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1.  Inleiding

In dit beleidsdocument wordt de MVB-ambitie van SPH en de wijze waarop 

SPH maatschappelijk verantwoord beleggen in praktijk brengt, beschreven.

Het MVB-beleid en de uitvoering ervan zijn continu in ontwikkeling. Vandaar dat wij in dit document een 
onderscheid maken tussen beleid dat wij al uitvoeren, nieuw beleid dat wij hebben vastgesteld maar wij nog 
moeten implementeren, en beleid dat nog moet worden ontwikkeld . Beleid dat wij gaan implementeren, 
en/of waarvan wij nog moeten uitzoeken hoe wij het gaan implementeren staat in een licht blauw kader 
‘Beleidsimplementatie’ zoals hieronder aangegeven.

BELEIDSIMPLEMENTATIE
Dit is beleid dat wij hebben vastgesteld en gaan implementeren.

Beleid dat nog niet is vastgesteld of bepaald staat in een grijs kader ‘Beleid nog te ontwikkelen’ zoals hieronder 
aangegeven.

BELEID IN ONTWIKKELING
Dit is beleid dat wij nog niet hebben vastgesteld en wij aan het ontwikkelen zijn.

Uitdagingen van MVB
In de wijze waarop SPH maatschappelijk verantwoord beleggen in de praktijk brengt, zien wij de volgende 
uitdagingen:

MVB beleid voor deelnemer
SPH wil een passende invulling aan het MVB-beleid geven vanuit het perspectief van een collectieve 
vertegenwoordiging van haar deelnemers. Hierbij is de uitdaging om een goede balans te vinden in de 
behoefte van de deelnemers. Op het vlak van maatschappelijk verantwoord zijn vele uiteenlopende meningen. 
Door op verschillende manieren de dialoog met de deelnemer op te zoeken wil SPH die meningen zo goed 
mogelijk in kaart brengen. Dit biedt de basis voor een zo veel mogelijk collectief gedragen beleid. Hierbij 
weten we dat we volgens de ene deelnemer te weinig aan MVB doen en volgens de andere te veel. Echter 
resulteert deze aanpak wel het passende compromis. Transparantie en duidelijkheid in de afwegingen is daarbij 
van cruciaal belang. 

Maatschappelijke ontwikkeling
De perceptie van ‘wat is maatschappelijk verantwoord’ is in beweging. Zeker de meningen erover zijn 
sterk in beweging. Het is de uitdaging voor SPH om bij te blijven bij deze ontwikkelingen. Dialoog met de 
deelnemers blijft hier structureel van belang. Als op alle fronten van overheid tot bedrijven en investeerders 
tot consumenten hun gedrag aanpassen heeft dit uiteindelijk een overweldigend effect op de maatschappij. 
Binnen de invloedssfeer van SPH probeert zij deze ontwikkeling te stimuleren. 
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MVB, Risico, rendement en kosten
SPH heeft de verantwoordelijkheid naar haar deelnemers om een gebalanceerd risico rendement na te 
streven. Daartoe moet zij een voldoende gespreide beleggingsportefeuille aanhouden om dit te borgen. In het 
verleden werd een aanpak gehanteerd om alle beschikbare beleggingen te investeren. SPH zit in een proces 
om haar portefeuille verder te concentreren tot het punt dat dit het risico rendement perspectief te veel onder 
druk zet. Bij deze verdere verfijning zal zullen de componenten MVB, risico, rendement en kosten telkens 
afgewogen moeten worden. 

Hoofd- en bijactiviteiten bedrijven
Bij vrijwel elke belegging zijn kanttekeningen te maken. SPH focust op de grootste effecten en risico’s, maar 
accepteert dat bedrijven op kleine schaal ook activiteiten voert die als minder wenselijk worden bestempeld. 
Bijvoorbeeld bij het maken van elektrische auto’s of apparatuur worden grondstoffen, zoals kobalt, gebruikt die 
uitgeput raken en waarbij de winning issues met arbeidsomstandigheden spelen. Hoe erg moet het kleinere 
negatieve effect zijn om af te zien van de positieve bijdrage? De afweging voor SPH is vooral gebaseerd op een 
positieve bijdrage voor gezondheid en klimaat en accepteert dat er op andere fronten in beperkte mate een 
keerzijde aan zit. 



2. Leeswijzer
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2.  Leeswijzer

Het MVB-beleid is een integraal onderdeel van het strategisch 

balansbeheer en beleggingsbeleid. In het strategische beleid zijn alle 

beleidsaspecten opgenomen die van invloed zijn op balansbeheer en 

beleggingen. In onderstaand figuur, uit het strategische beleggingsbeleid,  

is per stap aangegeven in de procescyclus waar MVB een rol speelt.

STRATEGIE EN BELEID

Evaluatie

•  Periodieke en incidentele 
MVB evaluatie

Fondsdoelstellingen

• Deelnemersinput

• MVB-ambitie

• Thema's

• Beleggingsovertuigingen

• Normen en verplichtingen

Resultaat

• Rapportage

• Monitoring uitvoering

• Communicatie

Balansbeheer

Implementatie VB

•  Uitwerking MVB-Beleid en 
instrumenten

Strategisch  
balansbeheer- en  
beleggingsbeleid

• MVB Beleidsuitgangspunten

•  Beoordeling duurzaamheids- 
risico's (onderdeel van ESG 
due diligence)

IMPLEMENTATIE EN UITVOERING
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• In hoofdstuk 3 worden de kaders en doelstellingen van het MVB-beleid geschetst. 
• In hoofdstuk 4 wordt de aanpak nader toegelicht.
•  In hoofdstuk 5 wordt de inzet van de MVB-instrumenten beschreven, inclusief argumentatie en 

consequenties voor de uitvoering. De MVB-instrumenten: uitsluiten, betrokken aandeelhouderschap, CO2 
reductie, positieve selectie en impact beleggen komen hierin uitgebreid aan bod. 

•  Hoofstuk 6 beschrijft de governance rond het MVB-beleid en de uitvoering daarvan: hoe de rollen en 
verantwoordelijken over de diverse gremia en externe partijen zijn verdeeld. 

• Hoofdstuk 7 licht de wijze van communiceren op het gebied van MVB toe.
•  De monitoring tezamen met de periodieke evaluatie, beschreven in hoofdstuk 8, zorgen ervoor dat het 

beleid en de uitvoering ervan doorlopend aan elkaar getoetst worden. 



3.  MVB-ambitie, overtuiging en  
verplichtingen
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3.  MVB-ambitie, overtuiging en verplichtingen

Dit hoofdstuk beschrijft de ambitie en 

beleidsuitgangspunten van SPH op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB). 

Achtereenvolgend worden de ambitie, gekozen thema’s, 

de MVB beleggingsovertuiging en het gehanteerde 

normenkader voor het beleid behandeld. 

Fondsdoelstellingen

• Deelnemersinput

• MVB-ambitie

• Thema's

• Beleggingsovertuigingen

• Normen en verplichtingen

Strategisch  
balansbeheer- en  
beleggingsbeleid

• MVB Beleidsuitgangspunten

3.1 MVB-ambitie en uitgangspunten

3.1.1 MVB-ambitie
SPH omschrijft de eigen brede missie als volgt:

“SPH, het pensioenfonds van, voor en door huisartsen, is ervan overtuigd dat het 
nodig is dat huisartsen zich goed voorbereiden op hun financiële toekomst.

Omdat wij zelf huisartsen zijn, kunnen wij ons inleven in het professionele leven 
en de persoonlijke financiën van onze collega’s. Wij luisteren goed naar de wensen 
en behoeften van onze collega-huisartsen en spelen in op ontwikkelingen in de 
maatschappij en de wereld van pensioenen. 

Daarom organiseren wij een eigen pensioenregeling en ondersteunen de huisarts met 
financiële planning, nu en in de toekomst.”

Hoe maakt SPH hierbij keuzes?
Het geld dat wij beleggen is het geld van onze deelnemers. Daarom luisteren wij goed naar hen bij de keuzes 
die wij maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij zoeken actief de dialoog op 
en nemen de wensen en waarden mee in de beleidsontwikkeling. Dit doen wij op structurele basis, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. 

SPH vindt het belangrijk dat voor deelnemers en andere stakeholders de keuzes die SPH bij de invulling van 
de MVB-ambitie maakt, duidelijk en helder zijn. Wij handelen vanuit het perspectief van de maatschappelijke 
betrokkenheid van de huisarts, waarbij twee uitgangspunten gelden:
1) Richt geen schade aan,
2) Help mensen en draag bij aan de maatschappij.

SPH hanteert daarbij niet alleen de normen en waarden die passen bij het beroep van huisarts maar ook die 
van een verantwoord bestuur van een pensioenfonds. 
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3.1.2 Beleggingsovertuiging MVB
Het MVB-beleid is integraal onderdeel van het strategisch balansbeheer en beleggingsbeleid. SPH hanteert 
vijf beleggingsovertuigingen om de belangrijkste beleggingskeuzes vorm te geven. Hieronder weergegeven 
staat de overtuiging over MVB en de continue afweging tussen maatschappelijke waarde, risico, rendement en 
kosten. 

In dit MVB-beleid wordt invulling gegeven aan de wijze waarop invulling wordt gegeven aan de 
maatschappelijk verantwoorde wijze van beleggen door SPH. Er staat hoe we dit doen en welke  
instrumenten we daarvoor inzetten.

3.1.3 Langetermijnwaardecreatie
SPH streeft in de beleggingen naar langetermijnwaardecreatie. SPH onderscheidt hierbij de volgende 
aspecten:
•  Externe economische waardecreatie: toegevoegde financiële waarde die ten goede komt aan partijen en 

stakeholders buiten het bedrijf, zoals aandeelhoudersrendement.
•  Interne economische waardecreatie: toegevoegde financiële waarde door bedrijfsvoering/activiteit 

(ondernemerschap, innovatie, productontwikkeling) die ten goede komt aan het bedrijf zelf.
•  Interne sociaal-maatschappelijke waardecreatie: positieve maatschappelijke waarde binnen het bedrijf: 

bijvoorbeeld medewerker-tevredenheid, ontwikkeling van medewerkers.
•  Externe sociaal-maatschappelijke waardecreatie: Positieve maatschappelijke impact door de bedrijfsvoering/

activiteit: bijvoorbeeld werkgelegenheid, verbetering leefkwaliteit door producten.

Vanuit de achtergrond en doelstellingen van het pensioenfonds richt SPH zich niet alleen op de financiële 
langetermijnwaardecreatie. Ook maatschappelijke waardecreatie is een kerntaak van het fonds met het oog op 
het lange termijn rendement en de maatschappelijke betrokkenheid. 

3. SPH BELEGT DUURZAAM
SPH is ervan overtuigd dat een goed pensioen kan worden behaald op een maatschappelijk 
verantwoorde manier. Ons beleggingsbeleid moet passen bij de maatschappelijke voorkeuren van 
onze deelnemers. We creëren op lange termijn waarde voor onze deelnemers en de maatschappij. Bij 
elke beleggingsbeslissing maken we een integrale afweging tussen maatschappelijke waarde, risico, 
rendement en kosten.

Dit betekent:
•  We stellen een robuuste beleggingsportefeuille samen die zorgt voor de realisatie van een goed 

pensioen, zonder maatschappelijke schade aan te richten en met een positieve bijdrage waar 
mogelijk.

•  Bij elke beleggingsbeslissing beoordelen we hoe we duurzame keuzes kunnen maken, zonder het 
risico en rendement van de portefeuille wezenlijk aan te tasten. 

•  De principiële keuze om bepaalde bedrijven, landen of branches uit te sluiten, kan wel van invloed zijn 
op het risico en rendement van de portefeuille. 

•  Extra kosten moeten bijdragen aan een beter resultaat: meer netto rendement, minder risico of een 
duurzamere portefeuille.
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SPH heeft drie argumenten voor bovengenoemd standpunt:
•  SPH beheert het pensioenvermogen voor de deelnemers. Deze deelnemers, huisartsen, zijn zich bewust 

van de maatschappelijke impact van de manier waarop hun pensioengeld belegd wordt. Ze hebben zich 
uitgesproken voor het belang van maatschappelijke waardecreatie. Een duidelijk voorbeeld is de aandacht 
voor gezondheid die door de deelnemers van dichtbij wordt gevoeld. 

•  SPH heeft een lange beleggingshorizon. Het gevolg is dat veel beleggingen voor een lange tijd in bezit 
zijn. SPH is ervan overtuigd dat, op de lange termijn, beleggingen die relevant zijn voor de maatschappij, 
financieel beter presenteren. Daarmee gelooft het in de samenhang tussen maatschappelijke en financiële 
waardecreatie.

•  Vanuit diezelfde lange beleggingshorizon, ziet SPH ook risico’s. Een duidelijk voorbeeld is het risico bij 
klimaatverandering, dat SPH als urgent en materieel beschouwt. Omdat de beleggingen lange tijd in bezit 
zijn beseft SPH enerzijds dat het noodzakelijk is om klimaatgevoelige deelnemingen te vermijden met het 
oog op de langetermijnrobuustheid van de beleggingsportefeuille. Anderzijds vindt SPH het belangrijk om 
bedrijven die in staat zijn om zich aan te passen aan klimaatverandering en een positieve bijdrage te leveren 
aan de klimaat transitie, te ondersteunen.
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3.2 MVB- thema’s
Naar aanleiding van onderzoek onder deelnemers wordt extra aandacht besteed aan de thema’s gezondheid 
en klimaat. Dat geeft gelegenheid voor focus in de uitvoering, omdat tijd en middelen niet onbeperkt zijn. 
Zo ontstaat ruimte om een beleggingsportefeuille samen te stellen die financiële waarde, maar ook duidelijk 
maatschappelijke waardecreatie op de thema’s creëert.

Gezondheid
Voor de deelnemers van SPH, huisartsen, staat gezondheid centraal bij de dagelijkse werkzaamheden. Het 
pensioenfonds wil via de gehele beleggingsportefeuille een negatieve bijdrage aan het thema gezondheid te 
voorkomen. Maar waar mogelijk, wil het fonds voor huisartsen en hun patiënten actief positief bijdragen aan 
dit thema. SPH heeft vier deelthema’s geïdentificeerd voor het thema gezondheid:
•  Deelthema 1: ‘Toegang tot gezondheidszorg’. Huisartsen weten vanuit hun maatschappelijk rol als geen 

ander hoe belangrijk kwalitatief hoogwaardige zorg is voor de gezondheid van mensen. Ieder individu heeft 
recht op toegang tot hoogwaardige en betaalbare zorgdienstverlening. Relevante voorbeelden binnen 
dit deelonderwerp zijn kwalitatief hoogwaardige zorgfaciliteiten, effectieve medicatie en betaalbare 
zorgverzekeringen. SPH vult dit deelthema in met de impact belegging in zorgvastgoed en door in dialogen 
aandacht te besteden aan Access to Medicine.

•  Deelthema 2: ‘Lichamelijk en geestelijk welbevinden’. Wereldwijd worden veel mensen bedreigd door 
honger en ondervoeding, voornamelijk in ontwikkelingslanden. Ook in Nederland, en andere ontwikkelde 
landen, is voeding een relevant onderwerp. De voedselinname is nog te vaak van slechte kwaliteit, er is 
weinig afwisseling in het voedingspatroon en er is sprake van veel voedselverspilling. Dit deelonderwerp is 
verbonden met het thema Klimaat aangezien de leefomgeving en biodiversiteit een positief effect op het 
lichamelijk en geestelijk welbevinden heeft, maar ook een positieve bijdrage kan leveren aan goede voeding.

•  Deelthema 3: ‘Toegang tot schoon water’. Toegang tot en de kwaliteit van water is zeer belangrijk voor de 
gezondheid van mensen; vooral in ontwikkelingslanden sterven er veel mensen door te weinig of een slechte 
kwaliteit van water. Tegelijk is ook in ontwikkelde landen de beschikbaarheid van schoon drinkwater niet 
oneindig. Door bevolkingsgroei en toenemende consumptie zal de vraag naar water de komende jaren 
alleen maar stijgen. Daarom is het van belang dat er stappen worden gezet in de kwaliteit en de efficiënte 
verwerking van water. Daarnaast staat door klimaatverandering, de beschikbaarheid van schoon en zoet 
water onder druk. Dit deelonderwerp is verbonden met het thema klimaat aangezien efficiënt watergebruik 
een positief effect op de leefomgeving heeft. 

•  Deelthema 4: ‘Preventie en verslaving’. Preventie is bij uitstek de taak van de huisarts en verslaving lijkt wens 
te zijn van de achterban. Verslaving heeft een negatief effect op de gezondheid van mensen en indirect op de 
samenleving. Dit deelonderwerp laat ook duidelijk overlap zien met het deelthema Lichamelijk en geestelijk 
welbevinden.
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Klimaat
SPH ziet klimaatverandering als een universeel urgent probleem. SPH ziet het als haar maatschappelijke 
verantwoordelijkheid om waarde te creëren voor de wereldwijde leefomgeving en wil met de 
beleggingsportefeuille actief positief bijdragen aan het klimaat. Het fonds heeft de overtuiging dat dit 
op de lange termijn ook tot betere beleggingsresultaten leidt. SPH verwacht dat bedrijven die zich beter 
aanpassen, beter in staat zijn om te overleven. Het onderzoeken van risico’s die het fonds loopt als gevolg van 
klimaatverandering, zal leiden tot een betere beheersing ervan.

SPH heeft vier deelthema’s geïdentificeerd voor het thema Klimaat. Deze deelthema’s laten tegelijkertijd een 
duidelijke link zien met het thema gezondheid. 
•  Deelthema 5: ‘Toegang tot duurzame energie bevorderen en bijdragen aan beperken van klimaatverandering’. 

