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Samenvatting 

Het MVB-beleid beschrijft de verschillende facetten van het maatschappelijk verantwoord beleggen-beleid 

van pensioenfonds Rail & OV. Dit betekent dat er per onderdeel van de beleggingscyclus stil wordt gestaan 

bij de belangrijkste uitgangspunten (vertaald naar het fundament) en speerpunten (vertaald naar de 

toegevoegde waarde) van het MVB-beleid.  

 

Het MVB-beleid start op beleidsniveau. Het MVB-beleid van Rail & OV voldoet niet alleen aan wet- en 

regelgeving, maar ook aan de normen die wij onszelf opleggen en de standpunten die wij in position papers 

vormen ten aanzien van MVB-onderwerpen. De thema’s waarop Rail & OV iets extra’s wil doen worden vorm 

gegeven aan de hand van de SDG’s die zijn geselecteerd en komen tot uiting in de beleidsdoelstellingen. Om 

de progressie van het beleid te waarborgen worden KPI’s geformuleerd.   

 

Het MVB-beleid wordt vervolgens vertaald naar de beleggingsstrategie. In de strategie wordt het 

beleggingsuniversum van de portefeuille vastgesteld. Het MVB-beleid beïnvloedt dit door middel van het 

uitsluiten van landen en sectoren en het selecteren van thematische beleggingen.  

 

De implementatie van de strategie staat centraal bij  de portefeuille. Het fundament van het MVB-beleid 

wordt daar gevormd door het stembeleid, het engagementbeleid, het class-actions-beleid, het uitsluiten van 

ondernemingen en het uitbestedingsbeleid. De specifieke speerpunten van Rail & OV komen tot uiting in 

klimaatbeleid, het selectieproces, een best-in-class beleid en de proactieve engagement die we voeren. 

 

We treffen beheersmaatregelen om voldoende inzichtelijk te maken of de uitgangspunten van het MVB-

beleid in de beleggingsportefeuille terugkomen en of de risico’s voldoende worden gemitigeerd. Daarnaast 

willen we inzicht krijgen in de mate waarop de beleggingen invulling geven aan de geselecteerde SDG’s en de 

voortgang van de KPI’s. 

 

We evalueren periodiek om het beleid bij te kunnen sturen. Dit document wordt dan ook jaarlijks herzien.  

 

Met dit herijkte MVB-beleid hebben we een aantal nieuwe stappen vooruit gemaakt. De meest 

vooraanstaande stappen bevatten het opstellen van het klimaatbeleid, de integratie van het IMVB-

convenant, een nieuw landenbeleid en het raamwerk voor SDG integratie.  

 

In 2022 wil Rail & OV nog meer stappen zetten. De nadruk ligt hierbij op de verdere implementatie van het 

klimaatbeleid, de integratie van KPI’ en de uitvoering van het raamwerk voor SDG-integratie.  
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1. Missie van Rail & OV 

Startpunt voor het MVB-beleid is de missie van het pensioenfonds. Deze fungeert als belangrijkste leidraad 

voor de vorm en de uitvoering van het MVB-beleid. Daarnaast is het MVB-beleid gebaseerd op de 

investment beliefs van Rail & OV.  

 

Missie 

Pensioenfonds Rail & OV is hét pensioenfonds voor de sectoren Rail en Openbaar Vervoer. We werken samen 

met de bedrijven en sociale partners aan een duurzaam pensioen. We maken pensioen begrijpelijk en helpen 

en begeleiden deelnemers op een persoonlijke manier. We zijn een betrokken, betrouwbare en benaderbare 

partner. 

 

Rail & OV belegt duurzaam om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor huidige en toekomstige 

generaties. We zijn ervan overtuigd dat het meewegen van sociale factoren, en factoren als milieu en goed 

bestuur (ESG) leidt tot betere beleggingsbeslissingen. Duurzaam beleggen draagt op de lange termijn bij aan 

een beter risico- en rendementsprofiel.  

 

We hebben een maatschappelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van deelnemers en andere 

belanghebbenden. Daarom is duurzaamheid volledig geïntegreerd in het beleggingsbeleid en het doorlopen 

van de beleggingscyclus.  

 

We nemen niet-financiële factoren zoals milieu, maatschappij en goed bestuur mee in het beleggingsproces, 

waardoor het risico-rendementsprofiel kan worden verbeterd.  

 

Rendement is niet alleen financieel rendement, maar ook impact op de maatschappij.  

 

We gebruiken onze invloed als belegger om ondernemingen en landen aan te zetten hun prestaties op het 

gebied van duurzaamheid te verbeteren.  

 

Transparantie 

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. 

Het bestuur rapporteert over het gevoerde MVB-

beleid in de kwartaalrapportage vermogensbeheer.  

In het jaarverslag is eveneens een beschrijving 

gegeven van de belangrijkste MVB-activiteiten van 

dat jaar.    

