Inleiding
De EU informatieverschaffingsverordening is Europese regelgeving die pensioenfondsen verplicht om informatie te
verstrekken over de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het beleid van het fonds en op het rendement. Deze
verordening bevat een aantal artikelen. In deze brochure leest u in hoeverre het Rabobank Pensioenfonds dit heeft
geïmplementeerd.
Hoe worden duurzaamheidsrisico’s in beleggingsbeslissingen geïntegreerd?
Bij beleggingsbeslissingen houdt het Rabobank Pensioenfonds rekening met duurzaamheidsrisico’s (ESG-risico’s). ESG is de
afkorting van Environmental, Social & Governance. Het Rabobank Pensioenfonds heeft de overtuiging dat het meenemen
van duurzaamheidsinformatie in de samenstelling van de beleggingsportefeuille op langere termijn van toegevoegde
waarde is op het risico-rendementsprofiel van de beleggingsportefeuille. Van de externe vermogensbeheerders verwacht
het Rabobank Pensioenfonds dat zij waar mogelijk duurzaamheidsinformatie integreren in hun beleggingsproces met als
doel om tot een beter geïnformeerde beleggingsbeslissing te komen. Op dit moment wordt ESG-integratie toegepast in de
aandelenportefeuilles en vastrentende waarden portefeuilles. Duurzaamheidsrisico’s worden geïdentificeerd met behulp
van ESG-ratings voor bedrijven en landen die zijn opgesteld door een onafhankelijke partij. Aan de hand van de ESG-ratings
worden duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd die financieel effect kunnen hebben op de beleggingen. De
vermogensbeheerder bepaalt vervolgens in welke mate en op welke wijze de geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s
gemitigeerd dienen te worden. Indien nodig en mogelijk worden de duurzaamheidsrisico’s gemitigeerd door bedrijven
en/of landen niet op te nemen of in mindere mate op te nemen in de portefeuille dan wel door eisen te stellen aan de
risico/rendementsverwachtingen van een specifieke obligatie.
Wat zijn de resultaten van de beoordeling van de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement?
Het Rabobank Pensioenfonds heeft de overtuiging dat het meenemen van duurzaamheidsinformatie in de samenstelling
van de beleggingsportefeuille op langere termijn van toegevoegde waarde is op het risico-rendementsprofiel van de
beleggingsportefeuille. Onze verantwoord beleggen instrumenten (uitsluiting, ESG-integratie, engagement en stemmen)
zijn een belangrijke manier om duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsportefeuilles te beheersen en rendementen te
optimaliseren. Hierbij heeft het fonds oog voor de kernthema’s: mensrechten, arbeidsnormen, milieu, anti-corruptie,
voedselzekerheid en klimaatverandering.
Het Rabobank Pensioenfonds streeft er naar om de rendementseffecten van duurzaamheidsrisico’s te analyseren. Zo
hebben we in 2020 in de evaluatie van de portefeuilleconstructie doorgerekend welk effect een klimaatcrisis zou hebben op
het verwacht rendement van de beleggingsportefeuille over de komende vijf jaar. We hebben de gekozen strategische mix
hierop getoetst. Dit klimaatcrisis scenario is een risicoscenario waarin het politiek momentum voor de energietransitie fors
toeneemt en leidt tot een abrupte stijging van belasting op het gebruik van fossiele brandstoffen. De waarschijnlijke
effecten van dit duurzaamheidsrisico op het rendement van de portefeuille van het Rabobank Pensioenfonds kunnen leiden
tot een aanpassing van de portefeuilleconstructie. Dit jaar was er op basis hiervan geen aanleiding tot aanpassingen van de
strategie.
Hoe informeren we over de manier waarop het pensioenfonds omgaat met de ecologische of sociale kenmerken?
De pensioenregeling van het Rabobank Pensioenfonds promoot onder andere ecologische of sociale kenmerken of een
combinatie van die kenmerken, maar heeft duurzame beleggingen niet als doel. Voorop staat dat het fonds over zijn
beleggingen een financieel rendement moet realiseren dat voldoende bijdraagt aan het opbouwen en uitkeren van een
reëel inflatiebestendig pensioen. Daarmee kan het fonds zijn opdracht realiseren, namelijk het uitbetalen van de
toegezegde pensioenuitkeringen. Voor de uitvoering van de beleggingen ten behoeve van de pensioenregeling wordt een
maatschappelijk verantwoord beleggen beleid gevolgd. Het verantwoord beleggen beleid omvat de volgende ESGinstrumenten: uitsluiting, engagement, stemmen en ESG-integratie.

Uitsluiting:
De volgende investeringen zijn uitgesloten:
•
Ondernemingen die controversiële wapens produceren;
•
Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak;

•
•
•
•

Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van kolen en teerzand en de productie van elektriciteit uit
steenkool;
Ondernemingen die de normen van het UN Global Compact structureel en op grove wijze schenden;
Landen die onderhevig zijn aan relevante sancties van de VN Veiligheidsraad en/of Europese Unie en/of de
Verenigde Staten van Amerika;
Landen die slecht presteren op de Freedom in the World index (mensenrechten), de ITUC Global Rights index
(arbeidsnormen) en de Corruption Perception Index (corruptie).

ESG-integratie:
Het Rabobank Pensioenfonds heeft de overtuiging dat ESG-integratie op langere termijn zorgt voor een betere risicorendement verhouding van onze beleggingen. Op dit moment wordt ESG-integratie toegepast in de aandelenportefeuilles
en vastrentende waarden portefeuilles.
Screening en engagement:
Voor reactief engagement worden ondernemingen in portefeuille gescreend op schendingen van UN Global Compact en de
OECD-richtlijnen. Hierbij wordt gekeken naar de impact van het gedrag van de onderneming op de samenleving en/of
milieu. Met bedrijven die deze richtlijnen ernstig schenden, wordt vervolgens een dialoog gevoerd. Binnen deze dialoog
worden de vereisten vanuit het IMVB-convenant meegenomen indien van toepassing, waaronder de vereisten omtrent
toegang tot herstel en verhaal. Na een dialoog van twee jaar evalueert het pensioenfonds de status. Bij onsuccesvolle
engagement wordt tot uitsluiting overgegaan.
Actief engagement volgt een thematische benadering voor de dialogen en focust daarbij op het vergroten van
aandeelhouderswaarde op de lange termijn.
Engagement wordt gevoerd met ondernemingen uit de aandelen- en kredietportefeuille.
Stemmen:
Het Rabobank Pensioenfonds maakt gebruik van haar aandeelhoudersrechten door te stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen. Naast de internationale en lokale corporate governance codes en best practices wordt extra
aandacht besteedt aan agendapunten die gerelateerd zijn aan de kernthema’s van het pensioenfonds. Het stembeleid
wordt toegepast op alle beursgenoteerde ondernemingen waarin we beleggen.