Op dit moment zorgt energie voor meer dan de helft van de wereldwijde CO2-uitstoot. Het gebruik 
van duurzame energiebronnen, samen met het verminderen van de conventionele energiebronnen, is 
daarmee één van de belangrijke onderwerpen voor het beperken van de klimaatverandering. SPH wil de 
broeikasgasreductiedoelen van de Europese Unie naar aanleiding van het zogenoemde Parijs-akkoord volgen.

•  Deelthema 6: ‘Bijdragen aan biodiversiteit’. Een juiste balans in de biodiversiteit is essentieel voor het 
ecosysteem en daarmee uiteindelijk ook van invloed op de stabiliteit van het klimaat: bomen zijn bijvoorbeeld 
van groot belang voor de opname van CO2. Dit deelonderwerp is ook verbonden met het thema gezondheid 
doordat de farmaceutische industrie sterk afhankelijk van biodiversiteit is. De helft van voorgeschreven 
medicijnen is gebaseerd op moleculen die van nature in planten voorkomen. Het behoud van ecosystemen en 
biodiversiteit is van belang voor de ontdekking van nieuwe geneesmiddelen. 

•  Deelthema 7: ‘Verduurzamen infrastructuur’. Door de toenemende wereldbevolking zal het belang van een 
duurzame logistieke infrastructuur de komende jaren fors toenemen. Technologische ontwikkelingen op dit 
onderwerp kunnen zorgen voor betere energie-efficiëntie, verhoogde productiviteit en uiteindelijk duurzame 
economische groei. 

•  Deelthema 8: ’Meer recyclen en betere afvalverwerking’. De wereldwijde consumptie kan niet op de huidige 
manier worden doorgezet. Er wordt momenteel te veel verspild zonder voldoende rekening te houden met 
de impact op het klimaat. Er zullen daarom verbeterslagen doorgevoerd moeten worden in de circulariteit 
van de economie en de efficiëntie en duurzaamheid van het productieproces.
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3.3 Normen en verplichtingen

3.3.1 Doelstellingen en voorkeuren van deelnemers
Het behouden en vergroten van het draagvlak onder deelnemers is zowel een doelstelling als een 
randvoorwaarde. Het is noodzakelijk dat deelnemers zich herkennen in het MVB-beleid van SPH. We hebben 
daarom een deelnemersonderzoek gedaan, en daaruit bleek dat onze deelnemers extra belang hechten aan de 
thema’s klimaat en gezondheid. Om die reden legt het beleid nadruk op de thema’s gezondheid en klimaat om 
daarmee aan te sluiten bij de missie van SPH.

De ambitie en thema’s van het MVB-beleid zijn voorgelegd aan de deelnemers van SPH middels 
deelnemersonderzoeken. De deelnemers onderschrijven de gekozen richting. Tegelijkertijd moedigt een deel 
van de deelnemers SPH aan om verdergaande stappen te zetten. 

SPH houdt de dialoog met de deelnemers open voor verdere ontwikkeling van het MVB-beleid. De voorkeuren 
van de deelnemers zijn ook in ontwikkeling en die ontwikkeling houden wij graag bij. 

3.3.2 Verankerd in (inter)nationale verdragen
SPH verwacht van bedrijven waarin is belegd dat zij handelen in lijn met internationale standaarden en 
verdragen. SPH heeft het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) Convenant 
ondertekend. Met dit convenant kiezen wij voor een aanpak waarbij de OESO - richtlijnen voor multinationale 
bedrijven en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UN GP’s) als basis worden genomen 
om de risico’s voor samenleving en milieu te identificeren, prioriteren en adresseren. Het convenant is een 
samenwerking tussen de Nederlandse pensioenfondsen, non-gouvernementele organisaties (hierna: NGO’s), 
vakbonden en overheid. 

De verdragen en investor statements die SPH heeft ondertekend en de van toepassing zijnde wetgeving staan, 
in meer detail, in bijlage 1. Daarnaast vormen ook de VN Global Compact Principes een leidraad voor het 
voeren van dialogen met bedrijven en uitsluiting op het gebied van milieu, mensenrechten, arbeidsrechten en 
corruptie.

3.3.3 Verankerd in wetgeving
In toenemende mate wordt ook vanuit wetgeving eisen gesteld aan SPH met betrekking tot MVB-beleid en de 
uitvoering daarvan. Het gaat daarbij om de Code Pensioenfondsen, de Wet verplichte beroepspensioenregeling 
(Wvb), de Nederlandse Corporate Governance Code, de Shareholder Rights Directive II, IORP II, de 
Sustainable Finance Disclosure Regulation, de Taxonomy Regulation, het investeringsverbod clustermunitie en 
de sanctiewet. SPH legt daarom bijvoorbeeld in het jaarverslag en op de website verantwoording af over hoe 
wij rekening houden met klimaat en milieu, mensenrechten en sociale verhoudingen.



4. De aanpak van SPH
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Dit hoofdstuk beschrijft de aanpak van SPH voor 

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Het start 

met een uitleg over hoe ESG criteria in de brede zin 

worden geïntegreerd in het beleggingsproces. Daarna 

volgt een toelichting op onze MVB doelstellingen voor 

de beleggingsportefeuille en de gehanteerde MVB 

instrumenten. Vervolgens wordt er verder ingegaan op de 

gekozen thema’s gezondheid en klimaat.

Strategisch  
balansbeheer- en  
beleggingsbeleid

• MVB Beleidsuitgangspunten

4. De aanpak van SPH

4.1 ESG in het beleggingsproces

ESG staat voor Environmental, Social and Governance. ESG integratie wil zeggen dat ESG criteria worden 
toegepast in het beleid en investeringsbeslissingen. Dit kan op verschillende niveaus, zoals bij de bepaling van 
de strategische asset allocatie, maar bijvoorbeeld ook bij het beheer van de beleggingsportefeuilles door de 
geselecteerde vermogensbeheerders. Het doel is om rekening te houden met de mogelijke (negatieve) impact 
van de beleggingen op de maatschappij maar ook met de impact van maatschappelijke ontwikkelingen op de 
portefeuille.

De mogelijke negatieve impact van de beleggingsportefeuille op de maatschappij wordt in kaart gebracht via 
het ESG due diligence proces. Deze ESG due diligence omvat in essentie het doorlopen van de risicocyclus, 
toegepast op ESG-risico’s: identificatie & beoordelen, voorkomen & mitigeren, monitoren en rapporteren.  
Zie bijlage 2 voor meer informatie over dit due diligence proces. 

Een van de maatschappelijke ontwikkelingen met mogelijke impact op de portefeuille is klimaatverandering. 
De risico’s van klimaatverandering zijn te splitsen in fysieke risico’s (zoals overstromingen of waterschaarste) 
en transitierisico’s door de overgang naar een klimaatneutrale samenleving (zoals milieubelasting of 
een veranderende consumentenvraag). In de eigenrisicobeoordeling in het kader van IORP II heeft het 
pensioenfonds nader vastgelegd welke klimaatrisico’s het pensioenfonds loopt. Daarnaast is een inventarisatie 
gedaan hoe deze risico’s meegenomen kunnen worden  in de jaarlijkse scenario analyse voor het bepalen van 
de strategische asset allocatie. SPH heeft daartoe een klimaatscenario laten uitwerken. De impact van dit 
scenario is momenteel nog gering en valt ruim binnen de brede scenario’s van bijvoorbeeld hoge inflatie en 
tegenvallende rendementen. Omdat we ons ervan bewust zijn dat de impact over termijn zal toenemen heeft 
SPH specifieke doelstellingen geformuleerd in lijn met het Parijs akkoord. De doelstelling komt erop neer dat 
SPH bovenop de huidige gerealiseerde CO2 reductie, jaarlijks 7% uitstoot reductie over de portefeuille wil 
realiseren. Zie voor meer informatie hoofdstuk 5.2.
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SPH kan positieve verandering niet alleen realiseren. Door ESG-criteria mee te nemen in het selectie- en 
monitoring proces voor vermogensbeheerders en andere uitbestedingsrelaties hoopt het niet alleen risico’s 
te beperken maar ook extra invloed uit te oefenen. Deze niet-financiële criteria worden opgenomen in de 
afgesloten (vermogensbeheer)overeenkomsten. Een specifiek vereiste aan vermogensbeheerrelaties is dat ze 
ESG variabelen een integraal onderdeel laten zijn van het beleggingsproces. Daarnaast worden onderstaande 
minimale vereisten gesteld:

- PRI ondertekenaar
- Voldoen aan de minimale MVB-vereisten vanuit wet- en regelgeving
- Ondersteunen van de specifieke MVB vereisten van SPH
-  Aanwezigheid van methodiek voor vaststelling duurzaamheidsscore en (potentiële) negatieve impact van de 

beleggingen, inclusief het betrekken van de relevante stakeholders
-  Signalering, prioritering en het betrekken van relevante stakeholders van/bij (potentiële) negatieve impact 

van activiteiten in de beleggingsportefeuille
-  Betrokkenheid en aansluiting bij sector brede duurzaamheidsinitiatieven (PRI, OESO-richtlijnen, de UN GP’s
-  Rapportage op ESG/duurzaamheidsaspecten (o.a. o.b.v. IMVB-Convenant, SFDR en Taxonomie, stewardship 

activiteiten)
-  Hanteren van lang termijn waard creatie als leidend principe
-  Aanwezigheid van beleid/methodes inzake omgang met klimaatverandering en transitierisico’s binnen het 

beleggingsproces
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4.2 Doelstellingen en MVB instrumenten

Naast het breed inzetten van ESG variabelen in het beleggingsproces heeft SPH specifieke MVB doelstellingen 
voor haar beleggingsportefeuille. Dit zijn 1. Voorkomen en mitigeren van negatieve impact, 2. Stimuleren van 
maatschappelijke verbeteringen en 3. Bereiken van positieve impact. Positieve maatschappelijke verandering 
wordt met name beoogd op de door SPH gekozen MVB-thema’s gezondheid en klimaat. De verschillende 
MVB instrumenten worden ingezet om deze doelstellingen te behalen. Onderstaande schema illustreert deze 
samenhang.

De MVB instrumenten zijn: 
•  Uitsluiten: het vooraf bepalen in welke landen, sectoren of bedrijven niet mag worden belegd omdat deze 

niet aansluiten bij de normen en waarden van het pensioenfonds en deelnemers.
•  Betrokken aandeelhouderschap: het uitoefenen van de invloed als aandeelhouder om zo misstanden aan te 

kaarten of bedrijven te bewegen tot ander gedrag. Dit kan op twee manieren:
 -  Dialogen voeren met bedrijven (normatief en thematisch)
 -  Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
•  CO2 reductie: het verminderen van de meetbare CO2 uitstoot van het totaal aan beleggingen in de 

portefeuille.
•  Positieve selectie: het meenemen van ESG variabelen in het selectieproces om zo in de relatief duurzamere 

bedrijven of projecten te beleggen. 
•  Impact beleggen: het toepassen van een maatschappelijke doelstelling naast een marktconforme financiële 

doelstelling.

In hoofdstuk 5 wordt uitgebreid ingegaan op de toepassing van elk van deze instrumenten in de 
beleggingsportefeuille van SPH.

Voorkomen en mitigeren 
van negatieve impact

Stimuleren van  
maatschappelijke  

verbeteringen

Betrokken 
aandeelhouderschap

Bereiken van  
positieve impact Impactbeleggen

Uitsluiten

Positieve selectie

CO2 reductie

DOELEN INSTRUMENTEN

Focus thema's: gezondheid & klimaat
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4.2.1 Voorkomen van negatieve impact

Het voorkomen en mitigeren van negatieve impact wordt aan de hand van een generieke ESG score en door 
middel van de thema’s gezondheid en klimaat gedaan. De generieke ESG score is een samenstelling van 
ecologische, sociale en governance factoren, waarop bedrijven worden beoordeeld. Aan de hand van de ESG 
score kan een onderscheid worden gemaakt tussen bedrijven die relatief slecht en relatief goed presteren op 
maatschappelijk vlak. Wanneer bedrijven relatief slecht presteren zet SPH het MVB-instrument betrokken 
aandeelhouderschap in. Door middel van het voeren dialogen met bedrijven over ESG factoren en het 
stemmen op aandeelhoudersvergaderingen probeert SPH de negatieve impact van bedrijven te mitigeren. 

Het nadeel van een generieke ESG score is dat de focus op specifieke ESG thema’s verloren kan gaan. SPH 
brengt door middel van de thema’s gezondheid en klimaat focus aan in de activiteiten die zij onderneemt. Op 
deze thema’s zet SPH de MVB-instrumenten uitsluiten en betrokken aandeelhouderschap in. Door middel van 
het uitsluiten van bepaalde producten, sectoren en landen voorkomt SPH negatieve impact. Daarnaast worden 
door middel van het voeren van dialogen op de thema’s gezondheid en klimaat met bedrijven en het stemmen 
op aandeelhoudersvergaderingen bedrijven gestimuleerd tot duurzame verbeteringen. 

In bijlage 2 zijn de grootste risico’s voor SPH weergeven zoals voortgekomen uit de ESG due diligence 
screening. Hierin staat een beschrijving van het proces voor ESG due diligence, en ook een uitsplitsing van de 
grootste risico’s per sector. SPH hanteert hierbij de OESO-richtlijnen voor multinationale bedrijven en de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights (UN GP’s). Bij deze due diligence screening wordt voor elke 
individuele sector in de beleggingsportefeuille een inschatting gemaakt van de grootste risico’s: 
-  Per sector zijn de duurzaamheidsfactoren in kaart gebracht die voor de betreffende sector als 

materieel ingeschat worden. SPH beseft dat daarmee de risico's worden ingeschat op basis van de 
financiële materialiteit voor de beleggingen van de maatschappelijke impact, meer dan op basis 
van de maatschappelijke impact zelf, maar gebruikt dit totdat de beschikbare data internationaal is 
gestandaardiseerd en de analyse kan worden uitgebreid.

-  Voor iedere sector zijn vervolgens de duurzaamheidsfactoren weergegeven die een link met één of beide 
MVB-thema’s van SPH hebben. 

BELEIDSIMPLEMENTATIE
SPH wil deze invulling van de ESG due diligence screening verder uitwerken. In bijlage 2 staat aangegeven 
op welke punten en hoe er op dit moment invulling aan wordt gegeven.

  =  dit onderwerp wordt in dit 
hoofdstuk niet behandeld
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4.2.2 Stimuleren van maatschappelijke verbeteringen

Het stimuleren van maatschappelijke verbeteringen wordt aan de hand van een generieke ESG score en door 
middel van de thema’s gezondheid en klimaat gedaan.

Bij deze aanpak zet SPH net zoals bij het voorkomen en mitigeren van negatieve impact het MVB-instrument 
betrokken aandeelhouderschap in. Bovendien zet SPH een ander belangrijk instrument in: positieve selectie. 
Hierbij wordt bijvoorbeeld voor de liquide beleggingen aan de hand van een generieke ESG score bedrijven 
geselecteerd die relatief goed presteren op maatschappelijk vlak. 

SPH belegt zo veel mogelijk in bedrijven die zich bewust zijn van hun rol in de maatschappij en daardoor een 
goede ESG-score hebben. 
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hoofdstuk niet behandeld

Grijs

Voorkomen en mitigeren 
van negatieve impact

Stimuleren van  
maatschappelijke  

verbeteringen

Betrokken 
aandeelhouderschap

Bereiken van  
positieve impact Impactbeleggen

Uitsluiten

Positieve selectie

CO2 reductie

DOELEN INSTRUMENTEN

Focus thema's: gezondheid & klimaat



24SPH - Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

  =  dit onderwerp wordt in dit 
hoofdstuk niet behandeld

Grijs

4.2.3 Positieve maatschappelijke impact

Met name op de SPH-specifieke thema’s gezondheid en klimaat wil SPH daadwerkelijk een positieve bijdrage 
aan de maatschappij leveren. Bij de impact beleggingen blijft het doel de aspecten risico, MVB, rendement 
en kosten af te wegen. Randvoorwaarde is echter dat de maatschappelijk impact positief moet zijn op de 
kernthema’s van SPH.

SPH heeft een allocatie naar impact beleggingen momenteel ingevuld door de beleggingen in zorgvastgoed in 
Nederland. 

In aanvulling op de ESG due diligence, waarbij de grootste risico’s per sector voor SPH zijn geïdentificeerd, 
zijn de grootste duurzaamheidskansen geïdentificeerd waar SPH een positieve impact op de maatschappij 
kan realiseren. Deze kansen zijn vervolgens gekoppeld aan zowel de MVB-deelthema’s als de Sustainable 
Development Goals van de Verenigde Naties. Zie bijlage 6 voor de kaderstelling Impact beleggen.

Voorkomen en mitigeren 
van negatieve impact

Stimuleren van  
maatschappelijke  

verbeteringen

Betrokken 
aandeelhouderschap

Bereiken van  
positieve impact Impactbeleggen

Uitsluiten

Positieve selectie

CO2 reductie

DOELEN INSTRUMENTEN

Focus thema's: gezondheid & klimaat



25SPH - Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

4.2.4 Toepassing van de MVB thema’s gezondheid en klimaat

Binnen het MVB beleid wordt extra aandacht besteed aan de thema’s gezondheid en klimaat. Op deze thema’s 
wil SPH bijdragen op maatschappelijk waarde en aansluiten bij de normen en waarden van haar deelnemers. 
Deze thema’s komen op verschillende onderdelen in het beleggingsproces en beleggingsportefeuille terug: 
•  Het ESG due dilligence proces. In het bepalen van de risico’s op negatieve impact is ervoor gekozen om 

specifiek rekening te houden met de risico’s binnen de thema’s gezondheid en klimaat.
•  Uitsluiting. In het uitsluitingsbeleid is rekening gehouden met de voorkeuren van de deelnemers op deze 

thema’s en mag bijvoorbeeld niet in tabak en de meeste vervuilende sub-sectoren binnen de fossiele industrie 
worden belegd. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie over het uitsluitingenbeleid.

