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Samenvatting  

Pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (Rail & OV) neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen 

integraal mee in zijn beleggingskeuzes.  

 

Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van Rail & OV bepaalt de criteria op gebied van sociaal 

beleid, milieu en goed ondernemingsbestuur, waaraan beleggingen – naast een goede rendement-risico 

verhouding - moeten voldoen.  

 

De belangrijkste reden voor het hanteren van een MVB-beleid is onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en onze deelnemers. Het MVB-beleid is gebaseerd 

op internationale normen en waarden. We hebben de UN Principles for Responsible Investment (UNPRI) 

getekend en onderschrijven de UN Global Compact. Daarnaast willen we voldoen aan de OESO-richtlijnen 

(IMVB-convenant) voor multinationale ondernemingen en het Ruggie Framework. Daarnaast hebben we 

aanvullende scherpere eisen ontwikkeld op het gebied van kinderarbeid, milieu, mensenrechten en 

topbeloningen.  

 

Het MVB-beleid is van toepassing op alle beleggingscategorieën. Vermogensbeheerders die door ons zijn 

aangesteld moeten zich houden aan ons MVB-beleid.  

 

We passen het MVB-beleid toegepast door middel van vier strategieën: Uitsluiten, ESG-integratie, Actief 

aandeelhouderschap en Insluiten / Impactportefeuille.  

 

Het beleid moet helder, uitlegbaar en controleerbaar zijn voor deelnemers en overige stakeholders.  

 

De volgende documenten maken onderdeel uit van het MVB-beleid: 

1. Corporate Governance Code en Social and Environmental Code 

2. Code voor Betrokken Aandeelhouderschap 

3. Uitsluitingenbeleid 

4. MVB-richtlijnen en -restricties t.b.v. investeringen door externe managers 

5. Stembeleid 
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1 Inleiding 

Rail & OV neemt maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal mee in de beleggingskeuzes. Ons 

maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid bepaalt de criteria op het gebied van sociaal beleid, milieu en 

goed ondernemingsbestuur, waaraan beleggingen – naast een goede rendement-risico verhouding -moeten 

voldoen.  

 

De belangrijkste reden voor het hanteren van een MVB-beleid is onze maatschappelijke 

verantwoordelijkheid ten opzichte van de maatschappij en onze deelnemers.  Er gaat veel geld om in de 

kapitaalmarkt. Het feit dat we kapitaalverschaffer van veel bedrijven zijn, geeft ons de mogelijkheid om 

invloed uit te oefenen op het beleid van deze bedrijven.  

 

Onafhankelijke onderzoeken bieden geen eenduidig bewijs of MVB geld oplevert, geld kost, of een neutraal 

effect heeft. Rail & OV is een lange-termijnbelegger. We zijn ervan overtuigd dat duurzaam en verantwoord 

beleggen kan zonder dat het ten koste gaat van het rendement-risico profiel van de portefeuille. Het gebrek 

aan een goed maatschappelijk beleid kan een (financieel) risico betekenen voor een bedrijf. 

 

Het MVB-beleid is van toepassing op alle beleggingscategorieën. Vermogensbeheerders die door ons zijn 

aangesteld moeten zich houden aan ons MVB-beleid. 
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2 Normen en waarden 

Het MVB-beleid is gebaseerd op internationale normen en waarden. We hebben de Principles for 

Responsible Investment (PRI) getekend. Dit zijn zes principes om beleggers te stimuleren milieu- en sociale 

factoren te integreren in hun investeringen. Daarnaast onderschrijven we de UN Global Compact. Deze 

bestaat uit tien principes en wordt gebruikt om ondernemingen te stimuleren op een maatschappelijk 

verantwoorde manier te ondernemen. Tot slot willen we voldoen aan de OESO-richtlijnen voor 

multinationale ondernemingen (IMVB-convenant) en het Ruggie Framework.  