Rail & OV onderzoekt de mogelijkheden 
om het MVB-beleid duidelijker naar 
voren te laten komen in het jaarverslag. 
Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht 
worden aan een uitgebreidere 
beschrijving van de doelstellingen en 
resultaten. Rail & OV streeft ernaar 
deze aanpassingen te integreren in het 
jaarverslag over 2021.  
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Eigen organisatie 

Ook werken we aan de verduurzaming van de eigen organisatie. Dat zien we als onze gezamenlijke 

verantwoordelijkheid. Daarom zetten we in op klimaatneutraliteit van onze werkomgeving. Rail & OV wil een 

inclusieve organisatie zijn en we streven naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand. We 

staan in voor gezonde werkomstandigheden met aandacht voor de ontwikkeling en vitaliteit van onze 

medewerkers.   
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2. Kaders van het MVB-beleid 

2.1  Duurzame ontwikkelingsdoelen 
Als smart follower1 laat Rail & OV zich inspireren door de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 

beleggen. Daarnaast hebben we ook specifieke aandachtgebieden gekozen waarbij we voorop willen lopen, 

vaak in samenwerking met andere duurzame beleggers.  Hierbij kan gedacht worden aan het IMVB-

convenant, collectieve engagementtrajecten of meer informele overleggen. Zie voor meer details paragraaf 

3.1. Deze aandachtsgebieden hebben we vormgegeven aan de hand van de zogenaamde Sustainable 

Development Goals (SDG’s). De SDG’s, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, zijn zeventien doelen om van de 

wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn afgesproken door de landen die zijn aangesloten bij 

de Verenigde Naties, waaronder Nederland. De doelen zijn ontstaan op basis van wereldwijde inbreng van 

organisaties en individuen. Onderstaand overzicht toont de 17 SDG’s van de Verenigde Naties2 

 

 
 

Uit deze 17 doelstellingen heeft Rail & OV zeven SDG’s geselecteerd om de specifieke aandachtsgebieden 

binnen het MVB-beleid vorm te geven:  

o SDG 3:  Goede gezondheid en welzijn 

o SDG 8:  Waardig werk en economische groei 

o SDG 9:  Industrie, innovatie en infrastructuur 

o SDG 11:  Duurzame steden en gemeenschappen  

o SDG 13:  Klimaatactie 

 ________  
1 Een Smart Follower kijkt kritisch naar de ontwikkelingen op de markt en de maatregelen die marktleiders treffen. Een Smart Follower volgt niet 

blind wat andere partijen doet maar geeft er een eigen invulling aan en kijkt naar de toepasbaarheid op het eigen beleid 

2 Zie SDG Nederland | Alles over de Duurzame Ontwikkelingsdoelen voor meer informatie over de SDG’s 

https://www.sdgnederland.nl/
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o SDG 16:  Vrede, justitie en sterke publieke diensten 

o SDG 17:  Partnerschap om doelstellingen te bereiken 

 

Om tot deze selectie van SDG’s te komen heeft het pensioenfonds in 2019 een deelnemersonderzoek 

uitgevoerd. Op basis van de aandachtsgebieden die daarin door de deelnemers als belangrijkste werden 

gezien heeft het bestuur SDG 3 en SDG 13 geselecteerd. Vervolgens is gekeken naar de SDG’s die veel 

raakvlakken kennen met de werkzaamheden van onze achterban. Op basis hiervan zijn SDG 8, 9 en 11 

toegevoegd. SDG 16 en 17 worden ten slotte gezien als noodzakelijke uitgangspunten voor een goede 

governance en een gedegen beleid. Deze laatste twee SDG’s zijn dan ook niet toegevoegd met het idee om 

de beleggingsportefeuille hier specifiek op in te richten, maar zijn van belang bij de processen die worden 

gevoerd en de wijze waarop het beleid wordt geïmplementeerd.   

2.2  Structuur 
Onderstaand schema geeft de structuur weer van het MVB-beleid. Omdat we MVB zien als een onderwerp 

dat in het volledige beleggingsbeleid geïntegreerd moet worden, is het MVB-beleid vormgegeven aan de 

hand van de beleggingscyclus. Bij elke stap van de cyclus maken we een onderscheid tussen het ‘fundament’ 

en de ‘toegevoegde waarde’:  

• Het fundament wordt gezien als de essentiële basis van het MVB-beleid. Hierin zijn die onderdelen 

van het MVB-beleid opgenomen die noodzakelijk zijn voor een gedegen MVB-beleid.  

• De toegevoegde waarde bevat die onderwerpen binnen het MVB-beleid waarbij Rail & OV voorop 

wil lopen ten opzichte van het gemiddelde pensioenfonds. Het zijn de thema’s binnen het MVB-

beleid waarvan Rail & OV bewust kiest om daar speciaal aandacht aan te geven. Rail & OV stelt 

prioriteiten om voldoende focus aan te kunnen brengen en effectief te kunnen zijn op de gekozen 

onderwerpen. Binnen de toegevoegde waarde komen deze prioriteiten van het MVB-beleid naar 

voren. 
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Onderstaand wordt per onderwerp een toelichting gegeven3.  

Beleid 

De eerste stap is de beleidsvorming. Hierbij staan de missie & visie en de uitgangspunten van Rail & OV 

centraal:  

• In het fundament nemen we beleidsuitgangspunten op die voortvloeien uit: 

o wetgeving (onder meer SFDR, EU Taxonomy, SRD II en IORP II),  

o normenkaders (onder meer het IMVB-convenant, de Dutch Stewardship Code, de Code on 

Corporate Social Responsiblity en de Code Betrokken Aandeelhouderschap)  

o Internationale standaarden (onder meer UNGC, UNGP, OECD en PRI) 

o standpunten/principes ten aanzien van specifieke onderwerpen aan de hand van ‘position 

papers’. 