•  Betrokken aandeelhouderschap. Als onderdeel van dit MVB instrument wordt een dialogenbeleid gevoerd 
met ondernemingen. Specifiek binnen de thema’s gezondheid en klimaat wordt proactief het gesprek 
aangegaan om ondernemingen duurzamer te laten opereren. Zie hoofdstuk 5 voor meer informatie.

•  Impact beleggen. Met de zorgvastgoed portefeuille wordt ingespeeld op het thema gezondheid, binnen 
deze portefeuille wordt onder meer belegd in eerstelijns zorgcentra. Met deze belegging is bewust gekozen 
om aan te sluiten bij de zorgen van de deelnemers op het thema gezondheid. Daarnaast heeft SPH bij 
vergelijkbare eigenschappen een voorkeur om te beleggen in ‘green bonds’, obligaties waarbij in duurzame, 
klimaat gerelateerde projecten wordt belegd. 

BELEIDSIMPLEMENTATIE
De deelthema’s binnen het hoofdthema’s gezondheid en klimaat zijn op dit moment nog niet, of slechts ten 
dele uitgewerkt en geïmplementeerd in de beleggingen. Voor de verdere uitwerking geldt het volgende:
•  Vertaling van elk thema naar doelen op basis van beschikbare ESG indicatoren. Hierbij wordt aansluiting 

gezocht bij marktstandaarden. Waar dit niet kan, zal SPH een eigen raamwerk voor implementatie en 
rapportage ontwikkelen. 

•  Als er in de uitwerking keuzes moeten worden gemaakt, dan gaat de voorkeur uit naar keuzes die de link/
coherentie tussen gezondheid en klimaat versterken.
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4.3 Overzicht inzet MVB-instrumenten bij beleggingscategorieën

De portefeuille van SPH bestaat uit verschillende beleggingscategorieën. Voor elke categorie is de inzet van 
MVB instrumenten anders. Bij een aandeel kan SPH stemmen, dit kan bijvoorbeeld niet bij een obligatie. SPH 
wil MVB zo consistent als mogelijk is over alle beleggingscategorieën toepassen. Onderstaand schema geeft 
inzicht in welke MVB-instrumenten worden ingezet binnen de beleggingscategorieën van SPH. 
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5.1 Uitsluitingenbeleid

In deze paragraaf worden de uitgangspunten voor uitsluitingen uitgewerkt. SPH onderscheidt drie type 
uitsluitingen: sectoren, bedrijven die normen structureel schenden en landen. 

5.1.1 Argumentatie
Het uitsluiten van sectoren, bedrijven of landen is geen doel op zich. SPH heeft drie redenen voor uitsluiten:
1.  SPH sluit sectoren uit die producten of diensten leveren die niet passen bij de normen of waarden van SPH 

en haar deelnemers. Daarnaast leveren bepaalde sectoren nadrukkelijk een negatieve bijdrage aan de MVB-
thema’s van SPH en is een positieve bijdrage in de nabije toekomst zeer onwaarschijnlijk. Een beslissing om 
bedrijven uit te sluiten raakt in dat geval dan ook alle bedrijven van die sector. 

2.  SPH en haar deelnemers verwachten dat internationale verdragen door bedrijven worden gerespecteerd. 
Wanneer er bij een bedrijf structureel sprake is van bewezen schendingen wil SPH niet hiermee geassocieerd 
worden en niet in een dergelijk bedrijf belegd blijven.

3.  SPH sluit landen uit op basis van relevante sancties en/of embargo van de Verenigde Naties tegen de 
betrokken overheid.

5.1.2 Consequentie 

Uitsluiten van Sectoren
SPH sluit de volgende sectoren uit die volgens het normenkader van SPH ongewenst zijn, negatief bijdragen 
aan de MVB-thema’s en waarbinnen geen positieve verandering te verwachten is. Dit zijn:
• Thermische steenkool
• Teerzanden
• Schalie olie en -gas en Arctische olie en -gas
• Tabak
• Controversiële wapens 
• Wapens voor de consumentenmarkt

Implementatie VB

•  Uitwerking MVB-Beleid en 
instrumenten

In hoofdstuk 4 zijn de beleidsuitgangspunten vertaald 

naar de MVB instrumenten. In dit hoofdstuk worden de 

argumentatie en consequenties daarvan per instrument 

weergegeven. In Bijlage 5 en 6 zijn per uitvoeringselement 

de MVB-kaderstellingen voor respectievelijk Positieve 

Selectie liquide mandaten en Impact investeringen 

opgenomen. Deze kaderstellingen bevatten de specifieke 

kaders voor de implementatie. 

5.  MVB-instrumenten
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Thermische steenkool 
SPH hanteert een uitsluitingsbeleid ten aanzien van steenkool. Het steenkoolbeleid is gericht op het delven 
van thermische steenkool (inclusief bruinkool, bitumen, antraciet en stoomkolen).

Ondernemingen worden uitgesloten van belegging indien: 
•  De omzet van een onderneming voor meer dan 5% afkomstig is uit steenkool gerelateerde activiteiten. De 

winning van thermische steenkool (inclusief bruinkool, bitumineuze, antraciet en stoomkolen) en de verkoop 
ervan aan externe partijen zijn relevant bij het bepalen van de aan steenkool gerelateerde omzet. Inkomsten 
uit kolenhandel worden vanwege databeperkingen vooralsnog niet meegenomen in deze berekening. 

•  De omzet van een onderneming voor meer dan 5% afkomstig is uit de opwekking van elektriciteit door 
middel van kolen

SPH hanteert een uitsluitingsbeleid ten aanzien van teerzand. Het teerzandbeleid is gericht op het extraheren 
van bitumen uit teerzanden voor de verwerking tot olieproducten. Ondernemingen worden uitgesloten van 
belegging indien de omzet van een onderneming voor meer dan 5% afkomstig is uit teerzand gerelateerde 
activiteiten.

Schalie olie en -gas en Arctische olie en -gas 
SPH hanteert een uitsluitingsbeleid ten aanzien van schalie olie en gas en Arctische olie en gas. 
Ondernemingen worden uitgesloten van belegging indien de omzet van een onderneming voor meer dan 5% 
afkomstig is uit het winnen van schalie olie en gas en Arctische olie en gas.

Teerzanden 
SPH sluit ondernemingen uit van beleggingen als de omzet van een onderneming voor meer dan 50% 
afkomstig is uit teerzand gerelateerde activiteiten, oftewel het extraheren van bitumen uit teerzanden voor de 
verwerking tot olieproducten.

Tabak
SPH sluit ondernemingen uit van beleggingen als er omzet van een onderneming afkomstig is uit tabak 
gerelateerde activiteiten. Tabak verwijst naar tabaksproducten zoals sigaretten, sigaren, snuiftabak en 
pijptabak. Onder tabak gerelateerde activiteiten verstaat SPH:
1. Productie, verwijzend naar de productie van sigaretten, sigaren, snuiftabak en pijptabak.
2. Distributie, verwijzend naar detailhandel of groothandel in tabaksproducten, inclusief supermarkten.
3. Diensten, verwijzend naar de marketing en promotie van tabaksproducten.

Controversiële wapens 
SPH sluit ondernemingen, betrokken bij het produceren, handelen en distribueren van controversiële wapens, 
uit van beleggingen als:
a.  De onderneming controversiële wapens als eindproduct produceert of levert, dan wel essentiële onderdelen 

en/of diensten levert ten behoeve van de productie van controversiële wapens. Directe betrokkenheid is 
niet verder gerelateerd aan een bepaald percentage van de omzet;

b.  De onderneming de grootste eigenaar is van een dochteronderneming die betrokken is bij de productie 
en/of distributie van controversiële wapens (dat wil zeggen dat het gescreende bedrijf> 50% van de 
dochteronderneming bezit); en/of;

c.  De onderneming een meerderheidsaandeel bezit in een dochteronderneming die betrokken is bij de 
productie en/of distributie van controversiële wapens (dat wil zeggen dat het gescreende bedrijf < 50% 
heeft, maar het bedrijf identificeert zich of wordt door de dochteronderneming geïdentificeerd als de 
houder van een controlerend belang in de dochteronderneming ); en/of;
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d.  De onderneming deel uit maakt van een joint venture/consortium die betrokken is bij de productie en/of 
distributie van controversiële wapens (dat wil zeggen de procentuele betrokkenheid binnen de joint venture 
zelf speelt verder geen rol van betekenis); en/of;

e.  De onderneming een leverancier is van een gespecialiseerde diensten of producten aan een project of 
een ander bedrijf of een overheid waarbij is vastgesteld dat de diensten of producten een essentiële rol 
spelen bij de productie en/of distributie van controversiële wapens (bijv. Financier / advies / leverancier 
van gespecialiseerde apparatuur voor een project, leverancier of fabrikant van een product of dienst) niet 
respecteert die door anderen kunnen worden gebruikt om internationale normen te schenden.

Onder controversiële wapens verstaat SPH:
1. Biologische en chemische wapens;
2. Clustermunitie;
3. Anti-persoonsmijnen;
4. Verarmd uranium muniti;
5. Witte fosfor wapen;
6. Kernwapens (gericht op ondernemingen die distribueren naar landen die buiten het non-proliferatieverdrag vallen)

Wapens voor de consumentenmarkt
SPH sluit ondernemingen, betrokken bij het produceren, handelen en distribueren van wapens voor de 
consumentenmarkt, uit van beleggingen als:
a.  De onderneming wapens voor de consumentmarkt als eindproduct produceert of levert, dan wel essentiële 

onderdelen en/of diensten levert ten behoeve van de productie van wapens voor de consumentmarkt. 
Directe betrokkenheid is niet verder gerelateerd aan een bepaald percentage van de omzet;

b.  De onderneming de grootste eigenaar is van een dochteronderneming die betrokken is bij de productie en/
of distributie van wapens voor de consumentmarkt (dat wil zeggen dat het gescreende bedrijf > 50% van de 
dochteronderneming bezit); en/of;

c.  De onderneming een meerderheidsaandeel bezit in een dochteronderneming die betrokken is bij de 
productie en/of distributie van wapens voor de consumentmarkt (dat wil zeggen dat het gescreende bedrijf 
< 50% heeft, maar het bedrijf identificeert zich of wordt door de dochteronderneming geïdentificeerd als de 
houder van een controlerend belang in de dochteronderneming ); en/of;

d.  De onderneming deel uit maakt van een joint venture/consortium die betrokken is bij de productie en/of 
distributie van wapens voor de consumentmarkt (dat wil zeggen de procentuele betrokkenheid binnen de 
joint venture zelf speelt verder geen rol van betekenis); en/of;

e.  De onderneming een leverancier is van een gespecialiseerde diensten of producten aan een project of een 
ander bedrijf of een overheid waarbij is vastgesteld dat de diensten of producten een essentiële rol spelen 
bij de productie en/of distributie van wapens voor de consumentmarkt (bijv. financier / advies / leverancier 
van gespecialiseerde apparatuur voor een project, leverancier of fabrikant van een product of dienst) niet 
respecteert die door anderen kunnen worden gebruikt om internationale normen te schenden.

Onder wapens voor de consumentenmarkt verstaat SPH: aanvalswapens, automatische vuurwapens, semi-
automatische vuurwapens, enkelschotsvuurwapens, munitie of magazijnen met een hoge capaciteit.
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Uitsluiten van structurele normschenders 
SPH sluit ondernemingen uit van beleggingen als zij langer dan 2 jaar internationale normen ten aanzien van 
maatschappelijk verantwoord ondernemen schenden. De internationale normen die SPH hierbij hanteert zijn 
de VN Global Compact principes, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights.

Proces
Onze MVB-coördinator stelt jaarlijks aan de hand van een screening vast in welke mate de ondernemingen 
in het beleggingsuniversum en in de VN Global Compact principes, de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights naleven. Voor de screening 
zijn de beoordelingen van een externe ESG onderzoeksbureau leidend. Indien ondernemingen in strijd met 
internationale normen handelen ontvangen zij een ROOD beoordelingssignaal. Het uitsluitingsproces bepaalt 
dat een schending structureel is wanneer deze 2 jaar of langer een ROOD beoordelingssignaal heeft van het 
externe ESG onderzoeksbureau. 

In dat geval voert de MVB-coördinator een nadere analyse uit van de ontwikkelingen binnen het 
dialogentraject dat met de onderneming is opgestart. Op basis van een aantal indicatoren uit het 
dialogentraject stelt de MVB-coördinator een uitsluitadvies op. Dit advies kan luiden:
1. plaatsing op uitsluitingslijst of;
2.  plaatsen op watchlist (dit betekent dat SPH het bedrijf nog niet uitsluit en de voortgang in het 

dialogenprogramma volgt). 
Zie paragraaf 5.2 en bijlage 3 voor het dialogenbeleid.

Indicatoren ten behoeve van advies 
Onze MVB-coördinator maakt een nadere analyse op basis van een aantal relevante indicatoren, onder meer 
uit het normatieve dialogenprogramma. Op deze wijze krijgt additionele relevante informatie een vaste 
plaats in het uitsluitingenbeleid en wordt niet blind gevaren op het screeningsoordeel ROOD. De volgende 
elementen worden meegenomen in de oordeelsvorming:
a.  De mate van herstel. Deze indicator geeft de status en de voortgang weer van de inspanningen van het 

bedrijf om de controversiële kwestie aan te pakken;
b.  De mate waarin het externe ESG onderzoeksbureau inschat dat de kwestie in de toekomst zal worden 

opgelost;
c.  De ernst van de kwestie. De ernst wordt beoordeeld als een maatstaf voor de gemelde risico's of gevolgen 

voor de samenleving of het milieu.

Uitsluiten van Landen
SPH sluit landen uit op basis van relevante sancties en/of embargo van de Verenigde Naties tegen de 
betrokken overheid. Hierbij gelden de volgende relevante criteria die de huidige MVB-coördinator hanteert:
•  Sancties die betrekking hebben op schendingen van de door Nederland ondertekende internationale 

verdragen of waaraan Nederland is gebonden op basis van haar lidmaatschap in internationale organisaties.
•  Sancties die gericht zijn tegen de huidige machthebbers of de regering van het land, en niet tegen voormalig 

leiders of opstandige groepen.
•  Sancties die betrekking hebben op schendingen van internationale verdragen of algemeen geaccepteerde 

normen van één of meerdere van de volgende onderwerpen:
o Non-proliferatieverdrag tegen verspreiding van kernwapens; 
o Mensenrechtenschendingen; 
o Misdrijven tegen de menselijkheid; 
o Schending van de democratie; 
o Wapen- en/of handelsembargo’s. 
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Daarnaast gebruikt SPH de Global Compact Principes als leidraad voor het beoordelen van landen op 
het gebied van Mensenrechten, Arbeidsrechten & Corruptie. Hierdoor is SPH als bron van uitsluitingen 
niet volledig afhankelijk van de beweegredenen van de Verenigde Naties, waarbij politieke aspecten zoals 
bijvoorbeeld handelsbelangen een grote rol spelen. Met het gebruik van uitsluitingen op basis van de 
Global Compact Principes, wordt het uitsluitingenbeleid op basis van meer objectieve criteria bepaald. Het 
interpreteren van de Global Compact principes kan op verschillende manieren. 

Het uitsluiten van landen heeft de grootste impact op beleggingen in staatsobligaties, zowel van ontwikkelde 
als opkomende landen, infrastructuur en private equity. Het ligt niet voor de hand om beursgenoteerde 
bedrijven (met minder dan 50% staatseigendom) uit te sluiten op basis van het SPH-landenbeleid. De meeste 
bedrijven opereren namelijk in meerdere geografische locaties en daarmee is de notering van het bedrijf vaak 
niet representatief voor de daadwerkelijke locatie van de activiteiten. Uitzondering daarop zijn bedrijven die 
voor een groot deel in handen zijn van de staat. SPH heeft hier een minimale grenswaarde vastgesteld van 50% 
eigendom door de desbetreffende staat.

In de implementatie kiest SPH ervoor om naleving van de principes te bepalen op basis van de daadwerkelijke 
prestaties en het gedrag van landen. 
Hiervoor leunt het pensioenfonds op onderzoeksresultaten van de volgende drie instituten. Per instituut zijn 
ook de minimale beoordelingscategorieën weergegeven waarop SPH momenteel de portefeuille op screent. 
1.  Freedom House, voor het beoordelen van de mensenrechten in het desbetreffende land. SPH sluit landen uit 

die een vrijheidsrating van 6 (niet-vrij) ontvangen. 
2.  ITUC, voor het bepalen van de arbeidsnormen binnen een land. Hier kiest het pensioenfonds ervoor om 

landen uit te sluiten die de volgende classificatie ontvangen: ‘Geen garantie van rechten vanwege de 
ineenstorting van de rechtstaat.  

3.  Transparency International, voor het bepalen van de mate van corruptie. SPH sluit landen uit met een 
corruptie classificatie ‘Zeer corrupt’.

Het landenbeleid geldt voor de gehele portefeuille waarbij:
- Staatsleningen uitgesloten worden als deze onder de minimale vereisten van SPH vallen. 
-  Staatsgerelateerde bedrijven (>50% in staatseigendom) worden uitgesloten als deze onder de minimale 

vereisten van SPH vallen. 

Monitoring uitsluitingenlijst
Monitoring van het uitsluitingenbeleid wordt verzorgd door de MVB-coördinator van SPH, die controleert of 
het uitsluitingenbeleid van SPH door de beheerders wordt nageleefd. Zowel de MVB-coördinator als ook de 
beheerders controleren of de portefeuille van SPH aan de uitsluitingenlijst voldoet. Iedere zes maanden wordt 
de uitsluitingenlijst geactualiseerd en op de SPH website gepubliceerd.