 

We hebben aanvullende scherpere eisen ontwikkeld op het gebied van kinderarbeid, milieu,  mensenrechten 

en topbeloningen. Het MVB-beleid is vastgelegd in de “Code on Corporate Social Responsibility. Onderdeel 

hiervan zijn de Corporate Governance Code en de Social and Environmental Code. De Corporate Governance 

Code bestaat uit acht principes waarop ondernemingen worden beoordeeld. Het gaat daarbij met name om 

het beschermen van de belangen van aandeelhouders en om een juiste inrichting van het bestuur bij de 

onderneming. De Social and Environmental Code is aangevuld met een code op sociaal- en milieugebied en 

bestaat uit negen principes. 

 

Externe vermogensbeheerders moeten zich houden aan ons MVB-Beleid. Daartoe ondertekenen ze de 

‘MVB-richtlijnen en -restricties t.b.v. investeringen door externe managers’. 
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3 Strategieën  

Het MVB-beleid is van toepassing op alle beleggingscategorieën. We hanteren vier strategieën: 

• Uitsluiten 

• ESG-integratie 

• Actief aandeelhouderschap 

• Impactportefeuille / Insluiten 

3.1 Uitsluiten 
We sluiten bepaalde bedrijven en landen op principiële gronden uit van investering. De uitsluitingenlijst is 

van toepassing op de gehele portefeuille. In deze bedrijven of landen belegen we niet. Ook verhuren we 

geen vastgoed aan hen. 

 

1. Landen 

We sluiten landen uit als zij op de VN-sanctielijst staan. We beleggen niet in staatsobligaties die door deze 

landen worden uitgegeven. Ook lagere overheden en bedrijven die voor meer dan 20% staatseigendom zijn, 

sluiten we uit van investeringen. Andere investeringen in deze landen sluiten we niet uit. We houden ons 

aan EU-sancties, maar deze gebruiken we niet als basis voor het uitsluitingenbeleid. 

 

2. Controversiële wapens 

We sluiten op voorhand beleggingen uit in bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie van, de 

verkoop van of het onderhoud aan controversiële wapens. Ook het verlengen van de levensduur van, en 

deelname in onderzoekprojecten naar, controversiële wapens is uitgesloten.  

 

Onder controversiële wapens verstaan we: wapens die onevenredig veel burgerslachtoffers maken ten 

opzichte van hun militaire doel. Voorbeelden hiervan zijn atoom-, biologische, chemische wapens (incl. witte 

fosfor), clusterwapens, wapens met verarmd uranium en anti-persoonslandmijnen.  

 

Directe betrokkenheid en exclusiviteit zijn uitgangspunten van ons beleid. Directe betrokkenheid richt zich 

op essentiële onderdelen van controversiële wapens. Exclusiviteit betekent dat het ontwikkelde product 

specifiek en exclusief bedoeld moet zijn voor controversiële wapens. Niet uitgesloten zijn betrokkenheid bij 

niet-essentiële onderdelen of producten of diensten die ook van toepassing zijn op conventionele 

wapensystemen, of die buiten de militaire-sector gebruikt worden. 

 

3. Tabak 

We sluiten ondernemingen uit die betrokken zijn bij de productie van tabak. Tabaksproducenten definiëren 

we als ondernemingen die actief zijn in de productie van sigaretten, e-sigaretten en/of andere tabak-

gerelateerde producten. De subsector tabak van de Global Industry Classification Standard (GICS) nemen we 

hierbij als uitgangspunt.   
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4. Thermische kolen 

We sluiten ondernemingen uit die betrokken zijn bij de winning van thermische kolen en/of afhankelijk zijn 

van thermische kolen in de energiemix op de uitsluitingenlijst. Thermische kolen zijn kolen die worden 

gebruikt voor de opwekking van energie. Thermische kool staat ook bekend als steam coal of energy coal. 

We sluiten ondernemingen uit die voldoen aan één van de volgende criteria:  

• ondernemingen die voor ten minste 10% van de omzet afhankelijk zijn van de winning van 

thermische kolen; en  

• ondernemingen waarvan ten minste 50% van de energiegeneratiemix afkomstig is uit 

thermische kolen én waarvan de energieopwekking uit thermische kolen ten minste 5% van de 

totale omzet is1.   