• We voegen waarde toe door het selecteren van specifieke aandachtsgebieden waarop we voorop 

willen lopen. Deze duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) worden onderdeel van het beleid door 

middel van concrete doelstellingen en prestatie indicatoren (KPI’s).Deze worden in 2022 verder 

uitgewerkt.  

Strategie 

In de strategie dient het MVB-beleid vervolgens te worden geïntegreerd. Hierbij draait het om de 

beleidsbeslissingen die het beleggingsuniversum (de benchmarks en beleggingscategorieën) beïnvloeden.  

• In het fundament draait het om het uitsluiten van landen of sectoren die niet passen binnen de 

uitgangspunten van het beleid en met name niet passen binnen het normenkader van Rail & OV.  

• Om waarde toe te voegen aan de portefeuille hebben we thematische beleggingen die naast een 

financieel rendement een positieve bijdrage leveren aan milieu of maatschappij en die invulling 

geven aan één of meerdere van de geselecteerde SDG’s.  

Portefeuille 

Binnen de portefeuille voeren we beleid op de onderliggende beleggingen.  

• Binnen het fundament zetten we het instrumentarium van stembeleid, engagementbeleid, class 

actions beleid en uitsluitingenbeleid in. Dit instrumentarium is gevormd door de geformuleerde 

uitgangspunten (stap 1 (beleid) en stap 2 (strategie)). Zo sluiten we ondernemingen uit die in de 

portefeuille niet (langer) voldoen aan onze minimumvereisten of waarbij een engagementproces 

onvoldoende resultaat oplevert. Het totaal van dit instrumentarium vormt de basis voor de totale 

MVB-integratie, in het document ‘MVB-integratie’ is dit verder uitgewerkt. 

• Binnen het fundament is het eveneens van groot belang om managers te kiezen die passen binnen 

het MVB-beleid van Rail & OV. Dit wordt geborgd door middel van een ESG Due Diligence proces 

waarin wordt beoordeeld of de manager aan onze standaarden kan voldoen. Bij deze beoordeling 

wordt rekening gehouden met de verschillen tussen regio’s, categorieën en beleggingsinstrumenten.  

 ________  
3 In het strategisch plan is de beleggingscyclus benoemd. Hierbij zijn 6 stappen onderscheiden. De eerste twee 

stappen (doelstelling, uitgangspunten en risicohouding en balansbeleid) zijn voor het MVB-beleid 

samengevoegd onder stap 1: Beleid. Stap 2 t/m 5 van het de cyclus van het MVB-beleid corresponderen 

vervolgens met stap 3 t/m 6 van de beleggingscyclus van het pensioenfonds.   
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• Door bij de interne portefeuilles ondernemingen te selecteren die een invulling kunnen geven aan 

één of meerdere SDG’s kan Rail & OV waarde toevoegen. Dit wordt verder uitgewerkt in 

onderliggend beleid, een voorbeeld is het klimaatbeleid. Hier wordt specifiek voor SDG 13 

uiteengezet hoe Rail & OV waarde kan toevoegen met haar beleggingsportefeuille.  

Monitoring 

Stap 4 betreft de monitoring. 

• Binnen het fundament draait dit met name om de beheersing van de ESG-risico’s, inclusief 

ongunstige effecten. Hierbij controleren we voortdurend of de portefeuille in lijn loopt met het 

MVB-beleid en of de ESG-risico’s en ongunstige effecten adequaat worden beheerst. Ook de 

monitoring van managers is hier onderdeel van.    

• De mate waarop ondernemingen waarde toevoegen per SDG is momenteel nog niet inzichtelijk. 

Deze monitoring zal onder meer plaats vinden door de voortgang van de KPI’s  inzichtelijk te maken.  

Daarnaast monitoren we continu of er aanpassingen in ons beleid nodig zijn door toekomstige 

veranderingen in wet- en regelgeving.  

Evaluatie 

De laatste stap betreft de evaluatie van het MVB-beleid.  

• We beoordelen elke 3 jaar periodiek of het MVB-beleid nog in lijn is met de prioriteiten en 

voorkeuren van de deelnemers en het pensioenfonds. Hierbij wordt onder meer gekeken of de 

processen die binnen het beleid worden gevolgd en de uitgangspunten die daar uit voortvloeien nog 

passend zijn in de tijd.  

 

In het vervolg van dit document zijn bovenstaande onderwerpen in meer detail uitgewerkt. Elke paragraaf is 

onderverdeeld in de doelstellingen, de huidige uitwerking en de nog te realiseren ontwikkelingen.  
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3. Beleid 

Het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen beleid van pensioenfonds Rail & OV wordt gevormd door het 

fundament en de toegevoegde waarde. In het fundament van het beleid zijn de eisen en verwachtingen 

vanuit wet- en regelgeving opgenomen, maar ook de normen die Rail & OV zichzelf oplegt. De toegevoegde 

waarde van het beleid zijn de aspecten waar Rail & OV iets extra’s wil doen. Onderstaand worden beide 

onderdelen in meer detail besproken.  