BELEID IN ONTWIKKELING
SPH onderzoekt continu de actualiteit van haar uitsluitingenbeleid en de mogelijkheden en  impact van 
uitbreiding van de thema's.
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5.2 Betrokken aandeelhouderschap
Het betrokken aandeelhouderschapsbeleid bevat twee onderdelen, dialoog en stemmen. Deze twee delen 
worden in dit besproken. Zie bijlagen 3 en 4 voor meer informatie over respectievelijk, het dialogen- en 
stembeleid.

5.2.1 Argumentatie 
Het betrokken aandeelhouderschap van SPH komt voort uit de MVB- beleggingsovertuiging, de MVB-ambitie 
en de externe initiatieven en richtlijnen. 

Door dialoog te voeren, “Engagement” stimuleert SPH bedrijven om ESG risico’s te bewaken, de negatieve 
impact ervan te beperken en waar mogelijk kansen te benutten. Het gaat daarbij zowel om risico’s die 
financieel relevant zijn voor de onderneming als om grote risico’s voor de maatschappij. Door aan te sluiten 
bij gezamenlijke engagementinitiatieven is SPH effectiever en kostenefficiënter dan wanneer wij zelfstandig 
met bedrijven spreken. Een bedrijf is er namelijk gevoeliger voor als meerdere aandeelhouders over hetzelfde 
onderwerp in gesprek willen.

5.2.2 Consequentie 

Dialoog
Het dialogenbeleid is op te splitsen in twee delen:
•  Normatieve dialoog: SPH gaat het gesprek aan met bedrijven die negatief bijdragen aan de MVB-thema’s van 

SPH of bedrijven die (mogelijk) internationale normen schenden;
•  Thematische dialoog: SPH stimuleert bedrijven in de portefeuille om (duurzaam) gedrag te verbeteren en 

actief waarde toe te voegen op haar eigen MVB-thema’s Gezondheid en Klimaat. Waar mogelijk zoekt SPH 
aansluiting met externe initiatieven.

SPH heeft de uitvoering van het dialogenbeleid uitbesteed aan de MVB-coördinator. 

Normatieve dialoog
Normatieve dialoog betekent het gesprek aangaan met bedrijven die betrokken zijn bij een schending van 
de VN Global Compact principes, de OESO-richtlijnen voor Multinationale ondernemingen of UN Guiding 
Principles on Business & Human Rights. Het doel is om structurele schendingen te stoppen en te voorkomen. 
Voor de normatieve dialogen op de thema’s (mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie) volgt 
SPH het beleid van de MVB-coördinator. SPH stelt duidelijke criteria vast om de veranderingen zichtbaar te 
realiseren, en sluit de bedrijven uit als er geen positieve verandering wordt gerealiseerd door de dialoog. 

Thematische dialoog
Thematische dialoog betekent proactief het gesprek aangaan met bedrijven om duurzaam gedrag op onder 
meer de thema’s gezondheid en klimaat te verbeteren en om bedrijven te stimuleren tot lange termijn 
waardecreatie. 

Eenmaal per jaar inventariseert SPH de initiatieven van de huidige vermogensbeheerders, MVB-
dienstverleners, of andere partijen via bijvoorbeeld het PRI-engagementplatform. SPH onderzoekt of 
aansluiting daarbij wenselijk en mogelijk is. SPH geeft gericht ondersteuning als er sprake is van een actieve 
dialoog op één van de deelthema’s. 
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Naast wettelijke verplichtingen en internationale verdragen heeft SPH als specifieke commitment de Access 
to Medicine Investor Statement onderschreven. De Acces to Medicine Foundation stelt tweejaarlijks een index 
samen waarin de inspanningen van de twintig grootste geneesmiddelenproducenten om de beschikbaarheid 
(en betaalbaarheid) van medicijnen te vergroten worden weergegeven. In het dialogenbeleid besteedt SPH 
aanvullende aandacht aan deze Access to Medicine Index.

Op het thema Klimaat sluit SPH zich aan bij initiatieven van andere aandeelhouders, NGO’s of 
engagementproviders. Concreet betekent dit dat SPH de initiatieven monitort rond dit thema en de 
onderliggende deelthema’s en onderzoekt of aansluiting daarbij wenselijk en mogelijk is. 

BELEID IN ONTWIKKELING
SPH onderzoekt de mogelijkheden voor een verdere invulling van het dialogenbeleid.

Stemmen
SPH maakt zoveel mogelijk gebruik van haar aandeelhoudersrechten door te stemmen op aandeelhouders-
vergaderingen. De ondernemingen waarin SPH belegt houden ten minste één keer per jaar een 
aandeelhoudersvergadering waar aandeelhouders kunnen stemmen over verschillende onderwerpen, 
bijvoorbeeld: benoeming van bestuurders, vaststellen van de jaarstukken, beloningsbeleid, dividend, uitgifte 
van aandelen etc. Om het belang van SPH, haar deelnemers en de maatschappij te beschermen volgt SPH 
voor de generieke MVB-thema’s het stembeleid van de gespecialiseerde MVB-dienstverlener waaraan het 
stembeleid is uitbesteed. Over uitoefening van het stembeleid, oftewel het feitelijk stemgedrag wordt 
gerapporteerd op de website van SPH.
De uitvoering van het stembeleid wordt door SPH gemonitord en geëvalueerd.

De Global Corporate Governance Principles van het International Corporate Governance Network (ICGN), de 
UN Global Compact, en de governance principes van de OESO richtlijnen zijn bij het stembeleid van SPH de 
uitgangspunten. Voor de illiquide portefeuillecomponenten privaat vastgoed en infrastructuur heeft SPH geen 
eigen stemrecht. SPH belegt voor deze categorieën in fondsen waarbij de uitoefening van stemrecht of recht 
op posities in een RvC is uitbesteed aan de manager van deze beleggingen. Het stembeleid is uitgewerkt in 
bijlage 4.

BELEID IN ONTWIKKELING
SPH onderzoekt de mogelijkheden voor een verdere invulling van het stembeleid met betrekking tot de 
thema’s gezondheid en klimaat.

Securities lending
SPH haalt in ieder geval aandelen van bedrijven die via securities lending uitstaan terug als een controversieel 
agendapunt op de aandeelhoudersvergadering conform de Eumedion Dutch Stewardshipcode.

Class Actions
Beleggers kunnen gezamenlijk juridische actie tegen bedrijven of (oud) bestuurders ondernemen als sprake is 
van beleggingsverliezen ten gevolge van wanbeleid door bedrijven (class-actions). SPH ziet class actions als 
een manier om bedrijven ook achteraf aan te spreken op hun gedrag. SPH zal zich als benadeelde partij melden 
zodat aan SPH toekomende schadevergoeding niet bij andere beleggers terecht komt.
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5.3 CO2 reductie

5.3.1 Argumentatie
SPH wil een positieve bijdrage leveren aan een verantwoorde en geleidelijke transitie naar een klimaat neutrale 
economie. Op dit moment haalt de mens wereldwijd nog grotendeels alle energie uit fossiele brandstoffen. 
Bij de verbranding van fossiele brandstoffen komt namelijk CO2 vrij en dat is slecht voor het klimaat. 
Bovendien raken de fossiele brandstoffen ooit eens op. SPH wil hierbij de broeikasgasreductiedoelen van de 
Europese Unie naar aanleiding van het zogenoemde Parijs-akkoord volgen. Dat behelst een transitie naar een 
beleggingsportefeuille die per saldo CO2 neutraal is in 2050. 

5.3.2 Consequenties 
•  SPH werkt toe naar het tussentijds doel van 50% CO2 reductie in de beleggingsportefeuille ten opzichte  

van 2015 in 2030.
•  Bij het bepalen van CO2 reductiedoelstellingen zal SPH zoveel mogelijk aansluiting zoeken met de EU  

Paris-aligned Benchmarks, waarbij:
 1. een fasering in de implementatie wordt gehanteerd,
 2.  als doelstelling een 7% jaar-op-jaar reductie in broeikasgasintensiteit of absolute emissies wordt 

toegepast op aandelen en krediet (beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd)
 3. een check op implementeerbaarheid en monitoring wordt uitgevoerd,
 4.  een risico-analyse wordt uitgevoerd wanneer de financiële impact van de transitie anders is dan 

verwacht.

BELEIDSIMPLEMENTATIE
 SPH heeft intussen binnen een deel van haar portefeuille dit CO2 beleid geïmplementeerd, voor de overige 
categorieën is dit nog in ontwikkeling.
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5.4 Positieve selectie

5.4.1 Argumentatie
SPH wil met het toepassen van het instrument positieve selectie ESG risico’s mitigeren en goed gedrag 
belonen waarbij een prikkel wordt geboden voor bedrijven of projecten die dan niet in de portefeuille zitten. 
Binnen de liquide beleggingscategorieën kiest SPH voor bedrijven op basis van ESG-scores die vertaald worden 
naar een ESG-benchmark. Alleen bedrijven die het beste binnen hun sector presteren op het gebied van ESG 
worden opgenomen in de portefeuille van SPH. Positieve selectie vindt plaats binnen de staande kaders van 
risico en rendement. Ook met een kleiner aantal bedrijven in portefeuille is een goed rendement en een goede 
risicospreiding te bereiken. Daarbij geldt de randvoorwaarde dat er voldoende diversificatie en mogelijkheden 
tot het implementeren van gewenste beleggingsstrategieën overblijven. 

5.4.2 Consequenties 
-  SPH belegt niet in bedrijven die tot de laagst scorende van hun sector behoren op het gebied van ESG. De 

werkelijke invulling van deze positieve selectie varieert door de tijd op basis van data van gespecialiseerde 
externe partijen. Deze aanpak onderscheidt zich van het uitsluitingenbeleid omdat het hier niet 
noodzakelijkerwijs om moreel normatieve uitsluitingen gaat met beperkte waarschijnlijkheid tot verbetering. 
SPH maakt gebruik van een ESG-dataprovider. 

-  Bij het bepalen van het percentage “laagst scorende van hun sector” op de verschillende ESG-criteria is 
het uitgangspunt dat er voldoende diversificatie en mogelijkheid tot het implementeren van gewenste 
beleggingsstrategieën overblijft. Per beleggingscategorie kan dit percentage daarom verschillen.

BELEIDSIMPLEMENTATIE
SPH heeft intussen binnen aandelen opkomende markten en ontwikkelde markten positieve selectie op basis 
van “best scorende van hun sector” toegepast. Hetzelfde geldt voor de krediet portefeuille. Voor aandelen 
small-cap en high yield worden de implementatie mogelijkheden nog onderzocht.

BELEID IN ONTWIKKELING
SPH is bezig met het uitzoeken van de mogelijkheden voor het toepassen van een “lange termijn waarde 
creatie” filosofie binnen de aandelen portefeuille. Deze strategie houdt in dat er in een geconcentreerde 
portefeuille wordt belegd, waarbij in de selectie niet alleen naar de lang jarige financiële verwachtingen wordt 
gekeken maar ook naar maatschappelijke waarde verwachting, zowel sociaal als ecologisch. De aandelen in de 
portefeuille worden bij deze aanpak beoordeeld op kwalitatieve gronden en opgenomen in de portefeuille als 
SPH graag in deze bedrijven wil beleggen. Hiermee zouden we van uitsluiten naar insluiten gaan.
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5.5 Impact beleggen

5.5.1 Argumentatie
SPH wil met name op de thema’s gezondheid en klimaat een positieve bijdrage aan de maatschappij leveren. 
Impact beleggingen, ook wel beleggingen in oplossingen genoemd, zijn beleggingen die naast een financiële 
doelstelling ook een concreet meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. SPH heeft daartoe een impact 
belegging in een zorgvastgoedfonds dat onder andere investeert in eerstelijnszorgcentra in Nederland.

De ambitie is om - afhankelijk van de mogelijkheden - toe te groeien naar een omvangrijkere portefeuille van 
beleggingen die per saldo een positieve bijdrage leveren aan:
• een duurzame ontwikkeling; 
• die in hun productieprocessen tot de duurzamere bedrijven behoren in hun sector of;
• die open staan voor verbeteringen op het gebied van duurzaamheid. 

5.5.2 Consequenties 

Illiquide beleggingen
Impactbeleggingen zijn beleggingen die naast een marktconforme financiële doelstelling ook een concreet 
meetbare maatschappelijke doelstelling hebben. Dit zijn vaak niet-beursgenoteerde investeringen. 
Impactbeleggingen wijken vaak af van de huidige gebruikelijke beleggingsproducten en komen daardoor 
minder snel naar voren bij reguliere selectieprocedures voor vermogensbeheerders en producten. SPH heeft 
een allocatie naar zorgvastgoed om het thema gezondheid in een illiquide impact belegging vorm te geven. 

Green bonds
Bij gelijke overige voorwaarden heeft SPH een voorkeur voor zogenaamde Green Bonds. SPH stelt geen 
specifieke eisen aan het percentage Green Bonds in de beleggingsportefeuille. SPH realiseert zich dat de 
geschiktheid ook deels afhangt van andere factoren, zoals bijvoorbeeld liquiditeit. De verwachting is dat deze 
markt zich verder ontwikkelt en de mogelijkheden navenant toenemen. Bij gelijke geschiktheid, neemt de 
vermogensbeheerder Green Bonds op in de portefeuille, op voorwaarde dat deze aansluiten bij de themakeuze 
van SPH.

BELEID IN ONTWIKKELING
•  SPH is aan het onderzoeken hoe naast de huidige zorgvastgoed portefeuille nog meer in impact kan  

worden belegd binnen het illiquide deel van de portefeuille. 
•  Binnen de liquide beleggingscategorieën wil SPH, bovenop de positieve selectie, op basis van brede ESG-

criteria een impactbeleid voeren gericht op de thema's gezondheid en klimaat. Wat betreft deze impact 
binnen de liquide beleggingen wordt het volgende onderzocht:

Meting: In eerste instantie beperkt dit impactbeleid zich tot het meten van impact op de beleggingen die 
materieel bijdragen aan de deelthema’s. Het meten richt zich op de bijdrage aan de KPI’s die bepaald zijn 
als onderdeel van het impactraamwerk, zoals weergegeven in de bijlage 6: Kaderstelling Impact beleggen. 
De keuze om implementatie van impact beleggen bij liquide beleggingen in eerste instantie te beperken tot 
meten, komt voort uit de realisatie dat beschikbare data om impact te duiden nog niet altijd nauwkeurig is,  
en zeker niet consistent wordt gerapporteerd.



6.  Governance



39SPH - Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

SPH heeft de rollen en verantwoordelijkheden voor beleidsbepaling, coördinatie, uitvoering en monitoring en 
evaluatie ondergebracht bij verschillende partijen. Beleidsbepaling, uitbesteding, monitoring en evaluatie zijn 
de verantwoordelijkheden van het bestuur, daarbij ondersteund door het bestuursbureau.

Het bestuursbureau ondersteund het bestuur in het bepalen van de strategie en het beleid. Daartoe kan zij 
voor specifieke vraagstukken externe adviseurs met relevante specialistische kennis inschakelen. 

De implementatie en uitvoering wordt gecoördineerd door de MVB-coördinator, op basis van de beleids-
documentatie en mandaten die SPH heeft opgesteld. Naast de mandaatstelling voor de verschillende 
beleggingscategorieën gaat het daarbij in ieder geval ook om implementatievoorstellen voor het 
uitsluitingenbeleid, het stembeleid, het dialogenbeleid, het manager selectie en monitoring beleid.

De MVB-coördinator stuurt de verschillende MVB-dienstverleners en vermogensbeheerders aan voor de 
uitvoering van het MVB-beleid. Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het voeren van dialogen 
met bedrijven zijn een dienst die niet rechtstreeks aan uitvoering van vermogensbeheermandaten raakt. Op 
dat vlak is het aan de MVB-coördinator om uitvoering te geven aan de door SPH gestelde opdracht. 

Het bestuursbureau ziet tot slot toe op de implementatie van strategie en beleid.

Niet alles kan in beleid gevangen worden; van tijd tot tijd komt nieuwe informatie over de beleggingen van 
SPH naar boven die nieuwe inzichten en dilemma’s opleveren. Bij twijfel en/of dilemma’s maakt SPH een 
afgewogen keuze op basis van haar MVB-beleid. De MVB-coördinator buigt zich primair over MVB-dillema’s 
die uit de praktijk naar boven komen. 

Dit hoofdstuk beschrijft de Governance over de implementatie en 

uitvoering van het MVB Beleid

6.  Governance



7. Communicatie
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7.1 Inleiding

Maatschappelijk verantwoord beleggen is een belangrijk onderwerp voor SPH en voor haar deelnemers.  
SPH hecht belang aan een portefeuille die aansluit bij de collectieve wensen van de deelnemers. Hiertoe 
houdt SPH periodiek een deelnemers onderzoek. Het beleid wordt op basis van resultaten uit het onderzoek 
bijgestuurd mits de voorkeuren voldoende belegbaar zijn. Daar waar implementatie afwijkt van de voorkeuren 
wordt dit expliciet verantwoord. Uit dit deelnemersonderzoek weten wij dat 87% van de huisartsen het 
belangrijk vindt dat SPH het pensioengeld maatschappelijk verantwoord belegt. 