 

Ondernemingen die tussen de 25% en 50% van de energiemix uit thermische kolen halen sluiten we niet 

direct uit. We nemen wel een aantal stappen: 

• We onderzoeken of deze bedrijven reductieplannen hebben; 

• Bedrijven met reductieplannen monitoren we en sluiten we bij onvoldoende voortgang alsnog 

uit; 

• Bedrijven zonder (openbare) reductieplannen schrijven we aan met het voornemen tot 

uitsluiting. Als blijkt dat ze toch reductieplannen hebben, monitoren we dit. Als ze deze plannen 

niet hebben, starten we een engagementprocedure op (afhankelijk van de kans op verbetering). 

Anders sluiten we deze bedrijven alsnog uit.  

 

De uitsluiting van thermische kolen is vooralsnog alleen van toepassing op de beleggingscategorieën 

aandelen, obligaties, high yield en private beleggingen vanwege de data-beschikbaarheid. 

 

Niet succesvol engagement 

Soms komt het voor dat een onderneming in de portefeuille niet (langer) voldoet aan onze 

minimumvereisten. Dit zijn bijvoorbeeld ondernemingen die de Global Compact schenden. In dit geval 

beoordelen we het potentiële effect van een engagementtraject. Als het in de lijn der verwachting ligt dat 

we de controverse met behulp van engagement kunnen oplossen, starten we een engagementtraject. Als we 

verwachten dat engagement niet effectief zal zijn, dan plaatsen we de onderneming direct op de 

uitsluitingenlijst.  

 

Als een onderneming in een engagementtraject niet bereid is om in dialoog te gaan en/of onvoldoende 

gehoor geeft aan ons verzoek tot verandering, kunnen we  alsnog besluiten om deze onderneming uit te 

sluiten. Dit wordt nadrukkelijk gezien als laatste redmiddel. 

3.2 ESG-integratie 
ESG-integratie is het integraal meenemen van MVB-factoren bij de selectie van nieuwe investeringen. De 

mate waarin we deze methode toegepassen in de portefeuille is afhankelijk van de beleggingscategorie. 

 

Waar de beleggingsstrategie het toelaat om invulling te geven aan ESG-integratie, doen portefeuille-

managers op structurele wijze onderzoek naar de ondernemingen waarin zij beleggen. Duurzaamheids-

prestaties van ondernemingen worden op drie aspecten beoordeeld: economisch, sociaal en 

 ________  
1 Om een onderneming voor uitsluiting in aanmerking te laten komen moet aan beide voorwaarden worden voldaan.   
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milieutechnisch. Daarnaast houden managers rekening met sectorspecifieke risico’s. Het kan zijn dat 

portefeuillemanagers hierin verder gaan dan het MVB-beleid hen voorschrijft.  

 

De integratie is het verst bij de Strategische Aandelen Portefeuille (SAP). Naar iedere potentiële investering 

in de SAP wordt naast de gebruikelijke financiële analyse, ook een uitgebreid MVB-onderzoek verricht. Alleen 

bedrijven die positief uit dit onderzoek komen, worden opgenomen in de portefeuille. Ook op andere 

portefeuilles wordt ESG-integratie toegepast. De mate waarin en manier waarop dit gebeurt, is afhankelijk 

van het beleid van de manager. Jaarlijks wordt de CO2-voetafdruk van de portefeuille gemeten. 

 

Bij selectie van een nieuwe manager verrichten we due diligence op o.a. het MVB-beleid van de manager. In 

de juridische fase leggen we onze minimale voorwaarden en de beperkingen voor de manager vast.  

 

In de vastgoedportefeuille wegen duurzaamheidscriteria zwaar mee. Daarbij besteden we met name 

aandacht aan het energieverbruik van de gebouwen. Op natuurlijke momenten, zoals bij aankoop, renovatie 

of onderhoud, worden er maatregelen genomen om het object verder te verduurzamen en het 

energieverbruik te verminderen.   

3.3 Actief aandeelhouderschap 
Als aandeelhouder zijn we mede-eigenaar van een onderneming. Dit stelt ons in staat om invloed uit te 

oefenen op ondernemingen. We gebruiken deze invloed om ondernemingen aan te zetten hun prestaties op 

het gebied van duurzaamheid te verbeteren. We doen dit door het voeren van engagement en het stemmen 

op aandeelhoudersvergaderingen. De actief aandeelhouderschap strategie is beschreven in het Beleid voor 

Betrokken Aandeelhouderschap. 