3.1  Fundament van het beleid 
Binnen het fundament van het MVB-beleid zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:  

 

 

→ Wetgeving: het MVB-beleid van pensioenfonds Rail & OV dient te voldoen aan Nederlandse en 

Europese wetgeving op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen  

→ Normenkader: het MVB-beleid dient te voldoen aan de verschillende normenkaders waaraan 

pensioenfonds Rail & OV zich heeft geconformeerd  

→ Position papers: het MVB-beleid dient te voldoen aan de standpunten ten aanzien van specifieke 

sectoren of industrieën die zijn geformuleerd in de position papers van het pensioenfonds  

 

Wetgeving 

Een duidelijk vereiste van het MVB-beleid van Rail & OV is dat het voldoet aan nationale en Europese 

wetgeving. Onderstaand is een overzicht gegeven van de wetgeving waaraan het MVB-beleid van Rail & OV 

voldoet.   

 

• AFM investeringsverbod clustermunitie: De AFM publiceert jaarlijks een lijst met bedrijven die met 

clustermunitie werken waar niet in geïnvesteerd mag worden (enkele uitzonderingen daargelaten). 

De lijst van clustermunitiebedrijven is onderdeel van de uitsluitingslijst die elke kwartaal op de 

website van Rail & OV wordt gepubliceerd. 

• Sanctielijst: Zowel de EU als de Verenigde Naties kunnen sancties opleggen aan bepaalde landen 

waardoor er wettelijk gezien niet in geïnvesteerd mag worden door Rail & OV. De sanctielijst is 

onderdeel van de uitsluitingslijst die elke kwartaal op de website van Rail & OV wordt gepubliceerd.  

• SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation is wetgeving binnen de Europese Unie die 

transparantieverplichtingen met zich meebrengt op het gebied van MVB. De hoogte van deze 

transparantieverplichtingen is afhankelijk van classificatie van het financiële product. Rail & OV heeft 

de eigen pensioenregeling geclassificeerd als artikel 8. Dit betekent dat er aanvullende 

transparantieverplichtingen zijn. In eerste instantie heeft dit geleid tot het opnemen van beleid 

omtrent ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Deze is gepubliceerd op de website. De 

tweede verplichting is het rapporteren over duurzaamheidskarakteristieken van de 

beleggingsportefeuille. Deze verplichting gaat naar verwachting per 1 januari 2023 in. Rail & OV is 

zich bewust van deze verplichting en is zich hier dan ook op aan het voorsorteren.  
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• EU-Taxonomy: De wetgeving omtrent EU-taxonomie schrijft voor dat Rail & OV in het jaarverslag 

moet rapporteren in welke mate de activiteiten van de beleggingen overeenkomen met wat de EU-

taxonomie als ‘duurzaam’ classificeert. Rail & OV is reeds een traject gestart om aan deze 

toekomstige verplichtingen te voldoen.  

• IORP II:  Het meewegen van klimaatrisico’s in het beleggingsbeleid is van belang uit hoofde van de 

IORP II regelgeving. Daarnaast vereist IORP II dat het fonds communiceert over MVB aan zijn 

deelnemers en dat in kaart wordt gebracht wat bestaande en opkomende maatschappelijke risico’s 

zijn.  

• SRD II: De SRD wetgeving vereist dat Rail & OV zijn engagement beleid moet publiceren en jaarlijks 

moet aangeven hoe dat beleid is geïmplementeerd en hoe gestemd is. Daarnaast moet Rail & OV 

aangeven hoe de beleggingsstrategie strookt met de middel- en langetermijndoelstellingen van het 

fonds. Rail & OV publiceert elk kwartaal op de website zijn engagementbeleid en het stembeleid in 

het actief aandeelhouderschap rapport.  

 

Rail & OV anticipeert doorlopend op de ontwikkeling van nieuwe wetgeving en de impact die deze kan 

hebben op het MVB-beleid.  

Normenkader 

Pensioenfonds Rail & OV legt zichzelf bepaalde normen op waar aan het MVB-beleid moet voldoen. 

Onderstaand is een uitsplitsing gegeven van de belangrijkste normen, inclusief een beschrijving van hoe het 

pensioenfonds met elk van deze omgaat.  

 

• UN Global Compact: Het Global Compact initiatief van de Verenigde Naties heeft principes opgesteld 

waarin uitgewerkt is hoe bedrijven verantwoord kunnen ondernemen. De principes zijn verdeeld 

over vier thema’s: mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.4 De UNGC vormt de hoofdnorm 

voor het MVB-beleid van Rail & OV. De richtlijnen worden opgenomen in de overeenkomsten met 

externe partijen, zijn geïntegreerd in het engagementbeleid en vormen de basis voor de beoordeling 

van de ESG-risico’s en prestaties binnen het selectieproces van de interne portefeuilles.  

• UN Principles for Responsible Investment: PRI is een door de Verenigde Naties ondersteund 

beleggersnetwerk, die zes principes heeft opgesteld waarin staat uitgelijnd op welke manieren 

(institutionele) beleggers op een duurzame en verantwoorde wijze kunnen beleggen. De zes 

principes zijn leidende uitgangspunten voor het MVB-beleid van Rail & OV5.  

