
 

 

Beleid voor duurzaam beleggen 

 

Het Rabobank Pensioenfonds vindt duurzaam beleggen belangrijk en wil daarin voorop lopen. Daarom heeft het 
internationale afspraken rond duurzaam beleggen ondertekend, onder meer van de Verenigde Naties, en leeft deze 
na. In dit document leggen we uit wat duurzaam beleggen is, hoe het pensioenfonds dit doet en hoe het hierover 
communiceert en verantwoording aflegt. 

Het Rabobank Pensioenfonds  heeft een beleggingsbeleid. Doel hiervan is om voldoende financieel rendement te 
behalen om alle toegezegde pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Hierbij houdt het pensioenfonds  rekening met 
de belangen van mens, maatschappij en milieu. Dat betekent dat het fonds eisen stelt aan het bestuur en de 
activiteiten van de ondernemingen waarin het fonds belegt en dat in bepaalde ondernemingen NIET wordt belegd. 

Het duurzaamheidsbeleid maakt onderdeel uit van het  beleggingsbeleid. Zo wordt gewaarborgd dat de beleggingen 
van het Rabobank Pensioenfonds  altijd de belangen dienen van mens, maatschappij en milieu. 

 

Het duurzaamheidsbeleid kent  4 aandachtsgebieden 

Duurzaam rendement 

Een bedrijf waarin het Rabobank Pensioenfonds  belegt, mag geen product leveren dat het financiële, economische 
of ecologische systeem uitput. Er zijn internationale codes waaraan bedrijven zich moeten houden. Met bedrijven 
die hierin steken laten vallen, gaat het Rabobank Pensioenfonds  in gesprek. Per bedrijf worden dan verbeterpunten 
opgesteld.  

Ook worden de beleggingen gemonitord op duurzaamheid: hebben ze geen potentieel negatieve gevolgen op 
bijvoorbeeld grondstoffen?  

Het Rabobank Pensioenfonds  stelt voorwaarden  aan beheerders van vastgoed-, private equity en 
infrastructuurfondsen. Zo moeten deze fondsen: 

• een duurzaamheidsbeleid hebben 

• de UN Global Compact hebben ondertekend 

• voldoende transparantie bieden 

• een gelijkgericht belang in de beloning van de fondsbeheerders hebben 

Goed ondernemingsbestuur 

Een bedrijf dat duurzaam wil produceren, moet een goed bestuur hebben. Het Rabobank Pensioenfonds  heeft 
invloed op dit bestuur door met hen in gesprek te gaan en door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. Het  
pensioenfonds  houdt bovendien in de gaten of het bedrijf de aandeelhouders  juist en tijdig informeert over alle 
relevante aspecten van de bedrijfsvoering.  

Reputatie 

Als het Rabobank Pensioenfonds  in zee gaat met bedrijven met een slechte reputatie of die activiteiten uitvoeren 
die niet door de beugel kunnen, dan schaadt dat de reputatie van het pensioenfonds en de werkgever. Door 
duurzaam te beleggen, voorkomen we dat onze goede naam wordt aangetast. 



 

Ethiek 

Het Rabobank Pensioenfonds  stelt zijn eigen normen en waarden vast. Die sluiten uiteraard aan bij die van de 
Rabobank Groep. Maar ook bij die van Verenigde Naties (UN Global Impact). Het Rabobank Pensioenfonds stelt: wij 
sluiten geen bedrijven uit die producten voortbrengen waarvan de consument zelf bepaalt of hij ze afneemt. 

 

Governance en uitvoering 

Het pensioenfondsbestuur stelt het duurzaamheidsbeleid vast. Dit gebeurt op advies van de directie van het fonds, 
Robeco SAM, SARE&F en Syntrus Achmea Asset Management. Het bestuur beoordeelt jaarlijks of de eigen 
doelstellingen zijn gehaald en welke doelstellingen aan de uitvoerders worden meegegeven voor het volgende jaar. 
De directie van het fonds monitort dit.  

 

Onze visie op duurzaamheid in vastgoedbeleggingen 

Duurzaam vastgoed is vastgoed met een zo laag mogelijke milieubelasting dat op de langere termijn aantrekkelijk 
blijft voor zowel eigenaar als gebruiker. Duurzaam vastgoed zal op termijn beter zijn waarde behouden dan ander 
vastgoed en is daarom een essentieel onderdeel van onze beleggingsstrategie. 

 

Onze doelstellingen 

• Jaarlijks deelnemen aan de internationale benchmark GRESB (Global Real Estate Sustainability Benchmark) 

• Van alle woningen, winkels en kantoren is het energielabel bekend.  

• Gebruikmaken van meetinstrumenten om aan te kopen woningen en winkelcentra te toetsen  

• Monitoren van het verbruik van water en energie 

• Samenwerken met huurders en hen bewust maken van het belang van duurzaamheid 

• In gesprek blijven met fondsmanagers van indirecte beleggingen in internationaal vastgoed 

 

Wilt u het hele duurzaamheidsbeleid lezen? Klik dan hier. Op de website vindt u ook de corporate governance van 
het pensioenfonds en de Verklaring inzake de beleggingsbeginselen. Ook rapporteert het fonds op de website over 
de activiteiten en het stemgedrag.  

In de nieuwsbrief Regie staat een vaste rubriek over het duurzaamheidsbeleid. In het (verkort) jaarverslag vindt u 
een samenvatting. 

http://rabobankpensioenfonds.nl/Images/20140625_%20Beleid_duurzaam_beleggen_2014.pdf
http://www.rabobankpensioenfonds.nl/Uw-pensioenfonds/Governance/Default.aspx
http://www.rabobankpensioenfonds.nl/Images/2013_Verklaring_beleggingsbeginselen_nw.pdf
http://www.rabobankpensioenfonds.nl/Uw-pensioenfonds/Beleggingsbeleid/Default.aspx