Juist omdat duurzaamheid een zeer belangrijk thema is voor onze deelnemers, vinden wij openheid 
en transparantie over ons beleid en onze prestaties essentieel. Daarbij zien wij communicatie niet als 
eenrichtingsverkeer, maar als een permanente dialoog tussen SPH en haar deelnemers.

van de huisartsen vindt het belangrijk 
dat SPH het pensioenvermogen 
maatschappelijk verantwoord belegt.87% 

GEZONDHEID KLIMAAT

We beleggen niet in:
• Tabak
• Controversiële wapens
• Kolenmijnbouw
• Teerzandolie

Wat we doen:
• Dialoog aangaan
• Beïnvloeden door te stemmen
• Positieve selectie
• Impact beleggen

Beleggen in een gezonde toekomst 
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7.  Communicatie
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7.2 In dialoog 

Het geld dat wij beleggen is het geld van onze deelnemers. Daarom luisteren wij goed naar hen bij de keuzes 
die wij maken op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij zoeken actief de dialoog op 
en nemen de wensen en waarden mee in de beleidsontwikkeling. Dit doen wij op structurele basis, zowel 
kwalitatief als kwantitatief. 
Iedere twee jaar voeren wij een representatief kwantitatief onderzoek uit om goed zicht te houden op wat 
de populatie als geheel van het beleid en van verschillende MVB-gerelateerde thema’s vindt. Dit is belangrijke 
input voor het opstellen en/of doorontwikkelen van het beleid.
Daarnaast gaan wij minimaal twee keer per jaar in gesprek met een groep deelnemers over de onderwerpen 
die op dat moment de aandacht hebben. Deze gesprekken zijn meer exploratief van aard en kunnen leiden tot 
nieuwe ideeën of gedachtevorming.
Tot slot onderhouden wij ook contacten met verschillende belangengroeperingen en –organisaties. wij toetsen 
ons eigen beleid aan externe standaarden en meningen. Hoewel wij het wellicht niet altijd eens zijn, is het 
onze ervaring dat het delen van visies en overwegingen in de regel verrijkend werkt. 

7.3 Communicatie 

Wij hechten veel waarde aan het geven van openheid van zaken en dat geldt zeker ook voor het onderwerp 
maatschappelijk verantwoord beleggen. Op onze website is daarom veel informatie te vinden over ons beleid 
en onze vorderingen:
•  Ieder half jaar publiceren wij een MVB-halfjaarverslag waarin wij ingaan op de resultaten die de afgelopen 

periode behaald zijn. 
•  Periodiek delen wij een overzicht van alle bedrijven en landen waarin wij beleggen en die wij uitsluiten. 
•  Hoe wij hebben gestemd op aandeelhoudersvergaderingen is doorlopend zichtbaar in onze online stem-tool. 

Ook publiceren wij het verslag verantwoord aandeelhouderschap.
• Daarnaast publiceert SPH de volgende aanvullende informatie op de website:
 - Samenvatting MVB beleid
 -  Infographic MVB-beleid: overzichtelijke visual waarin de speerpunten van het beleid staan 

weergegeven.
 -  Factsheets per thema: Over belangrijke onderwerpen stellen wij factsheets (bijvoorbeeld wapens, 

tabak) op, zodat voor iedereen duidelijk is hoe wij er mee omgaan. Om inzicht te geven in de keuzes 
die SPH maakt, delen wij ook de dilemma’s en overwegingen die op de bestuurstafel liggen. 

Deze documenten geven concreet en simpel aan wat we doen en worden gepubliceerd op de website. Het 
MVB-beleid is voor de geïnteresseerde deelnemer die meer verdieping zoekt.

Wij informeren onze deelnemers pro-actief over de hoofdlijnen van het beleid en over belangrijke 
ontwikkelingen. Hiervoor gebruiken wij verschillende middelen en kanalen, zoals de website, de 
Huisarts&Pensioen en presentaties.



8.  Resultaat, verantwoording  
en evaluaties
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Monitoring
Het doel van de monitoring is het bewaken dat de uitvoering en implementatie 
van het MVB-beleid volgens het door SPH geformuleerde beleid plaatsvindt. De 
monitoring vindt plaats conform het strategisch balansbeheer en beleggingsbeleid 
proces, waarbinnen de in dit beleidsdocument vastgelegde uitgangspunten en 
consequenties worden getoetst aan de realiteit.

Uitgangspunt is dat elk MVB-instrument waarvan SPH gebruik maakt, zoals in dit 
MVB-beleidsdocument benoemd, gemonitord en geëvalueerd zal worden.

Verantwoording
SPH legt verantwoording af over haar MVB-beleid door middel van de website, 
de MVB rapportages via het jaarverslag en door aanvullende toelichtingen aan de 
stakeholders van SPH. 

Evaluatie
Evaluatie van het MVB-beleid en uitvoering is beschreven in het strategisch 
balansbeheer en beleggingsbeleid. Sinds 2019 is de evaluatie van het MVB-beleid 
en uitvoering een volwaardig onderdeel van deze evaluaties, waarbinnen de in dit 
beleidsdocument vastgelegde uitgangspunten en consequenties worden getoetst 
aan de realiteit.
 
BELEID IN ONTWIKKELING
SPH onderzoekt hoe de monitoring van de implementatie en de uitvoering van het 
MVB-beleid verder kan worden uitgewerkt.

8.  Resultaat, verantwoording en evaluaties

Evaluatie

•  Periodieke en incidentele 
MVB evaluatie

Resultaat

• Rapportage

• Monitoring uitvoering

• Communicatie



Bijlagen
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De verdragen en investor statements die SPH onderschrijft of heeft ondertekend en de 

van toepassing zijnde wetgeving worden in deze bijlage beschreven.

UN Guiding Principles Reporting Framework (UN GP RF)
De UN GP RF is een initiatief van de VN met als doel bedrijven wereldwijd aan te moedigen een beleid op het 
gebied van mensenrechten te ontwikkelen en daarover te rapporteren. Het bestuur onderschrijft de UN GP RF.

UN Global Compact
De UN Global Compact bestaat uit tien principes die breed aanvaarde minimumvereisten zouden moeten 
voorstellen om onverantwoorde bedrijfsvoering te kunnen kaderen en definiëren.

UN Principles for Responsible Investment
De Principles for Responsible Investment (PRI) zijn door de VN ondersteunde richtlijnen voor institutionele 
beleggers. SPH heeft deze richtlijnen ondertekend en rapporteert hier jaarlijks over. 

OESO-richtlijnen/ IMVB-Convenant
SPH heeft het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) Convenant onderschreven. Met 
dit convenant kiest SPH voor een aanpak waarbij de OESO - richtlijnen voor multinationale bedrijven en de 
UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UN GP’s) als basis worden genomen om de risico’s voor 
samenleving en milieu te identificeren, prioriteren en adresseren. Het convenant is een samenwerking tussen 
non-gouvernementele organisaties (hierna: NGO’s), vakbonden en overheid. Het doorlopen van het ESG due 
diligence proces is nader uitgewerkt in Bijlage 2.

Sustainable Development Goals
De zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen zijn door de 
Verenigde Naties (VN) vastgestelde doelen voor 2030. Het zijn doelstellingen rond het beëindigen van extreme 
armoede, gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder 
ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering. Deze doelen bieden ook investeringskansen. Bij het 
behalen van deze doelstellingen spelen bedrijven dan ook een belangrijke rol. SPH gebruikt de Sustainable 
Development Goals als een begrippenkader rond het bepalen van positieve impact. 

De belangrijkste MVB-verplichtingen die volgen uit wetgeving worden hieronder kort opgesomd:

Code Pensioenfondsen 
De Code Pensioenfondsen is wettelijk verankerd en volgt het pas-toe-of leg-uit principe. De specifieke 
principes inzake MVB zijn de volgende:
-  Het bestuur zorgt ervoor dat er onder belanghebbenden draagvlak bestaat voor de keuzes over verantwoord 

beleggen. SPH doet dit door regelmatig in dialoog te zijn met de deelnemers, via het Verantwoordingsorgaan 
en door het onderwerp via deelnemers uitvragen te toetsten;

-  Het bestuur legt zijn overwegingen omtrent verantwoord beleggen vast en zorgt ervoor dat deze beschikbaar 
zijn voor belanghebbenden. SPH publiceert haar MVB-beleid op de website, ook de beleggingsovertuigingen 
zijn op de website te vinden. Daarnaast legt SPH verantwoording over het MVB-beleid af in het jaarverslag. 

Bijlage 1:  Normen en Verplichtingen



47SPH - Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Daarnaast stelt de Code Pensioenfondsen vereisten met betrekking tot MVB waaraan pensioenfondsen 
moeten voldoen. Ten aanzien van de vereiste dat het bestuur bij het bepalen van het beleid rekening houdt 
met zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van de belanghebbenden, om te zorgen voor optimaal rendement 
bij een aanvaardbaar risico, vertaalt SPH deze elementen naar de volgende punten: 
-  Het effect op het verwachte rendement veronderstelt SPH in beleggingsovertuiging 7 (MVB)  dat MVB-

aanpassingen in de beleggingsportefeuille, op de lange termijn waarvoor zij belegt, geen negatief effect 
heeft op de rendement/risico verhouding. SPH realiseert zich dat op kortere termijnen andere effecten op 
rendement en risico kunnen manifesteren en bewaakt dit als integraal onderdeel van de balanssturing;

-  Het effect op de kosten van het vermogensbeheer per deelnemer ziet SPH verwaarloosbaar. Omdat SPH 
in beleggingsovertuiging 7 (MVB) veronderstelt dat MVB-aanpassingen in de beleggingsportefeuille geen 
negatief effect heeft op de rendement/risico verhouding, zijn de MVB-effecten op de kosten per deelnemer 
te verwaarlozen. SPH zal waar relevant ter verantwoording een inschatting maken van de expliciete kosten;

-  De toets aan de risicohouding van het bestuur op vermogensbeheer geldt dat deze onderdeel is van het 
reguliere balansbeheerproces van SPH.

Wet verplichte beroepspensioenregeling
SPH belegt in overeenstemming met de prudent person-regel (artikel 130 Wvb). De prudent person- regel’ 
is gebaseerd op Europese regelgeving en ligt vast in artikel 130 van de Wvb. Deze regel schrijft voor dat alle 
beleggingen die gedaan worden met het geld van een pensioenfonds in het belang van de deelnemers en 
gepensioneerden moet zijn. De prudent person- regel is dus een belangrijke randvoorwaarde binnen het MVB-
beleid.

Investeringsverbod clustermunitie
Voor in Nederland gevestigde financiële bedrijven is het verboden om te investeren in bedrijven die 
clustermunitie, of cruciale onderdelen daarvan, produceren, verkopen of distribueren, tenzij als beperkt 
onderdeel van een indexbelegging.

Sanctiewet
Het is niet toegestaan om te beleggen in landen, bedrijven of personen op een sanctielijst.
De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties (VN) heeft de hoogste macht in het uitvaardigen van sancties. De 
Europese Unie (EU) kan ook zelfstandig sancties opleggen. Daarnaast kunnen individuele landen ook sancties 
instellen. De Nationale Terrorismelijst is daar een voorbeeld van. 
 
IORP II
In de IORP II Europese Pensioenfondsen richtlijn, in Nederland onder meer verwerkt in het FTK (Financiële 
Toetsing Kader), wordt het pensioenfondsen verplicht gesteld om ESG factoren die het fonds financieel 
relevant acht op te nemen in het Governance- en Risicobeheersysteem en eigen risicobeoordeling. Het gaat 
daarbij bijvoorbeeld om risico’s rond klimaatverandering, het gebruik van (schaarse) hulpbronnen, milieu 
en sociale risico's en risico's in verband met de waardevermindering van activa als gevolg van veranderde 
regelgeving. ESG-risico wordt toegevoegd aan het risicoraamwerk van SPH. 

Shareholder Rights Directive II
Deze richtlijn tracht een grotere lange-termijn betrokkenheid van aandeelhouders te creëren bij de corporate-
governance-praktijken van bedrijven. Een grotere betrokkenheid vanuit de aandeelhouders, door middel van 
het voeren van dialogen en uitoefenen van stemmen op aandeelhoudersvergaderingen, draagt bij aan een 
verbetering van financiële en niet-financiële (ESG) prestaties van bedrijven. Tegelijkertijd heeft de richtlijn ook 
als doel om de transparantie tussen asset-owners en beursgenoteerde bedrijven te vergroten. 
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Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) en Taxonomy Regulation (TR)
De SFDR en de Taxonomy Regulation zijn onderdeel van het bredere EU Action Plan for Financing Sustainable 
Growth. Deze verordeningen brengen additionele transparantieverplichtingen met zich mee op het gebied van 
MVB, met name voor producten die als ‘duurzaam’ zijn geclassificeerd. Tegelijkertijd streeft de verordening ook 
naar een grotere vergelijkbaarheid tussen producten (inclusief pensioenregelingen) en financiële marktpartijen 
(inclusief pensioenfondsen) op duurzaamheidsaspecten. De verordeningen hebben overlap met het IMVB-
convenant, bijvoorbeeld betreft het rapporteren over ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en deze 
te beoordelen middels een ESG Due Diligence proces. 

In onderstaande tabel worden de verschillende commitments van SPH nogmaals weergegeven, waarbij de 
belangrijkste daarbij behorende acties zijn opgenomen en de mate waarin SPH daar met dit beleid aan voldoet.

Access to Medicine Investor Statement

Actionable commitments

We will review and take into account the analysis 
generated from the Index as appropriate in the ESG 
analysis we conduct on the companies we invest in.

We will provide investor input into the evolution of the 
Index to ensure it considers the investment perspective 
as appropriate and remains dynamic and relevant to the 
debate.

We would encourage other investors to join us in this 
statement.

Een tekst conform de OESO-richtlijnen en UN GP’s

Een beschrijving (incl. toelichtende tekst op prioritering 
en thematische aandachtsgebieden) hoe SPH de 
verschillende ESG due diligence stappen conform de 
OESO-richtlijnen en de UN GP’s invult en verankert in 
de uitbesteding, monitoring en rapportage van externe 
dienstverleners.

De stemaanpak voor beursgenoteerde bedrijven en de 
dialogen aanpak voor beursgenoteerde bedrijven en 
corporate credits, direct of via de uitbesteding, gericht 
op het stimuleren van lange termijn waardecreatie bij 
bedrijven.

Een omschrijving hoe (maatschappelijke) waardecreatie 
op de lange termijn als een leidend principe wordt 
gehanteerd.

SPH zal initiatieven om met farmaceutische bedrijven 
in gesprek te gaan over Access to Medicine steunen en 
indien de betreffende bedrijven geen voortgang boeken 
overwegen om het bedrijf tijdelijk uit te sluiten uit het 
beleggingsuniversum.

SPH zal jaarlijks met Access to Medicine in gesprek gaan.

SPH roept haar vermogensbeheerders op om eveneens 
de Access to Medicine Investor Statement te tekenen, 
en laat dit punt bij de jaarlijkse evaluatie van de 
vermogensbeheerders een rol spelen.

Opgenomen in huidig MVB-beleidsdocument

Opgenomen in huidig MVB-beleidsdocument

In hoofdlijnen opgenomen in huidig MVB-
beleidsdocument, verdere uitwerking in 
implementatievoorstel stem- & dialogen beleid.

Opgenomen in huidig MVB-beleidsdocument

IMVB-Convenant
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Access to Medicine Investor Statement

IMVB-Convenant (vervolg)

Het convenant benoemt dat ‘’Waar mogelijk en zinvol 
betrekken de Deelnemende Pensioenfondsen derden die 
Deelnemende Pensioenfondsen als stakeholders zien bij 
het ontwikkelen van ESG-beleid.’’ 

Uiterlijk 2021. Opnemen in nieuwe contracten met 
Externe Dienstverleners:
•  ESG implementeren in beleid en managementsystemen 

en lange termijn waardecreatie als een leidend principe 
hanteren;

•  (Potentiële) negatieve impact van activiteiten in de 
beleggingen t.b.v. SPH identificeren en prioriteren en 
daarbij relevante stakeholders betrekken;

•  Invloed zal aanwenden om te bevorderen dat negatieve 
impact wordt voorkomen of gemitigeerd;

•  Invloed zal aanwenden om beursgenoteerde bedrijven 
waarin belegd wordt, en die een negatieve impact 
veroorzaken of daaraan bijdragen, op basis van 
tijdsgebonden vragen te stimuleren om negatieve 
impact te voorkomen en/of te mitigeren en/of te 
stimuleren om herstel en/of verhaal te bieden; 

•  Verantwoording aflegt door resultaten te monitoren en 
te rapporteren aan SPH over:
-  De voortgang van de uitvoering van het ESG-beleid 

van de betreffende Externe Dienstverlener en/of 
het ESG-beleid van het betreffende deelnemende 
pensioenfonds;

-  De ESG risico-identificatie methodologie van 
de Externe Dienstverlener en bevindingen over 
de negatieve impact die geïdentificeerd is in de 
Beleggingscategorieën;

-  Informatie over hoe getracht is de negatieve impact 
van activiteiten te voorkomen en/of te mitigeren en/
of te stimuleren om herstel en/of verhaal te bieden; 

-  Informatie over de op basis van de ernst van de 
negatieve impact geprioriteerde beursgenoteerde 
bedrijven, waarbij het aanwenden van invloed binnen 
het daarvoor gestelde tijdspad niet heeft geleid tot 
voldoende voortgang. 

2022. Rapportage van (pas-toe-of-leg-uit):
•  Een lijst van namen van bedrijven en/of 

beleggingsfondsen binnen de beursgenoteerde 
aandelenportefeuille(s);

•  De aanpak van het pensioenfonds (al dan niet via 
externe dienstverleners) ten aanzien van due diligence 
conform de OESO-richtlijnen en de UN GP’s;

•  Hoe het -beleid van het deelnemende pensioen-
fonds geïntegreerd is in de verschillende beleggings-
categorieën waarin het deelnemende pensioenfonds 
belegt;

Door jaarlijks in gesprek te gaan met Access to Medicine 
betrekt SPH NGO’s bij beleid en implementatie. 
Daarnaast betrekt SPH door ondertekening van het 
convenant de bij het convenant betrokken NGO’s 
indirect bij de totstandkoming van beleid.