• IMVB Convenant: De pensioenfondsen die het IMVB-convenant hebben getekend werken samen 

aan het voorkomen van negatieve gevolgen van beleggingen op milieu en samenleving6. De UN 

Guiding Principles on Business and Human Rights en de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen vormen de basis voor de aanpak om risico’s met betrekking tot milieu en 

samenleving te identificeren, prioriteren en adresseren. Door middel van het instrumentarium kan 

de negatieve impact van onze beleggingsportfolio verminderd worden en kan de positieve impact 

worden vergroot 

o UN Guiding Principles on Business and Human Rights: De Guiding Principles on Business and 

Human Rights van de Verenigde Naties is een set richtlijnen die de basis vormen voor landen 

 ________  
4 Zie voor meer informatie: https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles 

5 Zie voor meer informatie: What are the Principles for Responsible Investment? | PRI Web Page | PRI (unpri.org) 

6 Zie voor meer informatie: https://www.pensioenfederatie.nl/website/themas/vermogensbeheer/imvb-convenant/ 

https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
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en ondernemingen om de schendingen van mensenrechten te voorkomen, te adresseren en 

te verhelpen.  

o OESO-richtlijnen: Deze richtlijnen maken inzichtelijk wat Nederland samen met 48 andere 

landen verwacht van ondernemingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen. De richtlijnen bieden handvaten over hoe het beste om te gaan met 

mensenrechten, ketenverantwoordelijkheid, kinderarbeid en milieu. 

 

Rail & OV geeft invulling aan het IMVB-convenant door de UNGP en de OESO-richtlijnen onderdeel 

te maken van de overeenkomsten met externe partijen, deze richtlijnen te integreren in het 

instrumentarium van het pensioenfonds en door de langetermijnwaardecreatie als leidraad binnen 

het beleid uit te rollen. Voor details over de wijze waarop de richtlijnen zijn opgenomen in de 

overeenkomsten met externe partijen verwijzen we naar de ‘Ethical Guidelines’.  

• Code Tabaksblat (Nederlandse Corporate Governance Code): Een bedrijf dat goed bestuur voert 

beschermt de belangen van haar werknemers, aandeelhouders en andere belanghebbenden. De 

regels die hierop betrekking hebben staan in de Corporate Governance Code. De Code bevat een 

aantal principes en best practices die voorschrijven hoe bedrijven goede corporate governance 

kunnen naleven. De code wordt door Rail & OV onder meer gebruikt binnen het stembeleid.  

• Dutch Stewardship code (Eumedion): Eumedion is een stichting die de belangen behartigt van 

institutionele beleggers op het gebied van duurzaamheid en corporate governance. De stichting 

beoogt dit onder andere te bereiken door deelnemers te ondersteunen middels onderzoek, kennis 

en het faciliteren van dialogen. Eumedion helpt Rail & OV bij de dialoog met Nederlandse 

ondernemingen.   

• Door het Global Investor Statement to Governments on the Climate Risk te ondertekenen schaart 

Rail & OV zich achter een grote groep beleggers die overheden stimuleren om klimaatverandering 

aan te pakken. Het participeren in dit soort initiatieven is onderdeel van het klimaatbeleid.   

• Parijs-akkoord: het Parijs-akkoord is een internationaal verdrag om de opwarming van de aarde te 

beteugelen. Het akkoord speelt een centrale rol in het klimaatbeleid van Rail & OV. Rail & OV is 

overtuigd van het belang van het tegengaan van klimaatverandering en ziet het dan ook als 

noodzakelijk dat dit collectief wordt aangepakt. Rail & OV heeft het Parijs-akkoord geïntegreerd in 

het MVB-beleid, in 2022 zullen meer stappen volgen om te komen tot een portefeuille waarbij het 

Parijs-akkoord volledig is geïntegreerd.  

Position Papers 

Naast de wetgeving waar Rail & OV aan moet 

voldoen en de normenkaders waar Rail & OV zich 

vrijwillig aan conformeert zijn er ook nog een 

aantal specifieke onderwerpen waarvan Rail & OV 

het belangrijk vindt om, aan de hand van een 

gedegen onderzoek, een standpunt in te nemen. 

Hiervoor maakt Rail & OV gebruik van zogenaamde 

position papers. In deze position papers worden de 

onderzoeken die Rail & OV intern onderneemt 

samengevat. Deze onderzoeken vormen vervolgens 

de onderbouwing voor een standpunt ten aanzien 

van een specifieke sector, industrie of product.   

Rail & OV herkent verschillende 
onderwerpen als belangrijk om 
daarover een mening te vormen aan de 
hand van een position paper. Enkele 
voorbeelden daarvan zijn arctisch 
boren, fossiele energie, palmolie, soja, 
biodiversiteit en cacao. In 2022 zal 
worden besloten welke onderwerpen 
prioriteit hebben.  
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3.2  De toegevoegde waarde van het beleid 
Om waarde toe te voegen op beleidsniveau zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:  

 

 

→ SDG’s: het MVB-beleid van Rail & OV geeft actief invulling aan de zeven Sustainable Development 

Goals die het pensioenfonds heeft geselecteerd  

→ Doelstellingen: binnen het MVB-beleid worden, op verschillende niveaus, doelstellingen 

geformuleerd welke periodiek worden geëvalueerd 

→ KPI’s: om doelstellingen voldoende te kunnen monitoren worden Key Performance Indicators (KPI’s) 

geformuleerd.  

 

Sustainable Development Goals 

Rail & OV heeft zeven SDG’s geselecteerd om de specifieke aandachtsgebieden binnen het MVB-beleid vorm 

te geven. Gegeven het aantal SDG’s dat Rail & OV heeft geselecteerd is het niet meteen haalbaar om binnen 

elke beleggingscategorie invulling te geven aan alle SDG’s. Daarom zijn er prioriteiten gesteld. Onderstaand 

overzicht geeft aan welke prioriteiten Rail & OV heeft gesteld en hoe de SDG’s worden geïntegreerd in de 

beleggingsportefeuille. Dit is geen statisch overzicht en zal in de loop van de tijd verder worden uitgebreid. 

