
 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

0. Inleiding 
In dit document worden doelstellingen en uitgangspunten beschreven van het Environmental, 
Social en Governance beleid (“ESG-beleid”) van Stichting Pensioenfonds Atradius Nederland 
(SPAN).  
Het is een uitgangspunt van het bestuur van SPAN dat bij het vaststellen van het beleggingsbeleid 
het financiële belang van zijn deelnemers voorop staat. Het bestuur is echter van mening dat deze 
verantwoordelijkheid in de richting van de deelnemers goed kan samengaan met het integreren 
van ESG-aspecten in het beleggingsbeleid. Daarbij wil het bestuur rekening houden met het 
milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur. 
 
1. Definitie ESG   
Een in de kapitaalmarkten en door beleggers gebruikte term voor niet-financiële indicatoren die de 
prestaties van ondernemingen op het vlak van milieu, sociale prestaties en behoorlijk bestuur 
meten door bijvoorbeeld energie-efficiëntie, emissie van broeikasgassen, omloopsnelheid 
personeel, training en kwalificaties medewerkers, verzuim, juridische risico´s en omzet nieuwe 
producten (indicator voor innovatie). 
 
2.  Doelstellingen van het ESG-beleid  
Het Pensioenfonds streeft onder andere naar het uitkeren van minimaal de nominale 
pensioenaanspraken. Daarnaast streeft het Pensioenfonds naar het verlenen van toeslagen over 
de pensioenaanspraken voor zover de financiële positie van het pensioenfonds dit 
toekomstbestendig toelaat. Deze strategische doelstelling is een uitgangspunt van het bestuur van 
SPAN bij het vaststellen van het beleggingsbeleid. Het bestuur van SPAN is van mening dat deze 
verantwoordelijkheid in de richting van de deelnemers goed kan samengaan met het integreren 
van ESG-aspecten in het beleggingsbeleid. Dit betekent dat het bestuur rekening wil houden met 
milieu- en sociale aspecten en aspecten van goed ondernemingsbestuur. Het fonds verwerkt dit 
uitgangspunt door bij haar selectie van beleggingscategorieën, (nieuwe) vermogensbeheerders, 
beleggingsfondsen of individuele beleggingstitels rekening te houden met maatschappelijke 
waarde creatie, dat wil zeggen het meewegen van ESG-informatie in plaats van alleen financiële 
informatie. Aangezien het fonds uitsluitend werkt met externe vermogensbeheerders, geeft zij in 
eerste instantie uitvoering aan dit beleid door van vermogensbeheerders te verlangen dat zij zich 
committeren aan de United Nations Global Compact principes en de OESO-richtlijnen als leidraad 
voor hun beleggingen.  
  



 

 

  

 
3. Uitgangspunten voor het te voeren ESG-beleid: 

a. SPAN zal geen beleggingstransacties doen die op grond van het internationale recht zijn 
verboden of niet voldoen aan door Nederland ondertekende internationale verdragen, zoals de 
United Nations Global Compact en de OECD-richtlijnen onderschrijven.  De UN Global Compact1 
bevat 10 principes die opgesplitst kunnen worden in (1) mensenrechten, (2) 
arbeidsomstandigheden, (3) milieu en (4) anti-corruptie.  
b. SPAN streeft ernaar geen beleggingen te doen in controversiële wapens en tabak voor zover 
deze niet al zijn uitgesloten via de UN Global Compact principes en OECD-richtlijnen. 
c. SPAN zal jaarlijks de markt monitoren of er ESG-fondsen zijn, waarmee verder stappen kunnen 
worden gezet voor een bijdrage aan een schonere en socialere wereld. Deze fondsen dienen te 
voldoen aan de investment beliefs van SPAN (passief) en aan de andere vereisten van het product 
approval process (waaronder Assets Under management, historic performance, tracking error, 
kwaliteit aanbieder etc.) zoals is vastgelegd in de Investment Cases.  
d. SPAN legt de invulling van het ESG-beleggingsbeleid voor alle beleggingen in de 
beleggingsportefeuille vast.  
e. SPAN legt over zijn ESG-beleid verantwoording af aan zijn belanghebbenden in het jaarverslag. 
 
4. Implementatie en uitvoering van het ESG-beleid 

Het ESG-beleid geldt voor alle categorieën waarin SPAN belegt. De mate waarin aan het ESG-
beleid uitvoering kan worden gegeven is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van bij SPAN 
passende ESG-fondsen. Het beleggingsbeleid van SPAN is “Passief”, tenzij. Dat komt neer op het 
volgen van indexen zoals de MSCI-world index. Uit het passieve beleid vloeit voort dat SPAN geen 
actief gemanagede fondsen in haar portefeuille wil hebben, dus ook geen actief gemanaged ESG-
fondsen. Verder is SPAN een middelgroot fonds en is er slechts beperkte managementtijd 
beschikbaar om de beleggingsportefeuille doorlopend en in detail te volgen en te analyseren. 
Daardoor komt het ESG-beleid van SPAN in de praktijk neer op het uitsluiten van bepaalde 
bedrijven die in algemene indexen opgenomen zijn. SPAN hanteert de volgende criteria bij het 
vaststellen van uitsluitingen: 
 
Aandelen en schuldpapier van bedrijven 
SPAN wil niet beleggen in bedrijven die zijn betrokken bij de productie van controversiële wapens. 
Dit zijn wapens die geen onderscheid maken tussen militaire en civiele doelen en vaak vele jaren 
na afloop van een conflict nog slachtoffers maken, vooral onder de burgerbevolking. De meeste 
van deze controversiële wapens zijn door middel van internationale wet- of regelgeving verboden 
of het gebruik hiervan is aan banden gelegd. SPAN sluit producenten van de volgende vijf typen 
wapens uit: 
1.  Anti-persoons mijnen 
2.  Biologische wapens 
3.  Chemische wapens 
4.  Clustermunitie 
5.  Nucleaire wapens 
 
  

                                                           
1 The Ten Principles | UN Global Compact  

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles


 

 

  

Ook wil SPAN het investeren in bedrijven in het licht van andere ESG-aspecten beperken, zoals 
bedrijven die deel uitmaken van: 
- De tabaksindustrie 
- Partijen die (indirect) gebruik maken van kinderarbeid 
- Industrieën die toeleveren aan de wapenindustrie, zoals bijvoorbeeld de productie van witte 
fosfor. 
 
