In de uitvoering 

van ons beleid zullen wij soms uitgedaagd blijven worden door de beperkte schaal waarmee wij 

beleggen. Dat accepteren wij.  

 

Wij hebben besloten niet te willen beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij productie dan wel 

distributie en/of verkoop van goederen die bij normaal gebruik als schadelijk voor gezondheid of 

veiligheid worden gezien en waarvan we op voorhand zeggen dat engagement met bedrijven niet tot 

positieve resultaten zullen leiden, gezien de aard van de business waarin het bedrijf actief is. Ook 

willen wij niet beleggen in bedrijven die op grove wijze mensenrechten en milieurechten schenden. 

 

In ons MVB beleid, bijlage T van de ABTN, hebben wij verwoord hoe wij deze overtuigingen door 

vertalen naar concrete doelstellingen en tijdslijnen. 

 

 

 

 