De wijze waarop in de portefeuille invulling wordt gegeven aan de SDG’s wordt behandeld in hoofdstuk 5.  

 

 

Beursgenoteerd 
aandelen 

Bedrijfsobligaties Staatsobligaties Direct vastgoed Private equity, 
infrastructuur en 

hypotheken 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

Rail & OV erkent de urgentie ten aanzien van het tegengaan van klimaatverandering (SDG 13) daarom heeft 

deze een prominente plek gekregen bij de beoogde integratie in de beleggingscategorieën. Daarom is in 

2021 dan ook prioriteit gegeven aan het formuleren van een klimaatbeleid. Een volledige beschrijving van 

het klimaatbeleid van Rail & OV volgt in hoofdstuk 57.   

 ________  
7 Naast de SDG’s worden binnen elke categorie ook de vereisten vanuit het normenkader toegepast. Hierin komen ook elementen van verschillende 

SDG’s terug. Zo zijn SDG 3, 8 en 13 onderdeel van het stembeleid en zijn SDG 8 en 13 ook onderdeel van het selectiebeleid van de interne 

portefeuilles. Een volledig overzicht is opgenomen in het document MVB-integratie.  
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Doelstellingen  

Rail & OV heeft binnen zijn MVB-beleid verschillende beleidsdoelstellingen geformuleerd. Dit zijn lange 

termijn doelstellingen waaraan het MVB-beleid doorlopend moet voldoen. Onderstaand overzicht geeft de 

doelstellingen weer voor de jaren 2021 en 2022. 

 

Beleidsdoelstellingen Maatschappelijk verantwoord beleggen Rail & OV 2021 2022 

Landen die niet passen binnen het normenkader worden uitgesloten    

Sectoren die niet passen binnen het normenkader worden uitgesloten    

Het klimaatbeleid is volledig geïntegreerd in de beleggingsportefeuille   

Rail & OV gebruikt thematische beleggingen om een impact te maken   

Het normenkader en de SDG’s zijn geïntegreerd in het stembeleid   

Het normenkader en de SDG’s zijn geïntegreerd in het engagementbeleid   

Het normenkader en de SDG’s zijn geïntegreerd in het Class Actions beleid   

Ondernemingen die niet handelen volgens het normenkader worden uitgesloten   

ESG-karakteristieken zijn onderdeel van het selectieproces van beleggingen    

Rail & OV voert proactief engagement om meer waarde toe te voegen   

De klimaatrisico’s van de portefeuille dienen beheersbaar te zijn   

De ESG-risico’s van de ondernemingen waarin wordt belegd dienen beheersbaar te zijn   

De ongunstige effecten van ondernemingen dienen inzichtelijk te zijn   

Rail & OV brengt duidelijke prioriteiten aan per beleggingscategorie   

Rail & OV monitort zijn doelstellingen aan de hand van KPI’s   

Key Performance Indicatoren (KPI’s) 

Onderstaande tabel toont de huidige set aan KPI’s binnen het MVB-beleid. De KPI’s worden gebruikt als 

middel om de voortgang van het beleid te kunnen monitoren. De referentiepunten die zijn opgenomen zijn 

gebaseerd op de huidige portefeuille. Onderstaand volgt een korte toelichting. 

 

Key Performance indicators Referentiepunt 

Percentage van de gehele portefeuille waar het Parijs-akkoord is geïntegreerd 25% 

CO₂-uitstoot van aandelenportefeuille als percentage van het universum 80% 

Lange termijn CO₂-uitstoot van de aandelenportefeuille conform Parijs-akkoord 7% p/j 

Percentage impact beleggingen binnen de vastgoedportefeuille 10% 

Percentage impact beleggingen binnen de infrastructuurportefeuille 10% 

 

 

Rail & OV wil het aantal KPI’s in 2022 verder uitbreiden. Om dit te kunnen implementeren is er een 

selectietraject gestart voor het aanstellen van een dataprovider. Na aanstelling van deze provider kunnen 

aan de hand van die gegevens meer KPI’s worden opgesteld. Hierdoor zouden ook bestaande KPI’s 

vervangen kunnen worden. Doel van dit traject zal eveneens zijn om concrete lange termijn doelstellingen 

aan elke KPI te hangen.  
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Percentage van de gehele portefeuille waar het Parijs-akkoord geïntegreerd is 

Dit betekent dat voor dat gedeelte van de portefeuille er actief gestuurd wordt op het Parijs-

akkoord, dit kan bijvoorbeeld via engagement, de selectie van de benchmark, het terugbrengen 

van de CO₂-uitstoot door middel van een groene overlay of het selecteren van ondernemingen en 

landen die zich conformeren aan het Parijs-akkoord. Op dit moment zijn binnen de volgende 

portefeuilleonderdelen het Parijs-akkoord geïntegreerd: 

• LDI-portefeuille: geen landen die het Parijs-akkoord niet ratificeren 

• Interne aandelenportefeuille: engagementbeleid op doelstellingen Parijs-akkoord 

• Externe aandelenportefeuille: groene overlay met CO₂-reductie tot gevolg 

 

CO₂-uitstoot van aandelenportefeuille als percentage van het universum 

Dit wordt berekend door de CO₂-uitstoot van de aandelenportefeuille te delen door de CO₂ 

uitstoot van de wereldwijde aandelenbenchmark. De CO₂-uitstoot wordt berekend door de 

uitstoot van elke onderneming te delen door de omzet en vervolgens te vermenigvuldigen met de 

procentuele allocatie in de portefeuille. Op dit moment is de CO₂-uitstoot van de 

aandelenportefeuille meer dan 20% lager dan die van het universum. 