 

Engagement 

Engagement is het opstarten van een gespreksprocedure met een onderneming. We treden regelmatig in 

gesprek met de ondernemingen in de portefeuille. Enerzijds doen we dit om op de hoogte te blijven van het 

doen en laten van de onderneming. Anderzijds voorzien we een onderneming van input en advies, zonder 

hierbij de rol van de raad van bestuur van de onderneming over te nemen. We zijn van mening dat deze 

betrokkenheid positief bijdraagt aan zowel de financiële prestaties als ook de maatschappelijke prestaties 

van een onderneming.  

 

We maken onderscheid tussen verschillende soorten engagement: 

• Strategisch engagement is het reguliere contact dat een portefeuillemanager heeft met 

ondernemingen uit de portefeuille. Dit kan gaan over verschillende bedrijfsrelevante onderwerpen, 

waaronder ESG gerelateerde zaken.  

• Bij proactief engagement gaan we het gesprek aan met een onderneming over specifieke thema’s. 

Over het algemeen zijn deze thema’s gekoppeld aan potentiële risico’s die we in de markt zien en 

die impact kunnen hebben op een specifieke sector of onderneming.  

• Aan reactief engagement gaat slecht ondernemerschap, een ongeluk of een andersoortige misstand 

vooraf. We voelen ons in dit geval genoodzaakt om een verandering in het gedrag van de 

onderneming te eisen. 
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Uitbesteding engagement 

Engagementprocedures worden uitgevoerd door een externe gespecialiseerde partij. Het uitbesteden van 

engagement heeft als voordeel dat de dialoog over de gehele portefeuille gelijk wordt getrokken. Bovendien 

voert de engagement provider engagement uit naam van meerdere beleggers, waardoor ze potentieel een 

grote invloed op ondernemingen kunnen uitoefenen. 

 

De engagement-procedures voor de SAP doet onze externe manager, die daarvoor nauw samenwerkt met 

de gespecialiseerde engagement provider. Op case-by-case basis wordt besloten of de externe manager de 

engagementactiviteiten uitvoert of dat deze worden uitbesteed aan de gespecialiseerde engagement 

provider. De reden hiervoor is dat de externe portefeuillemanagers vanwege de geconcentreerde aard van 

de portefeuille een intensief contact hebben met de ondernemingen. Deze nauwe relatie zorgt ervoor dat de 

manager een relatief grote invloed kan uitoefenen op de ondernemingen in portefeuille. Bovendien hebben 

de portefeuillemanagers een directe link met ons, waardoor zij direct hun wensen over kunnen brengen naar 

de onderneming.  

 

Samenwerking met externe partijen 

We zijn van mening dat het in bepaalde omstandigheden nuttig kan zijn om samen te werken met andere 

partijen. Verschillende partijen hebben ervaring, expertise en/of capaciteit op uiteenlopende onderwerpen. 

Door samen te werken kun je deze middelen op een zo efficiënt mogelijke manier inzetten. Ook de toename 

in schaalgrootte kan een dialoog kracht bijzetten.  

 

Twee vaste samenwerkingsverbanden waarin we - via SPF Beheer - participeren zijn de PRI (Principles for 

Responsible Investment) en Eumedion. De PRI is een verband waarbinnen internationale beleggers collectief 

engagement voeren. We nemen deel aan een engagement als (1) het onderwerp aansluit bij ons MVB-

beleid, en (2) een aanzienlijk deel van de aangesproken ondernemingen bij ons in de portefeuille zit. De 

gespecialiseerde engagement provider, die namens ons engagement voert, is ook aangesloten bij PRI. Om 

overlap te voorkomen participeren we niet in een collectieve engagementprocedure als de gespecialiseerde 

engagement provider daar ook al aan deelneemt. We werken ook samen met Eumedion. Eumedion is een 

samenwerkingsverband waarin met name Nederlandse investeerders het gesprek aangaan met Nederlandse 

ondernemingen. Deelname in andere samenwerkingsverbanden beoordelen we op een ad-hoc basis, 

afhankelijk van het onderwerp en de verwachte effectiviteit. 