Opgenomen in Manager selectie & monitoring beleid
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Access to Medicine Investor Statement

IMVB-Convenant (vervolg)

•  Ondernemingen waarmee namens het deelnemende 
pensioenfonds dialogen worden gevoerd en waarover.

-  De resultaten van dialogen namens het deelnemende 
pensioenfonds bij specifieke bedrijven;

•  Beslissingen die het deelnemende pensioenfonds 
genomen heeft wanneer een dialoog niet succesvol 
blijkt;

•  Hoe het pensioenfonds bij aandeelhouders-
vergaderingen van beursgenoteerde bedrijven waarin 
het pensioenfonds belegt, heeft gestemd conform de 
Richtlijn 2007/36/EG over het bevorderen van lange 
termijn betrokkenheid van aandeelhouders;

•  Waar zinvol toekomstig ESG-beleid en ESG-
doelstellingen.

Het bestuur van de deelnemende pensioenfondsen zorgt 
ervoor dat er onder deelnemers draagvlak bestaat voor 
de keuzes over verantwoord beleggen.

In de verklaring inzake beleggingsbeginselen wordt 
opgenomen op welke wijze in het beleggingsbeleid 
rekening wordt gehouden met ESG factoren. De 
verklaring beleggingsbeginselen wordt openbaar 
gemaakt.

ESG factoren (waaronder risico’s rond 
klimaatverandering, het gebruik van (schaarse) 
hulpbronnen, milieurisico’s, sociale risico's en risico's 
in verband met de waardevermindering van activa als 
gevolg van veranderde regelgeving) 
opnemen in het governance- & risicobeheersysteem en 
eigenrisicobeoordeling (ERB).
E.e.a. in verhouding tot de omvang, aard, schaal en 
complexiteit, niet relevant verklaren kan ook.

Inzicht geven aan deelnemers of/hoe rekening wordt 
gehouden met ESG-factoren.
In laag 1 van de Pensioen 1-2-3

Investment Belief in combinatie met MVB-beleid. MVB-
beleid dient dan ook openbaar te zijn. 

SPH tracht ESG-risico’s te beperken door hierover (i.s.m. 
andere pensioenfondsen en vermogensbeheerders) 
in gesprek te gaan met bedrijven en door kennis op 
dit terrein actueel te houden. ESG-risico zal worden 
toegevoegd aan het risicoraamwerk van SPH.

De SPH-site informeert over elke laag via www.
huisartsenpensioen.nl 
Hierbij wordt verwezen naar het beleggingsbeleid, dus 
impliciet naar ESG en ESG factoren. Op de website is 
het beleidsdocument MVB, de uitsluitingenlijst en een 
rapportage van het stemgedrag, de dialogenactiviteiten 
en de visie op een aantal actuele MVB-onderwerpen 
terug te vinden via www.huisartsenpensioen.nl

SPH overlegt regelmatig met het verantwoordings-
orgaan over het MVB-beleid. Door middel van deel-
nemersenquêtes inventariseert SPH regelmatig het 
draagvlak.

IORP II
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Access to Medicine Investor Statement

Wet verplichte beroepspensioenregeling

In het bestuurs-verslag vermelden op welke wijze in het 
beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en 
klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.

1 -  Het hanteren van ESG-doelstellingen in de 
beleggingsanalyses en –beslissingen. 

2 -  Het opstellen als actieve eigenaren, waarbij ESG-
doelstellingen in de activiteiten worden meegenomen. 

3 -  Het aansporen van bedrijven en overheden waarin 
wordt belegd om openheid te geven over hun ESG-
beleid.

4 -  Het promoten van het gebruik van de UN PRI binnen 
de financiële sector.

5 -  Het onderling samenwerken om de effectiviteit van 
het ESG-beleid te vergroten.

6 -  Het rapporteren van de eigen inspanningen op het 
gebied van ESG. 

Inspanningsverplichting om deel te nemen aan 
financiering van de energietransitie.

Het CO2 gehalte van de relevante beleggingen wordt 
gemeten.

2022: bekendmaking van de reductiedoelstellingen en 
actieplannen.

Opgenomen in het huidig MVB document.

Opnemen in dienstverlening van de MVB-coördinator/ 
rapportagevereisten.

Opgenomen in het huidig MVB document.

Uit dit MVB-beleidsdocument blijkt dat ESG-aspecten 
zijn geïntegreerd door het gehele beleggingsproces. In 
bijvoorbeeld de periodieke cyclus van investment cases, 
kaderstelling en uitvoeringsvoorstel worden voor alle 
beleggingscategorieën ESG-criteria meegewogen. Zo 
speelt bijvoorbeeld de invloed van SPH op het MVB-
beleid (zoals de uitsluitingenlijst) een rol bij de keuze 
tussen beleggen in fondsen voor gemeenschappelijke 
rekening of een separaat mandaat. 

Het betrokken aandeelhouderschap vertaalt zich 
bij SPH in de dialoog die wordt gevoerd met 
bedrijven waarin SPH belegt en het stemmen tijdens 
aandeelhoudersvergaderingen. 

Door MVB-coördinator en MVB-dienstverleners worden 
waar nodig bedrijven en overheden aangesproken op hun 
transparantie op ESG-gebied. 

SPH spreekt haar vermogensbeheerders aan op hun 
MVB-beleid en PRI-scores.

Om de effectiviteit van het MVB-beleid te vergroten 
werkt SPH samen waar mogelijk. Onze MVB-coördinator 
en dienstverleners kunnen als vertegenwoordiger van 
meerdere klanten een grotere vuist maken richting 
partijen waarin door haar klanten wordt belegd. De 
MVB-coördinator en dienstverleners werken op hun 
beurt ook weer samen.

SPH rapporteert via haar website over haar inspanningen 
op het gebied van MVB. Zo is op de website het 
beleidsdocument MVB, de uitsluitingenlijst en een 
rapportage van het stemgedrag, de dialogenactiviteiten 
en de visie op een aantal actuele MVB-onderwerpen 
terug te vinden via www.huisartsenpensioen.nl

PRI

Klimaatakkoord
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Het IMVB-Convenant biedt handvatten om het verantwoord beleggingsbeleid op te 

hangen aan een zogenoemde ESG due diligence, zoals uitgewerkt in de bovengenoemde 

OESO-richtlijnen. 

Deze ESG due diligence omvat in essentie het doorlopen van de risicocyclus, toegepast op ESG-risico’s:
- Identificeren en beoordelen van negatieve impact 
- Voorkomen en mitigeren van negatieve impact
- Monitoren van potentiële negatieve impact
- Rapporteren over die potentiële negatieve impact

De ESG due diligence houdt in dat voorafgaand aan het beleggingsproces een risicoanalyse wordt uitgevoerd 
op basis van geïdentificeerde risico's van de beleggingen op leefomgeving en samenleving. Omwille van de 
uitdagingen bij het in kaart brengen van alle relevante ESG-risico's, bevelen de OESO-richtlijnen aan om de 
due diligence te complementeren met een periodieke scan op de maatschappelijke impact van de portefeuille. 
Dit gebeurt via een risk based approach.

Bijlage 2:  ESG due diligence

1 2

4 3

Identificeren & 
Beoordelen van 

negatieve impact

Rapporteren 
over potentiële 

negatieve impact

Voorkomen en 
mitigeren van 

negative impact

Rapportages van 
mvb-coördinator/ 

beheerders

INPUT VANUIT RISK-
MANAGEMENT

BELEIDSDOCUMENTEN /
UITBESTEDING

TRANSPARANTE COMMUNICATIE 
NAAR STAKEHOLDERS 

RAPPORTAGES VAN MVB- 
COORDINATOR/ BEHEERDERS 
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Het IMVB-Convenant behelst in hoofdzaak richtlijnen voor hoe het doorlopen van de ESG due diligence 
geconcretiseerd kan worden in de volgende gebieden:
• Beleid;
• Uitbesteding;
• Monitoring van de uitbesteding;
• Rapportage en transparantie.

In dit beleidsdocument wordt rekening gehouden met de richtlijnen uit het IMVB-Convenant ten aanzien van beleid.

Het betreft:
•  Een commitment aan de OESO-richtlijnen en UN GP’s (deze paragraaf);
•  Een beschrijving hoe het Deelnemende Pensioenfonds de verschillende ESG-due diligence stappen conform 

de OESO-richtlijnen en de UN GP’s invult (deze paragraaf) en verankert in de uitbesteding, monitoring en 
rapportage van Externe Dienstverleners (Selectie-, Monitoring- en Evaluatiebeleid SPH);

•  Een toelichtende tekst op thematische aandachtsgebieden, inclusief gebruik van standaarden, die de 
Deelnemende Pensioenfondsen op basis van informatie komende uit een ESG-due diligence procedure als 
risicovol beoordelen, en op thematische aandachtsgebieden die volgen uit prioriteiten van de achterban van 
het betreffende Deelnemende Pensioenfonds. (paragraaf 3.2 MVB-thema’s);

•  Informatie over de activiteiten waar het individuele Deelnemende Pensioenfonds niet in zal beleggen. 
(paragraaf 5.1 Uitsluitingen);

•  De stemaanpak voor beursgenoteerde bedrijven en de dialogenaanpak voor beursgenoteerde bedrijven en 
corporate credits, direct of via de uitbesteding, gericht op het stimuleren van langetermijnwaardecreatie bij 
bedrijven. (paragraaf 5.2 Betrokken Aandeelhouderschap);

•  Een omschrijving hoe (maatschappelijke) waardecreatie op de lange termijn als een leidend principe wordt 
gehanteerd. (paragraaf 3.1.3 Langetermijnwaardecreatie).

BELEIDSIMPLEMENTATIE
•  SPH is bezig de invulling van de ESG due diligence screening nog verder uit te werken. Onderstaande tabel 

is in feite de procesbeschrijving van ESG due diligence en hoe SPH er invulling aan wil geven. SPH zou graag 
voor de identificatie en beoordelen van negatieve impact een gerichte risico screening toepassen op de 
gehele portefeuille aan de voorzijde van het beleggingsproces. De mogelijkheden hiervoor zijn op dit moment 
erg beperkt, maar dit blijft een onderwerp dat wij onderzoeken. 

•  In de praktijk wordt er op dit moment op de volgende manier invulling gegeven aan het due diligence proces:
 1.  Identificeren en beoordelen van negatieve impact: op dit moment vindt er een scan op de portefeuille 

plaats doormiddel van een controversy en risk-of-controversy screening via onze MVB coördinator. 
 2.  Voorkomen en mitigeren van negatieve impact: 
 Voorkomen - negatieve impact wordt voorkomen door ESG in de brede zin onderdeel te laten zijn in ons 
 beleggingsproces. Daarnaast dragen de instrumenten uitsluitingen, Co2 reductie en positieve selectie bij 
 aan het verminderen van het risico op negatieve impact. 
 Herstel en verhaal - wanneer ondernemingen negatieve impact (dreigen te) veroorzaken, gebruiken wij 
 onze invloed via dialoog met deze ondernemingen om deze negatieve impact te voorkomen, te mitigeren 
 en herstelmaatregelen of compensatie mogelijk te maken. 
 3.  Monitoring van (potentiële) negatieve impact: monitoring van (potentiële) negatieve impact vindt plaats 

via kwartaal en halfjaarlijkse rapportages van onze MVB coördinator en onze beheerders. Specifieke 
monitoring op ons dialogenbeleid en eventuele voortgang op herstel-en-verhaal vindt plaats via een 
halfjaarlijkse MVB rapportage van onze MVB coordinator. 

 4.  Rapporteren over specifieke negatieve impact: onze halfjaarlijkse MVB rapportages worden publiekelijk 
gedeeld via onze website.  
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BELEIDSIMPLEMENTATIE  - vervolg van pagina 53

Grootste 
duurzaamheidsrisico’s

Carbon Emissions

Toxic Emissions & 
Waste

Opportunities in  
Clean Tech

Product Carbon 
Footprint

Controversial sourcing

Water Stress

Packaging, Materials 
& Waste

Opportunities in  
Nutrition & Health

Product Safety & 
Quality

Access to Healthcare

Opportunities in  
Renewable Energy

Opportunities in  
Green Building

MVB-thema

Klimaat

Klimaat & 
Gezondheid

Klimaat

Klimaat

Klimaat

Klimaat & 
Gezondheid

Klimaat

Gezondheid

Gezondheid

Gezondheid

Klimaat

Klimaat

Scale, Scope, Irre-
mediability

Onherstelbare 
schade aan de 
aarde door te hoge 
uitstoot

Chemische 
vervuiling

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
machines

Het produceren van 
producten die te 
veel CO2 uitstoten 
en daarmee het 
klimaat schaden

Het gebruik van niet 
duurzame mate-
rialen en daarmee 
uitputting van de 
aanwezige reserves 
op aarde

Risico van onvol-
doende en niet 
zuiver drinkwater

Gebruik van te veel 
en niet duurzame 
verpakkingsmate-
rialen

Negatieve gevolgen 
van slechte voeding 
op de gezondheid

Risico’s op gezond-
heid als gevolg van 
slechte medicatie

Risico dat mensen 
geen/te weinig 
toegang tot zorg 
hebben

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
machines

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
gebouwen

SPH actie (MVB-
instrument)

- Uitsluiten
-  Betrokken  

aandeelhouder- 
schap

SPH reactie 
(doel)

Verminderen & 
vervangen

Verminderen

Verminderen 
bevorderen van de 
innovatie

Verminderen

Verminderen

Verminderen

Verminderen

Bevorderen van 
goede voeding

Verminderen

Bevorderen van 
toegang tot zorg

Bevorderen van de 
innovatie

Verminderen / 
bevorderen van 
innovatie

Uitvoerder

Betrokken aandeel-
houderschap en 
uitsluiten:
Coördinerend ver-
mogensbeheerder

Portefeuilles:
Vermogensbeheer-
ders
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Onderstaande tabel bevat het volledige overzicht van de grootste duurzaamheidsrisico’s per individuele sector.

MSCI sector

Energy

Materials 

Industrials

MSCI Industry 
group

Energy

Materials 

Capital Goods

Commercial & 
Professional Services

Transportation

Grootste risico’s 
(MSCI)
klimaat = vet
gezondheid = 
onderstreept

Carbon Emmisions

Health & safety

Biodiversity &  
land use

Toxic emissions & 
waste

Carbon Emissions

Water stress

Opportunities in 
clean Tech

Product Quality & 
safety

Labor management

Carbon Emissions

Labour management

Carbon Emissions

Biodiversity & 
land use

Health & safety

Labor management

Wat vinden wij 
ervan als fonds

Verminderen & 
vervangen 

Verminderen

Verminderen

Verminderen / 
bevorderen van 
innovatie

Verminderen

Verminderen

Grootste risico's
(Scale-Scope-
Irremedability)

Onherstelbare 
schade aan de 
aarde door te hoge 
uitstoot

Chemische 
vervuiling

Onherstelbare 
schade aan de 
aarde door te hoge 
uitstoot

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
machines

Onherstelbare 
schade aan de 
aarde door te hoge 
uitstoot

Onherstelbare 
schade aan de 
aarde door te hoge 
uitstoot

Wat doen wij ermee 
als fonds
Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement / 
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

SDG (impact)

7, 9, 11 & 13

3, 7, 9, 11 tm 15

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13
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MSCI sector

Consumer 
Discretionary

MSCI Industry 
group

Automobiles & 
Components

Consumer Durables 
& Apparel

Consumer Services

Grootste risico’s 
(MSCI)
klimaat = vet
gezondheid = 
onderstreept

Opportunities in 
clean tech

Labor management

Product safety & 
quality

Product carbon 
footprint

Product Safety & 
Quality

Chemical safety

Electronic waste

Carbon emissions

Supply chain labor 
standards

Controversial 
sourcing

Labor management

Product safety & 
quality

Water stress

Packaging materials 
& waste

Opportunities in 
nutrition & health

Wat vinden wij 
ervan als fonds

Verminderen / 
bevorderen van 
innovatie 

Verminderen

Verminderen

Verminderen

Verminderen

Verminderen

Bevorderen van 
goede voeding

Grootste risico's
(Scale-Scope- 
Irremedability)

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
machines

Produceren van 
producten die te 
veel CO2 uitstoten 
en daarmee het 
klimaat schaden

Onherstelbare 
schade aan de 
aarde door te hoge 
uitstoot

Gebruik van niet 
duurzame mate-
rialen en daarmee 
uitputting van de 
reserves op aarde

Risico van onvol-
doende en niet 
zuiver drinkwater

Gebruik van te veel 
en niet duurzame 
verrpakkings- 
materialen

Negatieve gevolgen 
op de gezondheid 
van slechte voeding

Wat doen wij ermee 
als fonds
Uitsluiten / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten / Stem-
men / gerichte en 
collectieve engage-
ment / Positieve 
Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen /  
uitsluiten / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement / 
Positieve Selectie

SDG (impact)

7, 9, 11 & 13

7, 9 & 13

7, 9 & 13

12, 13 & 14

3, 6 & 12

11 tm 15

2, 3 & 6
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MSCI sector

Consumer Staples

MSCI Industry 
group

Retailing

Food & Staples 
Retailing

Food, Beverage & 
Tobacco

Household & 
Personal Products

Grootste risico’s 
(MSCI)
klimaat = vet
gezondheid = 
onderstreept

Product safety & 
quality

Human capital 
development

Labor management

Product carbon 
foodprint

Privacy & data 
security

Labor management

Packaging Material 
& waste

Product safety & 
quality

Opportunities in 
nutrition & health

Water stress

Product safety & 
quality

Opportunities in 
nutrition & health

Packaging Material 
& waste

Opportunities in 
nutrition & health

Wat vinden wij 
ervan als fonds

Verminderen

Verminderen

Bevorderen van 
goede voeding

Bevorderen van 
goede voeding

Sterk verminderen

Bevorderen van 
goede voeding

Verminderen

Bevorderen van 
goede voeding

Grootste risico's
(Scale-Scope- 
Irremedability)