 

Lange termijn CO₂-uitstoot van de aandelenportefeuille conform Parijs-akkoord 

Het Parijs-akkoord schrijft voor dat de CO₂-uitstoot met circa 7% per jaar moet dalen om de 

doelstellingen te behalen. Gemeten van 2019 voldoet de aandelenportefeuille hieraan.  

 

Percentage impact beleggingen 

Beleggingen binnen vastgoed en infrastructuur die naast een financiële ook een maatschappelijke 

functie hebben zijn als impact beleggingen gekarakteriseerd. In de huidige portefeuille is dit circa 

10% van de beleggingen in deze categorieën.  
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4. Strategie 

Bij het bepalen van de strategie is het van belang om vast te stellen op welke wijze het MVB-beleid zoals de 

beleggingsportefeuille op hoofdcategorieniveau beïnvloed. Met andere woorden, wijzigt het 

beleggingsuniversum of de benchmark als gevolg van het MVB-beleid dat wordt gevoerd? Ook de strategie is 

onderverdeeld in het fundament en de toegevoegde waarde.  

4.1  Fundament van de strategie 
Binnen fundament van de strategie zijn twee hoofddoelstellingen geformuleerd:  

 

 

→ Het uitsluiten van landen: Rail & OV belegt niet in landen die niet passen binnen het normenkader 

van het MVB-beleid 

→ Het uitsluiten van sectoren: Rail & OV belegt niet in sectoren die niet passen binnen het 

normenkader van het MVB-beleid 

→ Aanpassen benchmark: Waar nodig worden aanpassingen doorgevoerd in de benchmarks om het 

MVB-beleid op strategisch niveau te implementeren 

 

 

Onderstaand volgt per doelstelling een uitwerking. 

Uitsluiten van landen 

Bij het uitsluiten van landen hanteert Rail & OV de volgende maatregelen: 

 

• Wanneer een land op de VN-sanctielijst staat worden staatsobligaties en staatsondernemingen8 van 

dat land uitgesloten.  

• Wanneer een land van de VN-sanctielijst wordt gehaald maar uit onderzoek van Rail & OV blijkt niet 

dat er voldoende verbetering heeft plaatsgevonden blijven staatsobligaties en staatsondernemingen 

van dat land uitgesloten. 

• Wanneer het wettelijk niet is toegestaan om in een land te beleggen, bijvoorbeeld op basis van de 

EU-sanctielijst of een verbod uit hoofde van Nederlandse wetgeving, worden staatsobligaties en 

staatsondernemingen van dat land uitgesloten. 

• Wanneer een land onvoldoende scoort op de volgende onderwerpen: mensenrechten, 

arbeidsrechten, milieu en anti-corruptie, worden staatsobligaties en staatsondernemingen van dat 

land uitgesloten. Deze vier onderwerpen vormen de uitgangspunten van de UN Global Compact en 

zijn daarom geselecteerd als uitgangspunten voor het uitsluiten van landen, boven op de drie 

punten die hierboven genoemd zijn.   

 

 ________  
8 Staatsondernemingen zijn ondernemingen waarvan de staat 20% of meer eigenaar is van het bedrijf.  
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Voor een volledige beschrijving van het uitsluitingenbeleid en de methodiek die wordt gehanteerd verwijzen 

we naar het beleidsdocument ‘Uitsluitingsbeleid’. De uitsluitingslijst van landen wordt op de website van Rail 

& OV gepubliceerd.  

Uitsluiten van sectoren 

Bij het uitsluiten van sectoren hanteert Rail & OV de volgende uitgangspunten: 

 

• Wanneer een sector alleen een negatieve impact heeft op onze samenleving terwijl er voldoende 

alternatieven beschikbaar zijn waarvan de negatieve impact aanzienlijk kleiner is, worden aandelen 

en obligaties van ondernemingen actief in deze sectoren uitgesloten.  

• Wanneer een sector alleen een negatieve impact heeft op onze samenleving en niet meer reageert 

op actief aandeelhouderschap worden aandelen en obligaties van ondernemingen actief in deze 

sectoren uitgesloten.  

 

Op basis van bovenstaande uitgangspunten vallen de volgende sectoren onder het uitsluitingsbeleid van Rail 

& OV: 

• Controversiële wapens: Rail & OV sluit 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.  

o Controversiële wapens worden uitgesloten op basis van het feit dat de functie van de sector 

exclusief een negatieve impact heeft. Met andere woorden, er is geen vorm waarop deze 

producten gebruikt kunnen worden die geen negatieve impact heeft. Als gevolg daarvan 

heeft het voeren van engagement met de sector ook geen zin. 

o 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.  

o 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. 

o Ten slotte worden ook ondernemingen uitgesloten waarvan een uitgesloten onderneming 

voor minimaal 20% eigenaar van is. 