3.3.1 Stemmen 
We stemmen op zo veel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waar we aandelen van 

bezitten. Door gebruik te maken van het stemrecht kunnen bedrijven gestimuleerd worden maatschappelijk 

te ondernemen en het bedrijf te leiden volgens de principes van goed ondernemingsbestuur.  

 

Ons stembeleid is gebaseerd op internationale corporate governance principes. 

 

Het stemmen op de portefeuille hebben we uitbesteed aan een externe stemadviseur. Dit stemadviesbureau 

geeft een stemadvies op basis van ons stembeleid. Dit beleid is gebaseerd op internationale corporate 

governance principes en publiceren we op onze website. Het advies wordt aangevuld met een regulier 

advies van het stemadviesbureau zelf en achtergrondinformatie. Voor de extern beheerde portefeuilles 

wordt het stemadvies van de stemadviseur automatisch doorgezet.  

 



 

 

 10 

Op de Strategische Aandelenportefeuille beoordeelt de portefeuillemanager het door de stemadviseur 

uitgebrachte advies, de achtergrondinformatie en raadpleegt waar nodig extra bronnen. Indien nodig wordt 

het advies aangepast, op basis van dit onderzoek of gesprekken met de onderneming, 

 

Uitlenen van aandelen 

Soms lenen we aandelen uit. Zolang deze aandelen zijn uitgeleend hebben we geen stemrecht meer. Als er 

belangrijke zaken op de agenda staan waarbij het gewenst is dat er met alle aandelen gestemd wordt, halen 

we de uitgeleende aandelen terug. 

3.4 Impactportefeuille/insluiten 
In aanvulling op het brede MVB-beleid hebben we een allocatie van 1% naar impactbeleggingen om 

maatschappelijke impact te realiseren. Deze portefeuille vullen we in met beleggingsfondsen (al dan niet 

beursgenoteerd) die een duurzame maatschappelijke verandering nastreven met een aantrekkelijk verwacht 

rendement. De benchmark van de impactportefeuille is de 10-jaars swaprente + 1%. 

 

We hebben vier thema’s gedefinieerd voor de impactportefeuille: 

Microfinanciering:  Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor kleine, vaak startende 

ondernemingen in ontwikkelingslanden. Dit stimuleert de economische groei en 

werkgelegenheid in deze landen.  

MKB-financiering:  Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor het midden- en kleinbedrijf 

in ontwikkelingslanden. Ook dit stimuleert de economische groei en 

werkgelegenheid in deze landen. 

Landbouw en voedsel: Het vergroten van toegang tot financiële middelen voor kleine en middelgrote 

landbouwbedrijven in ontwikkelingslanden. Landbouw levert relatief een grote 

bijdrage aan de economische groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en 

draagt bij aan de voedselbeschikbaarheid.  

Duurzame energie:  Het verlagen van de uitstoot van CO2, dat bijdraagt aan de wereldwijde opwarming 

van de aarde. 

 

We richten ons voornamelijk op economische groei en werkgelegenheid in ontwikkelingslanden en op 

duurzame energie. 
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4 Transparantie 

Ons uitgangspunt is dat het beleid helder, uitlegbaar en controleerbaar moet zijn voor onze deelnemers en 

de overige stakeholders. Op onze website publiceren we de beleggingenlijst, het stemgedrag, het 

stembeleid, het MVB-beleid, de kwartaalrapportage over actief aandeelhouderschap en de lijst met 

uitsluitingen. We rapporteren over het gevoerde MVB-beleid in de kwartaalrapportage vermogensbeheer. 

Vaste onderdelen hierin zijn het stemgedrag, de gevoerde dialoog binnen de SAP, aanpassingen in de 

uitsluitingenlijst en class action activiteiten.  

 

We hebben onze uitvoerder gemandateerd om uitsluitingen door te voeren en engagementprocedures te 

starten.  
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5 Bijlagen 
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5.4.1   Stembeleid 
 

 

 

 

 