Produceren van 
producten die te 
veel CO2 uitstoten 
en daarmee het 
klimaat schaden

Gebruik van te veel 
en niet duurzame 
verpakkings- 
materialen

Negatieve impact 
van voeding op de 
gezondheid

Negatieve gevolgen 
op de gezondheid 
van slechte voeding

Negatieve gevolgen 
op de gezondheid 
van slechte voeding

Negatieve gevolgen 
op de gezondheid 
van slechte voeding

Gebruik van te veel 
en niet duurzame 
verpakkings- 
materialen

Negatieve gevolgen 
op de gezondheid 
van slechte voeding

Wat doen wij ermee 
als fonds
Uitsluiten / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten / Stemmen 
/ gerichte en collec-
tieve engagement / 
Positieve Selectie

Uitsluiten

Impact beleggen / 
uitsluiten / Stemmen 
/ gerichte en collec-
tieve engagement / 
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten / Stemmen 
/ gerichte en collec-
tieve engagement / 
Positieve Selectie

SDG (impact)

7, 9, 12 & 13

9, 12 & 13

2, 3, 6 & 12

2, 3, 6 & 12

2, 3, 6, 9 & 12

2, 3, 6 & 12

9, 12 & 13

2, 3, 6 & 9
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MSCI sector

Health Care

Financials

MSCI Industry 
group

Health Care 
Equipment & 
Services

Pharmaceuticals, 
Biotechnology & Life 
Sciences

Banks

Diversified Financials

Insurance

Grootste risico’s 
(MSCI)
klimaat = vet
gezondheid = 
onderstreept

Product safety & 
quality

Access to healthcare

Human capital 
development

Product safety & 
quality

Privacy & data 
security

Insuring health & 
demographic risk

Toxic emissions & 
waste

Human capital 
development

Access to healthcare

Human capital 
development

Consumer financial 
protection

Privacy & data 
security

Human capital 
development

Responsible 
investment

Human capital 
development

Privacy & data 
security

Consumer financial 
protection

Wat vinden wij 
ervan als fonds

Verminderen

Bevorderen van 
toegang tot zorg

Verminderen

Verminderen

Bevorderen van 
toegang tot zorg

Grootste risico's
(Scale-Scope-Irre-
medability)

Risico 's op gezond-
heid als gevolg van 
medicatie

Risico dat mensen 
geen toegang tot 
zorg hebben

Risico 's op gezond-
heid als gevolg van 
medicatie

Chemische  
vervuiling

Risico dat mensen 
geen toegang tot 
zorg hebben

Wat doen wij ermee 
als fonds
Uitsluiten / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Stemmen /  
gerichte en  
collectieve  
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
Stemmen /  
gerichte en collec-
tieve engagement / 
Positieve Selectie

Stemmen /  
gerichte en collec-
tieve engagement / 
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement / 
Positieve Selectie

SDG (impact)

2, 3, 6, 9 & 12

3

2, 3, 6, 9 & 12

3, 7, 9, 11 tm 15

3, 6
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MSCI sector

Information 
Technology

Communication 
Services

Utilities

MSCI Industry 
group

Software & Services

Technology 
Hardware & 
Equipment

Semiconductors 
& Semiconductor 
Equipment

Communication 
Services

Media & 
Entertainment

Utilities

Grootste risico’s 
(MSCI)
klimaat = vet
gezondheid = 
onderstreept

Opportunities in 
clean tech

Human capital 
development

Privacy & data 
security

Opportunities in 
clean tech

Human capital 
development

Privacy & data 
security

Supply chain labor 
standards

Controversial 
sourcing

Opportunities in 
clean tech

Human capital 
development

Privacy & data 
security

Labor management

Privacy & data 
security

Labor management

Carbon emissions

Opportunities in 
renewable energy

Human capital 
development

Wat vinden wij 
ervan als fonds

Verminderen / 
bevorderen van 
innovatie

Verminderen / 
bevorderen van 
innovatie

Verminderen / 
bevorderen van 
innovatie

Verminderen

Bevorderen van 
innovatie

Grootste risico's
(Scale-Scope- 
Irremedability)

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
machines

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
machines

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiente 
machines

Onherstelbare 
schade aan de 
aarde door te hoge 
uitstoot

Te lang vasthouden 
aan schadelijke en 
inefficiënte utilities

Wat doen wij ermee 
als fonds
Uitsluiten / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen

SDG (impact)

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13
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MSCI sector

Real Estate

Algemeen

MSCI Industry 
group

Real Estate

Grootste risico’s 
(MSCI)
klimaat = vet
gezondheid = 
onderstreept

Opportunities in 
green building

Human capital 
development

Governance overal 
30% plus (niet 
verder individueel 
benoemd)

Alle risico's die 
hierboven niet zijn 
toegelicht

Wat vinden wij 
ervan als fonds

Verminderen / 
bevorderen van 
innovatie

Voorkomen van 
controverses

Voorkomen van 
controverses

Grootste risico's
(Scale-Scope- 
Irremedability)

Te lang vasthouden 
aan schadelijke 
en inefficiënte 
gebouwen

Ontbreken van goed 
bestuur en toezicht

Wat doen wij ermee 
als fonds
Uitsluiten / 
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

Impact beleggen / 
uitsluiten /  
Stemmen / gerichte 
en collectieve 
engagement /  
Positieve Selectie

UN global compact 
engagement /  
algemeen stembeleid 
/ uitsluiten / 
positieve selectie

UN global compact 
engagement /  
algemeen stembeleid 
/ uitsluiten / 
positieve selectie

SDG (impact)

7, 9, 11 & 13
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SPH maakt onderscheid tussen twee soorten dialogen: normatieve en thematische 

dialoog (engagement). 

Normatieve dialoog
Normatieve dialoog heeft als doel structurele schendingen van UN Global Compact principes, OES- richtlijnen voor 
Multinationale ondernemingen of UN Guiding principles on Business & Human Rights te stoppen en te voorkomen.

Deze vorm van dialoog vindt plaats op basis van de volgende thema’s:
     • Mensenrechten: 
 - The International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR);
 - The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR);
 - The Geneva Conventions.
     • Arbeidsnormen:
 - International Labour Organization(ILO) Conventions.
     • Milieu:
 - The Rio Declaration on Environment and Development;
 - The Convention on Biological Diversity;
 - The UN Framework Convention on Climate Change;
 - The Paris Agreement.
     • Anti-corruptie: 
 - UN Convention against Corruption.

Thematische dialoog
SPH zal nadrukkelijk aandacht besteden aan engagement onderwerpen die gekoppeld kunnen worden aan één van de volgende 
hoofd- en deelthema’s:
     • Gezondheid:
 - Deelthema 1: Toegang tot Medicijnen en gezondheidszorg;
 - Deelthema 2: Lichamelijk en geestelijk welbevinden / Voeding;
 - Deelthema 3: Schoon water en riolering;
 - Deelthema 4: Leefomgeving /Bescherming tegen vervuiling.
     • Klimaat:
 - Deelthema 5: Toegang tot duurzame energie & bijdragen aan het beperken van klimaatverandering;
 - Deelthema 6: Bijdragen aan biodiversiteit;
 - Deelthema 7: Verduurzamen infrastructuur;
 - Deelthema 8: Meer recyclen en betere afvalverwerking;
 -  SPH spant zich in om nieuwe coalities te vormen met andere beleggers of NGO’s om de hierboven weergeven 

deelthema’s te agenderen;
 -  In de praktijk verschilt de kaderstelling per beleggingscategorie, zie het onderdeel MVB-kaderstelling mandaten voor 

een concrete uitwerking. 

Richtlijnen voor de uitvoering van het engagementbeleid door de MVB-coördinator
Engagement wordt voor SPH uitgevoerd door de MVB-coördinator. Deze houdt zich daarbij aan de kaders van dit SPH 
engagementbeleid.

Bijlage 3: Dialogenbeleid
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Uitbesteding van engagement activiteiten
     •  SPH verlangt van zijn vermogensbeheerders en MVB-coördinator dat zij een ESG-brede dialoog voeren op elke 

beleggingscategorie;
     •   SPH houdt bij de selectie van vermogensbeheerders en bij de selectie van de MVB-coördinator rekening met het 

engagementbeleid van deze partijen, en beoordeelt of het past bij het engagementbeleid;
     • SPH bewaakt de engagementactiviteiten die zijn uitbesteed;
     • SPH verlangt rapportages over de gerealiseerde resultaten van het gevoerde engagement.

Keuze van engagementactiviteiten
Bij het beoordelen van de wijze waarop engagement wordt ingevuld, worden aantal criteria gehanteerd:
     • Aansluiting bij de thema's klimaat en gezondheid;
     • Het engagementinitiatief komt van een betrouwbare partij;
     • De doelstellingen van het engagementinitiatief zijn SMART;
     • Het engagementinitiatief wordt gedragen door meerdere institutionele beleggers.

Opvolging van engagementactiviteiten
Bij aanvang van een engagementtraject, wordt op voorhand vastgelegd:
     • Wat de gewenste resultaten zijn (SMART);
     • Tot wanneer het engagementtraject loopt;
     • Wat de consequenties zijn bij gebrek aan succes;
     • Welke inbreng de MVB-coördinator verwacht van SPH bij het uitvoeren van de engagementactiviteit.

Daarnaast rapporteert de MVB-coördinator over de gerealiseerde resultaten van het engagementtraject, gekoppeld aan de 
deelthema's en KPI's.
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SPH belegt via aandelen in bedrijven. Aandeelhouders hebben rechten, waaronder 

stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. SPH heeft een eigen stembeleid opgesteld 

dat beschrijft hoe het fonds van dit recht gebruikmaakt. 

SPH gebruikt als basis voor het eigen stembeleid het stembeleid van de MVB-coördinator / de door de MVB-coördinator 
geselecteerde partij. 

Uitgangspunten bij de uitbesteding van het stembeleid
     •  SPH verlangt van de MVB-coördinator dat deze actief gebruik maakt van het stemrecht;
     •  SPH verlangt van de MVB-coördinator dat deze rapporteert over de uitvoering van het stemrecht namens SPH;
     •  Bij de selectie van vermogensbeheerders wordt het stembeleid meegewogen als beoordelingscriterium. SPH onderzoekt 

daarbij of het stembeleid past bij het MVB-beleid van het fonds en dit stembeleid (inclusief waar mogelijk de MVB-thema’s).

Uitgangspunten van het stembeleid
     •  SPH vindt het belangrijk dat het stembeleid rekening houdt met de principes van UN Global Compact, de governance 

principles van de OECD en de Global Corporate Governance Principles zoals voorgeschreven door het International 
Corporate Governance Network (ICGN);

     •  SPH wenst een ESG-brede invulling van het stembeleid en aansluiting bij het uitgangspunt van SPH over 
langetermijnwaardecreatie;

     •  Gezien de reikwijdte van de onderwerpen ter stemming bij aandeelhoudersvergaderingen, vindt SPH het belangrijk voor de 
governance component van ESG, te stemmen over:

 - Het jaarverslagen en de auditprocessen, de statuten en aandeelhoudersrechten, inclusief dividenduitkering;
 - De kapitaalstructuur van de onderneming;
 - De samenstelling en werking van bestuur en toezichtsorganen;
 - Het beloningsbeleid;
 - Voorstellen van andere aandeelhouders (inclusief waar mogelijk de MVB-thema’s Gezondheid en Klimaat).
     •  SPH verlangt dat de uitvoering van het stembeleid aansluit bij de wet- en regelgeving van kracht binnen de betreffende 

markt.

Implementatie en monitoring van het stembeleid
     •   SPH is transparant naar de deelnemers over de uitvoering van het stembeleid en rapporteert hierover;
     •  SPH vraagt van vermogensbeheerders en de MVB-coördinator dat zij op de peildatum voor elke aandeelhoudersvergadering 

eventueel uitgeleende stukken terugroepen voor materiële stemmingen, zoals die gerelateerd aan de SPH-thema's of die met 
een belangrijke corporate governance component.

Escalatiestrategie door bredere inzet van aandeelhoudersrechten en uitsluiting
SPH hanteert een escalatiestrategie voor het geval dat dialogen met ondernemingen uit de engagement programma’s 
onvoldoende voortgang boeken. Als eerste wordt gekeken of de dialoog geïntensiveerd kan worden met andere (hoger geplaatste) 
contact personen of door het versturen (al dan niet gezamenlijk met andere beleggers) van een urgentie-brief aan het bestuur.  
Mocht dit geen effect hebben dan kan SPH haar aandeelhoudersrechten inzetten, zoals:

Bijlage 4: Stembeleid
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•  Tegen stemmen op bepaalde agendapunten bij onvoldoende openheid en voortgang bij de engagement. Zo kan tegen het 
remuneratiebeleid worden gestemd indien ESG hierin onderbelicht is of tegen benoemingen worden gestemd indien de ESG-
kennis binnen het bestuur onder de maat is. De onderneming kan hierover ook actief worden geïnformeerd om ons standpunt 
kracht bij te zetten.

• Het stellen van vragen op de aandeelhoudersvergaderingen.
• Het plaatsen van aandeelhoudersresoluties op de agenda van de aandeelhoudersvergadering.  

De inzet van deze aandeelhoudersrechten bij ondernemingen waar de dialoog stagneert wordt op case-by-case basis overwogen. 
Hierbij wordt meegewogen of het opportuun en effectief is. De inzet van de aandeelhoudersrechten worden alleen ingezet 
wanneer zij een duidelijke link hebben met en bijdragen aan de thema's en prioriteiten zoals geïdentificeerd in het MVB-beleid van 
SPH. Wanneer er wordt tegengestemd op een van de relevante agendapunten, dan wordt de reden vermeld en vastgelegd. Dit is 
terug te vinden op de website van SPH.

Indien de onderneming internationale normen schendt en tevens onderdeel is van het normatieve engagement programma dan 
is het uiterste middel uitsluiting van beleggingen. De onderneming kan worden uitgesloten van beleggingen wanneer de escalatie 
strategie niet succesvol is gebleken en de onderneming geen stappen onderneemt om de schending op te heffen. 



65SPH - Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid

Positieve selectie algemeen
Positieve selectie houdt in dat er op basis van ESG variabelen een voorkeur wordt gegeven om te investeren 
in de beter scorende beleggingen. Dit kan vervolgens op verschillende manieren worden toegepast binnen de 
beleggingscategorieën. 
-  Voor beleggingen in beursgenoteerde bedrijven, zowel via aandelen als via obligaties, wordt positieve 

selectie toegepast door te beleggen in de “beste van hun sector”.  Bij het bepalen van dit percentage is 
het uitgangspunt dat er voldoende diversificatie en mogelijkheid tot het implementeren van gewenste 
beleggingsstrategieën overblijft. 

-  Onderdeel van de investmentcase en het implementatievoorstel is daarom een inventarisatie van het 
verschil tussen de huidige en de nieuwe voorgestelde portefeuille samenstelling (o.a. op diversificatie, factor 
exposure, volatiliteit, beta etc.).

-  Voor positieve selectie bij beleggingen in de illiquide categorieën wordt bij de portefeuillesamenstelling 
nadrukkelijk gestuurd op maatschappelijke waarde creatie op de gekozen deelthema’s. Om 
vermogensbeheerders in staat te stellen om te selecteren op basis van de gekozen deelthema’s en om 
adequate monitoring te faciliteren, worden de KPI’s in dit geval geformuleerd in termen van in de markt 
gebruikelijke indicatoren.

-  Bij het selecteren van de vermogensbeheerder/uitvoerder is ESG een beoordelingscriterium. De PRI score 
wordt daarbij meegenomen (lidmaatschap is vereist). De MVB Coördinator bespreekt de voortgang van hun 
MVB-beleid en neemt dit op in de manager monitoring en evaluatie

Mandaten

LDI
• Green bonds hebben bij verder gelijke eigenschappen de voorkeur boven grey bonds.
• Bij het selecteren van tegenpartijen en brokers is hun algemene ESG score een beoordelingscriterium.

Aandelen – ontwikkelde markten
•  Positieve selectie vindt plaats op basis een algemene ESG score als selectiecriterium. Er wordt alleen belegd 

in de best scorende 30% binnen een sector. 
•  Indien dit niet ten koste gaat van diversificatie/risico/rendement kan in een implementatievoorstel ook een 

hoge mate van betrokkenheid bij controverses als criterium worden gehanteerd. 

Aandelen - opkomende markten
•  Positieve selectie vindt primair plaats op basis van de score van de belegging op de algemene ESG score als 

selectiecriterium. Er wordt alleen belegd in de best scorende 60% binnen een sector.
• Indien dit niet ten koste gaat van diversificatie/risico/rendement kan in een implementatievoorstel ook een 
hoge mate van betrokkenheid bij controverses als criterium worden gehanteerd. 

Aandelen - small cap bedrijven

BELEID NOG TE IMPLEMENTEREN
•  Er wordt nog onderzocht hoe positieve selectie plaats kan vinden op basis van algemene ESG score als 

selectiecriterium. 
•  Indien dit niet ten koste gaat van diversificatie/risico/rendement kan in een implementatievoorstel ook een 

hoge mate van betrokkenheid bij controverses als criterium worden gehanteerd. 

Bijlage 5: Kaderstelling Positieve Selectie
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Bedrijfsobligaties EU/US 

•  Positieve selectie vindt primair plaats op basis van de score van de algemene ESG score als selectiecriterium. 
Er wordt alleen belegd in de best scorende 30% binnen een sector.