Landenbeleid: Staatsobligaties 
SPAN belegt niet in staatsobligaties van landen waartegen substantiële internationale sancties zijn 
afgekondigd die het gehele land of personen treffen die deel uitmaken van de regering en landen 
die duidelijk achterblijven op ESG-gebied. Op dit moment belegt SPAN alleen in staatsobligaties 
van eurolanden. 
 
Landenbeleid: Aandelen en bedrijfsobligaties 
Met betrekking tot aandelen en bedrijfsobligaties worden bedrijven uit landen die op bepaalde ESG 

kenmerken minder scoren niet op voorhand uitgesloten2. Bedrijven in deze landen worden op hun 

eigen merites beoordeeld. 
 
SPAN volgt de volgende stappen bij de selectie van beleggingscategorieën en 
beleggingsinstrumenten: 
 
1. Beleggingsplan: Bij de vaststelling van het beleggingsplan wordt de ESG-impact meegenomen; 
2. Benchmark selectie: Bij de keuze van een benchmark wordt een ESG-afweging gemaakt tussen 
de diverse mogelijkheden van in de markt bekende benchmarks; 
3. Inrichting mandaten/fondsen: Bij mandaten en fondsen worden uitsluitingen die het gevolg zijn 
van het ESG-beleid zoveel mogelijk geïmplementeerd als gevolg van de keuze van de benchmark; 
4. Selectie vermogensbeheerders: Bij selectie van vermogensbeheerders wordt de ESG-impact 
meegewogen. Daarnaast verlangd SPAN dat alle vermogensbeheerders de UN Global Compact 
principles onderschrijven en naleven; 
5. Monitoring ESG-beleid: Er wordt naar gestreefd om te komen tot een rapportage op ESG-
gebied. Naast rendement en risico zal worden gekeken naar ESG-ontwikkeling; 
6. Monitoring vermogensbeheerders: Bij de monitoring en vergelijking van vermogensbeheerders 
en hun producten worden hun inspanningen op het gebied van ESG meegenomen. 
 
Engagement & Voting  
SPAN probeert via de vermogensbeheerders invloed uit te oefenen op bedrijven via stemgedrag 
en daar waar mogelijk in gesprek te gaan met bedrijven met materiële ESG-risico’s.  
 
  

                                                           
2 Een voorbeeld is Brazilië dat relatief slecht scoort op ESG-indicatoren als corruptie, (illegale) ontbossing en 

bescherming van de habitat van inheemse volkeren, maar goed scoort op andere kenmerken (democratie, 
85% van elektriciteitsverbruik is duurzaam opgewekt en 74% van brandstofverbruik is duurzaam).  



 

 

  

5.  Communicatie, monitoring en rapportage 
SPAN zal elk jaar in het jaarverslag en tijdens de Algemene Vergadering van Deelnemers 
verantwoording afleggen over haar ESG-beleid naar haar deelnemers en andere 
belanghebbenden.  
 
Het ESG-beleid en het beloningsbeleid worden gepubliceerd op de website van SPAN. Op de 
website staat verwijzing naar precontractuele informatie waar informatie wordt gegeven over de 
wijze waarop duurzaamheidsrisico´s worden meegewogen bij beleggingsbeslissingen3  
 
6. Toekomstig ESG-beleid  
Aangezien SPAN voor het realiseren van haar ESG-beleid grotendeels afhankelijk is van het 
fondsaanbod in de markt, zal SPAN de marktontwikkelingen ten aanzien van ESG-producten, 
blijven volgen. Dit is de taak van de Beleggingscommissie. Verder zal uitvoeren van het ESG-
beleid onderdeel worden van de ALM-cyclus. Na het uitvoeren van de periodieke ALM-studie, zal 
bij de portefeuille opzet het ESG-aspect meegenomen worden en zal er door een marktstudie 
gecheckt worden of er nieuwe producten aangeboden worden die, qua ESG-aspect, beter in de 
beleggingsportefeuille passen dan de bestaande beleggingsproducten. 
 
SPAN heeft haar deelnemers geraadpleegd om inzicht te krijgen in het draagvlak voor het ESG-
beleid. Uit deze raadpleging bleek dat deelnemers het belangrijk vinden dat rekening wordt 
gehouden met ESG-aspecten, maar onder de voorwaarde dat dit geen materiële invloed heeft op 
de indexatieverwachting. Wanneer ontwikkelingen op het gebied van ESG beleggen in de 
toekomst aanleiding geven om de beleggingsportefeuille fundamenteel aan te passen, dan zal het 
bestuur de deelnemers wederom raadplegen. Dit geldt niet voor normale aanpassingen die in het 
verlengde van het vastgestelde beleid liggen.

                                                           
3 Hiermee wordt voldaan aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation die van kracht wordt op 10 

Maart 2021. Regulatory Technical Standards zullen worden vastgesteld door de Europese Unie met 
betrekking tot de vereiste periodieke rapportages onder deze regulering.  


