Verantwoord beleggen 2018

1 Inleiding en achtergrond
Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Rijn- en Binnenvaart (hierna: ons pensioenfonds) heeft een lange termijn
beleggingsperspectief. Dit vertaalt zich in een lange termijn beleggingsbeleid. De wens om verantwoord te beleggen is
een belangrijk onderdeel van dit beleid.
Het verantwoord beleggingsbeleid is de visie van het bestuur op de maatschappelijke verantwoordelijkheid die het
beheren van vermogen met zich mee brengt. De invulling van deze verantwoordelijk kent subjectieve elementen en is
daarnaast continu onderhevig aan nieuwe inzichten. Het bestuur zoekt een optimale balans tussen haar ambitie op het
gebied van verantwoord beleggingen en de praktische haalbaarheid daarvan.
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2 Verantwoord beleggingsbeleid
Verantwoord beleggingsbeleid houdt in dat kapitaalverstrekkers hun verantwoordelijkheid nemen voor de manier waarop
het vermogen belegd wordt. Door ergens wel of juist geen of minder geld in te steken kan invulling gegeven worden aan
deze verantwoordelijkheid. Ons pensioenfonds gelooft dat verantwoord beleggen op lange termijn bijdraagt aan het
algemeen welzijn en naar verwachting geen negatieve uitwerking op het financieel rendement heeft. Het bestuur heeft
dan ook een duidelijke focus op een verantwoord beleggingsbeleid. Uitgangspunt daarbij is dat dit beleid
beleggingstechnisch verantwoord is en zeer beperkte meerkosten mag opleveren.
Bij het vormgeven en uitvoeren van het verantwoord beleggingsbeleid hanteert ons pensioenfonds de volgende richtlijnen:

1. Niet beleggen in onverantwoorde sectoren
Ons pensioenfonds streeft ernaar om beleggingen in controversiële wapens en grondstoffen geschikt voor consumptie
(zogenaamde ‘soft commodities’) in zijn geheel uit te sluiten. Ons pensioenfonds houdt zich vanzelfsprekend aan het
wettelijk verbod op het investeren in bedrijven die clustermunitie produceren. Daarnaast wordt ernaar gestreefd niet te
investeren in aan controversiële wapens gelieerde ondernemingen. Naast clustermunitie maken ook landmijnen,
biologische en chemische wapens onderdeel uit van controversiële wapens.
Het beleggen in grondstoffen wordt in verband gebracht met stijgende voedselprijzen en voedselschaarste. Hoewel
sluitend bewijs hiervoor niet algemeen geaccepteerd is, kiest ons fonds er veiligheidshalve voor om niet te beleggen in
grondstoffen die geschikt zijn voor consumptie. Dit betreft onder andere mais, graan en soja.

2. Hard maken voor mensenrechten, goede werkomstandigheden, anti-corruptie en milieu
Ons pensioenfonds onderschrijft de inhoud van de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI). In het
beleggingsbeleid streeft ons pensioenfonds ernaar om bedrijven die de UNPRI principes over mensenrechten,
werkomstandigheden, anti-corruptie en milieu schenden uit de beleggingsportefeuille te weren. Bij selectie van nieuwe
vermogensbeheerders is het onderschrijven van de UNPRI als selectiecriterium opgenomen. Meer informatie over de
UNPRI kunt u vinden op: www.unpri.org.

3. Implementatie
Bij het invullen van de beleggingsportefeuille is ons pensioenfonds afhankelijk van wat in de markt wordt aangeboden.
Gegeven dit aanbod streeft ons fonds ernaar een zo goed mogelijk passend verantwoord beleggingsbeleid te
implementeren. Ons fonds kiest voor het uitsluiten van de sectoren die als onwenselijk zijn aangemerkt en voor het
onderschrijven van de UNPRI. Bij de selectie van een beleggingsoplossing wegen deze twee elementen zwaar.

4. Communicatie
Ons pensioenfonds kiest voor gezamenlijke beleggingsoplossingen die beheerd worden door externe
vermogensbeheerders.
Hierdoor
kan
ons
pensioenfonds
niet
direct
stemmen
op
bijvoorbeeld
aandeelhoudersvergaderingen. Wij verlangen van onze vermogensbeheerders dat op een zorgvuldige wijze het stemrecht
uitoefenen in het belang van ons pensioenfonds en in overeenstemming met ons duurzaam beleggingsbeleid. Bij de
selectie van vermogensbeheerders is dit een selectiecriterium.
Ons pensioenfonds acht het van groot belang transparant te zijn en relevante informatie te delen met belanghebbers. De
communicatie over het verantwoord beleggingsbeleid is een belangrijk onderdeel hiervan.
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