•  Indien dit niet ten koste gaat van diversificatie/risico/rendement kan in een implementatievoorstel ook een 
hoge mate van betrokkenheid bij controverses als criterium worden gehanteerd. 

• Green bonds hebben bij verder gelijke eigenschappen de voorkeur boven grey bonds.

High Yield

BELEID NOG TE IMPLEMENTEREN
•  Er wordt nog onderzocht hoe positieve selectie plaats kan vinden op basis van algemene ESG score als 

selectiecriterium. 

•  Indien dit niet ten koste gaat van diversificatie/risico/rendement kan in een implementatievoorstel ook een 
hoge mate van betrokkenheid bij controverses als criterium worden gehanteerd. 

• ESG speelt een rol in het risico-beoordelingsproces (in geval van een actieve invulling van het mandaat).
• Green bonds hebben bij verder gelijke eigenschappen de voorkeur boven grey bonds.

EMD LC
• Binnen deze categorie wordt een hoge mate van betrokkenheid bij controverses als criterium gehanteerd. 

Vastgoed
•  Een belangrijk selectiecriterium bij de zorgvastgoed portefeuille is een positieve bijdrage aan de KPI’s per 

(deel)thema’s. 
•  Daarnaast kijkt SPH, indien beschikbaar, naar de algemene ESG score als selectiecriterium. 
•  De ESG en de GRESB score spelen een rol in het risico-beoordelingsproces (vanwege de actieve invulling  

van het mandaat).

Infrastructuur
•  ESG speelt een rol in het risico-beoordelingsproces (vanwege de actieve invulling van het mandaat).

Hypotheken

BELEID NOG TE IMPLEMENTEREN
•  Er wordt momenteel onderzocht hoe ESG criteria mee kan worden genomen in de hypotheekverstrekking, 

bijvoorbeeld door hogere hypotheek mogelijkheden (in LTV termen) als dit ingezet wordt voor 
energiebesparende maatregelen. 

Class actions
SPH ziet class actions als een manier om bedrijven ook achteraf aan te spreken op hun gedrag. SPH zal zich als 
benadeelde partij melden zodat aan SPH toekomende schadevergoeding niet bij andere beleggers terecht komt.
Class actions kent een passieve en een actieve variant. De actieve variant is dat gedupeerde beleggers een 
blok vormen om een rechtszaak op te starten. SPH zal zelf geen rechtszaken opstarten. Bij de passieve variant 
melden partijen zich aan op het moment dat een schikking is bereikt. SPH doet wel mee aan de passieve variant 
van class actions. 
Per class action wordt bekeken of de inspanningen en opbrengsten opwegen tegen de geleden schade en de te 
verwachten kosten. Class actions werken op no cure / no pay basis, waarbij alleen bij uitkering van de verhaalde 
schade een vooraf bepaald percentage van de opbrengst naar de advocaten gaat. 
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BELEID IN ONTWIKKELING
•  In de tabel hieronder zijn de grootste duurzaamheidskansen gegroepeerd rond de MVB (deel)thema’s  

(mede opgezet vanuit het SASB raamwerk) en de SDGs. Dit is in feite een kader van hoe SPH hieraan 
invulling wil geven. 

•  De beschreven kansen worden op basis van concrete KPI’s gemeten om de maatschappelijke bijdrage  
te kunnen communiceren aan de deelnemers. Deze maatstaven worden gebruikt om voor elk MVB-
instrument en de onderliggende beleggingscategorie aanpassingen door te voeren om daarmee de  
gewenste mate van maatschappelijke waardecreatie op de hoofdthema’s te bewerkstelligen. 

Impact liquide beleggingen
Elke beleggingscategorie kent al dan niet onbewust impact beleggingen. SPH maakt inzichtelijk wat deze 
impact is in haar rapportages. Op termijn kan dit inzicht aanleiding zijn om ook bij de andere categorieën 
hierop te sturen. 

De impactmeting zal langs hetzelfde impact framework op basis van de thema’s van SPH plaatsvinden. 

Bijlage 6: Kaderstelling Impact beleggen 

Grootste 
duurzaamheidskansen

Opportunities in Clean 
Tech

Opportunities in 
Nutrition & Health

Access to Healthcare

Opportunities in 
Renewable Energy

Opportunities in Green 
Building

MVB-thema

Klimaat:
-  Toegang tot duurzame energie & bijdragen aan 

beperken van klimaatverandering
- Verduurzamen infrastructuur

Gezondheid:
- Bescherming tegen vervuiling

Gezondheid:
- Voeding
- Toegang tot gezondheidszorg en medicijnen
- Schoon water & riolering

Gezondheid:
- Toegang tot zorg en medicijnen

Klimaat:
-  Toegang tot duurzame energie & bijdragen aan 

beperken van klimaatverandering
- Verduurzamen infrastructuur

Gezondheid:
-  Bescherming tegen vervuiling

Klimaat:
-  Toegang tot duurzame energie & bijdragen aan 

beperken van klimaatverandering
- Verduurzamen infrastructuur

Gezondheid:
- Bescherming tegen vervuiling

SDG’s

7, 9, 11 & 13

2, 3, 6

3

7, 9, 11 & 13

7, 9, 11 & 13

SPH actie:
(MVB-instrument)

- Impact beleggen
-  Betrokken aandeel- 

houderschap
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Deelthema 1: Toegang tot Zorg (Gezondheid)

Deelthema 2: Voeding (Gezondheid)

Deelthema 3: Water (Gezondheid)

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

3 – GOEDE GEZONDHEID EN WELZIJN

2 – GEEN HONGER

6 – SCHOON WATER EN SANITAIR

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Employee Health & Safety
• Access & Affordability 

Impact beleggen: illiquide beleggingen
• Aantal mensen met toegang tot betaalbare zorg
• R&D budget voor medische research/technologie
• Verstrekken van anticonceptie 

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Ecological Impacts
• Customer Welfare

Impact beleggen: illiquide beleggingen
•  Totaal (mln. ton) verspilling van voedsel voorkomen/gereduceerd.
• R&D budget voor landbouw / voedsel en technologie.
•  Aantal hectares duurzame landbouwgrond gefinancierd.

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Water & Wastewater Management
• Access and Affordability

Impact beleggen: illiquide beleggingen
• Aantal liter waterbesparing p.a.
• R&D budget voor research naar waterbeheer, recycling
• Waterbehandelingsinfrastructuur
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Deelthema 4: Bescherming tegen vervuiling (Gezondheid)

Deelthema 6: Bijdragen aan biodiversiteit (Klimaat) 

Deelthema 5:  Toegang tot duurzame energie & bijdragen aan beperken van klimaatverandering 
(Klimaat)

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

11 –  DUURZAME STEDEN EN 
GEMEENSCHAPPEN

14 – LEVEN IN HET WATER
15 – LEVEN OP HET LAND 

7 – BETAALBARE EN DUURZAME ENERGIE
13 – KLIMAATACTIE

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Energy Management
• GHG Emissions
• Materials Sourcing & Efficiency

Impact beleggen: illiquide beleggingen
• Infrastructuur (diverse mogelijkheden).
• Afvalverwerking en verminderen van vervuiling

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Ecological impacts
• Water and Waste Management
• Air Quality

Impact beleggen: illiquide beleggingen
• Footprint biodiversiteit (ontwikkeling PBAF)
• Aantal bomen geplant
• Ton hergebruikt en gerecycled materiaal voor productie

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Energy Management
• GHG Emissions

Impact beleggen: illiquide beleggingen
• Reductie van CO2 uitstoot
• Aantal groene obligaties of vastgoed gefinancierd
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Deelthema 7: Verduurzamen infrastructuur (Klimaat) 

Deelthema 8: Meer recyclen en beter afvalverwerking (Klimaat) 

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

SDG Key Performance Indicators per MVB-instrument

13 - KLIMAATACTIE 
11 –  DUURZAME STEDEN EN 

GEMEENSCHAPPEN 
(zie gezondheid)

9 –  INDUSTRIE, INNOVATIE EN 
INFRASTRUCTUUR

13 - KLIMAATACTIE 
12 -  VERANTWOORDE CONSUMPTIE EN 

PRODUCTIE

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Energy Management
• Supply Chain Management
• Water and Waste Management

Impact beleggen: illiquide beleggingen
•  Faciliteren van duurzame logistiek: MWh bespaarde energie, 

bespaarde CO2-uitstoot
• Ton hergebruikt en gerecycled materiaal

Impact beleggen: liquide beleggingen 
(SASB duurzaamheidsindicatoren)
• Product Design and Lifecycle Management
• Waste and Hazardous Materials Management

Impact beleggen: illiquide beleggingen
• Ton hergebruikt materiaal voor productie
• Ton recyclable materiaal na productie
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Bijlage 7: Verklarende woordenlijst bij MVB-beleid

Betrokken aandeelhouderschap - Een belegger die actief betrokken wil zijn bij zijn beleggingen en 
voldoende zeggenschap heeft over de te volgen strategie van de onderneming (bevoegdheid tot benoeming 
directie, vetorecht bij bepaalde besluiten, goedkeuring jaarrekening, en dergelijke).

ATMi - Acces to Medicine index - De Access to Medicine index geeft een overzicht van het beleid 
van geneesmiddelenfabrikanten om de allerarmsten van de nodige medicijnen te voorzien. De uitkomsten 
worden weergegeven in een lijst met de best scorende onderneming bovenaan. Stichting Access to 
Medicine, met het kantoor in Amsterdam, bestudeert informatie van geneesmiddelenfabrikanten naar hun 
beleid en acties om de toegankelijkheid van essentiële medicijnen in arme landen te verbeteren. Voor de 
keuze van de relevante medicijnen wordt gebruik gemaakt van de Essential Medicines List (EML) van de 
Wereldgezondheidsorganisatie.

Beheren (ook wel managen) van mandaten - De verzameling van afspraken omtrent de wijze waarop 
een beheerder het vermogen zal beleggen.

Beleggingsovertuiging - Een beleggingsovertuiging is de perceptie van SPH van de financiële markt en hoe 
SPH waarde kan toevoegen voor haar deelnemers door middel van de beleggingsorganisatie en invulling.

Beleggingsuniversum en beleggingscategorieën - Klassen van objecten waarin SPH kan beleggen, zoals 
aandelen, obligaties en onroerend goed. Elke categorie heeft een ander risico en rendement. 

Bewaarder ook wel custodian - De bewaarder of custodian is een financiële partij die de effecten 
bewaart.

Class action - Een class action of groepsvordering, is een vorm van rechtszaak waarin een grote groep 
beleggers collectief een vordering bij de rechter brengt of waarin een bepaald bedrijf vervolgd wordt. 

Controversiële wapens - Term voortvloeiend uit internationale verdragen. Wapens die op grote schaal leed 
(kunnen) toebrengen en gericht zijn op burgers, dan wel vooral slachtoffers aan burgerzijde maken. Het gaat 
hierbij om de volgende zes typen wapens: nucleaire wapens, chemische wapens, biologische wapens, anti-
personeel mijnen, clusterbommen en munitie met verarmd uranium.

Coördinerend vermogensbeheerder of MVB-coördinator - De coördinerend vermogensbeheerder 
beheert zelf geen mandaten maar zorgt voor de afstemming met de vermogensbeheerders en andere 
betrokken partijen, zoals externe ESG onderzoeksbureaus en data providers, en verzorgt de geïntegreerde 
rapportage. 

Dutch Stewardship code  - Vanuit Eumedion opgestelde intentie waarmee pensioenfondsen, verzekeraars 
en vermogensbeheerders benadrukken dat zij het toenemende belang zien van betrokken en verantwoord 
aandeelhouderschap en de rol die institutionele beleggers spelen bij het bevorderen van lange-termijn-waarde-
creatie van de Nederlandse beursbedrijven waarin zij beleggen.

Duurzaamheidsrisico’s -  een ecologische, sociale of governance gebeurtenis of omstandigheid, die, indien 
deze zich voor doet een wezenlijk of een mogelijk materieel negatief effect op de waarde van de belegging kan 
veroorzaken.
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Engagement, ook wel het voeren van een dialoog met bedrijven - In gesprek gaan met bedrijven 
waarin SPH is belegd. Het doel van engagement is om bedrijven via dialoog te bewegen tot structureel 
maatschappelijk verantwoord gedrag. Naast stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is engagement een 
belangrijkrijk onderdeel van betrokken aandeelhouderschap. 

ESG - Environmental, Social and Governance criteria - ESG staat voor Environmental, Social and 
Governance. ESG integratie wil zeggen dat SPH de criteria voor milieu- sociaal- en governance beleid toepast 
bij haar investeringsbeslissingen. Dit komt overeen met het eerste principe van de Principles for Responsible 
Investment (PRI) van de Verenigde Naties dat luidt: 'Wij zullen milieu, sociale en governance aspecten 
betrekken bij ons beleggingsbeleid en onze investeringsbeslissingen.'

Governance - Engelstalig begrip dat duidt op de handeling of de wijze van besturen, het toezicht op de 
organisaties. Het wordt in verband gebracht met beslissingen die verwachtingen bepalen, macht verlenen of 
prestaties verifiëren. Binnen SPH wordt de term ook gebruikt om de mate van aandacht van het bestuur weer 
te geven.

Green bonds - Een ‘green bond’ is een obligatie waarmee beleggers investeren in duurzame projecten. 
Bijvoorbeeld voor duurzaam vastgoed. De lening dient als financiering voor duurzame projecten die beleggers 
precies aangeeft welke duurzame impact er wordt gemaakt. Een derde partij controleert of de besteding van 
het bedrag op een transparante manier gebeurt.

Impact beleggen - Impact beleggingen zijn beleggingen die naast een marktconforme financiële doelstelling 
ook een (meetbaar) maatschappelijke doelstelling hebben. Veelal zijn dit niet beursgenoteerde investeringen. 
Impact beleggingen wijken vaak iets af van de huidige gebruikelijke beleggingsproducten en komen daardoor 
minder snel naar voren bij reguliere selectieprocedures voor vermogensbeheerders en producten.

IMVB - Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-Convenant - Door de Pensioen-
federatie in gang gezette samenwerking tussen de Nederlandse pensioenfondsen, non-gouvernementele 
organisaties, vakbonden en overheid om tot gelijkluidend instrumentarium en rapportages te komen ten 
aanzien van MVB. SPH heeft dit ondertekend. Met dit convenant kiest SPH voor een aanpak waarbij de OESO 
- richtlijnen voor multinationale bedrijven en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights als basis 
worden genomen om de risico’s voor samenleving en milieu te identificeren, prioriteren en adresseren. Hoe 
SPH hieraan invulling geeft is beschreven in bijlage 1.

MVB - Maatschappelijk Verantwoord Beleggen - Bij het doen van beleggingen niet alleen kijken 
naar de financiële aspecten van de beleggingen, maar ook meenemen hoe de bedrijven waarin belegd wordt 
omgaan met mens en milieu.

NGO - Non- Gouvernementele Organisatie - Een niet-gouvernementele organisatie is een organisatie 
die onafhankelijk is van de overheid en zich op een of andere manier richt op een maatschappelijk belang. Over 
het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid of 
het bevorderen van de mensenrechten.

Normatieve en thematische dialoog – ook wel engagement - Engagement kan zowel op normatieve 
als op thematische wijze plaatsvinden. Bij normatieve engagement intervenieert de belegger ten gevolge 
van een incident (reactief), zoals een olieramp of mensenrechtenschandaal. Thematische engagement is 
daarentegen een vorm van proactieve engagement, waarbij de belegger een relevant thema over het voetlicht 
probeert te brengen om een sector of regio te beïnvloeden.
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OESO ook wel OECD - De OESO staat voor Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling en is een samenwerkingsverband van 36 landen om sociaal en economisch beleid te bespreken, 
te bestuderen en te coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke problemen op te lossen en 
trachten internationaal beleid af te stemmen. Hoe SPH het IMVB convenant en de OESO richtlijnen doorvoert 
in haar beleid is beschreven in bijlage 1. 

Pensioenfederatie - De Pensioenfederatie is de overkoepelende belangenbehartiger van 204 (dit zijn bijna 
alle) Nederlandse pensioenfondsen.

Positieve selectie - Kiezen voor bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan duurzaamheid. Het gaat 
niet alleen om bedrijven die het goede voorbeeld geven met milieuvriendelijke producten maar ook met 
maatschappelijk verantwoorde activiteiten. Bedrijven die het slechtst presterende op ESG gebied worden niet 
langer opgenomen in de beleggingsportefeuille. 

PRI – ook wel UN PRI – De Principles for Responsible Investment (PRI) is een door de Verenigde Naties 
ondersteund internationaal netwerk van institutionele beleggers, die samenwerken om 6 principes voor 
verantwoord beleggen te implementeren.

Red flags - De term rode vlag is de metafoor, een teken van een specifiek probleem dat aandacht vereist.

Securities lending - Securities Lending is een financiële dienstverlening waarbij de ene partij effecten 
uitleent aan de andere partij. Dit gaat gepaard met vergoedingen en regelingen zoals onderpand.

UN Global Compact - De UN Global Compact bestaat uit tien principes die breed aanvaarde 
minimumvereisten zouden moeten voorstellen om onverantwoorde bedrijfsvoering te kunnen kaderen en 
definiëren.

UN Guiding principles on business and human rights - De UN GP’s beschrijven de plicht van 
overheden en de verantwoordelijkheid van bedrijven om mensenrechten te respecteren. 

Wettelijke verplichtingen - De set aan rapportage en inrichtingsverplichtingen die voortkomen uit 
nationaal en internationaal toezicht en de geldende regelgeving. De kaders staan in bijlage 1. 
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