 

• Tabak: Rail & OV sluiten ondernemingen uit die betrokken zijn bij de productie van tabak.  

o Tabak wordt uitgesloten op basis van het feit dat de functie van de sector exclusief een 

negatieve impact heeft. Met andere woorden, er is geen vorm waarop tabak gebruikt kan 

worden die niet schadelijk is voor de gezondheid. Als gevolg daarvan heeft het voeren van 

engagement met de sector ook geen zin. 

o Tabaksproducenten worden gedefinieerd als ondernemingen die actief zijn in de productie 

van sigaretten, e-sigaretten en/of andere tabak-gerelateerde producten. Hiervoor wordt de 

sub sector tabak van de Global Industry Classification Standard (GICS) gehanteerd.  
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• Thermische kolen: Rail & OV sluit ondernemingen uit die betrokken zijn bij de winning van 

thermische kolen en/of afhankelijk zijn van thermische kolen in de energiemix op de 

uitsluitingenlijst.  

o Thermische kolen producenten worden uitgesloten op basis van het feit dat er op grote 

schaal schonere alternatieven beschikbaar zijn.  

o Ondernemingen die voor ten minste 10% van de omzet afhankelijk zijn van de winning van 

thermische kolen worden uitgesloten. Ook ondernemingen waarvan ten minste 50% van de 

energie-generatiemix afkomstig is uit thermische kolen én waarvan de energieopwekking uit 

thermische kolen ten minste 5% van de totale omzet is worden uitgesloten.  

o Deze strategie is aangevuld met een engagementtraject met ondernemingen die tussen de 

25% en 50% van de energiemix uit thermische kolen halen. Indien een onderneming nog 

geen openbare plannen heeft om het aandeel thermische kolen in de energiemix te 

verlagen, komt de onderneming in aanmerking voor uitsluiting. Bij de overige 

ondernemingen maken we een inschatting van de succespotentie van een 

engagementtraject. Met ondernemingen die wel plannen hebben, maar deze nog 

onvoldoende hebben geconcretiseerd, starten we een engagementproces. 

o Vanwege data-beschikbaarheid is de uitsluiting van thermische kolen vooralsnog alleen van 

toepassing op de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties, high yield en private 

beleggingen.  

 

Voor een volledige beschrijving van het uitsluitingenbeleid verwijzen we naar het beleidsdocument 

‘Uitsluitingsbeleid’. De uitsluitingslijst van ondernemingen op basis van de sectoruitsluitingen wordt op de 

website van Rail & OV gepubliceerd.  

Aanpassen van benchmarks 

Rail & OV maakt gebruik van aangepaste benchmarks waarin de uitsluitingslijst van het pensioenfonds is 

verwerkt. Deze wordt elke 3 maanden van een update voorzien. Daarnaast wordt bij de periodieke 

beoordeling van elke beleggingscategorie de benchmark omgezet naar een ‘Paris-aligned benchmark’ tenzij 

uit onderzoek blijkt dat er andere instrumenten zijn die beter invulling kunnen geven aan de integratie van 

het Parijs-akkoord of wanneer er geen passende opties in de desbetreffende markt beschikbaar zijn.  

4.2  De toegevoegde waarde van de strategie 
De toegevoegde waarde van de strategie wordt bepaald door de volgende doelstelling:  

 

 

→ Thematische beleggingen: Rail & OV gebruikt thematische beleggingen om een impact te maken op 

specifieke thema’s die nauw samenhangen met de speerpunten (SDG’s) van het MVB-beleid.  

 

Thematische beleggingen 

Rail & OV gebruikt thematische beleggingen om een actieve invulling te geven aan de speerpunten die 

binnen het MVB-beleid zijn geformuleerd. Deze speerpunten zijn vormgegeven aan de hand van de 7 SDG’s 
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die Rail & OV heeft geselecteerd. Op dit moment kunnen de thematische beleggingen worden 

onderverdeeld in twee categorieën: 

 

Private beleggingen 

Tijdens de herijking van het MVB-beleid in 2021 heeft het pensioenfonds geconstateerd dat hoewel de 

impact fondsen een mooie aanvulling zijn op de bestaande beleggingen, de thema’s van de fondsen 

onvoldoende aansluiten bij de speerpunten van het MVB-beleid. Daarom is ervoor gekozen om naar andere 

delen van de portefeuille te kijken voor het implementeren van thematische beleggingen die een impact 

kunnen maken. Om dit vast te stellen hanteert het pensioenfonds de volgende definitie9: 

 

Impact beleggingen zijn beleggingen die naast een financieel rendement ook een netto positieve 

impact hebben op maatschappij of milieu die passend is bij minimaal één van de SDG’s die Rail & 

OV in zijn MVB-beleid nastreeft.  

 

Rail & OV gebruikt in eerste instantie met name 

zijn private beleggingen om impact mee te maken. 

Private beleggingen lenen zich hier goed voor 

doordat de belegger de mogelijkheid heeft om 

specifieke projecten, ondernemingen of 

vastgoedobjecten te selecteren. Door bij de 

selectie rekening te houden met de speerpunten 

van het MVB-beleid, geeft dit de mogelijkheid om 

een actieve invulling te geven aan het MVB-beleid.  

 

Rail & OV evalueert begin 2022 de allocatie naar 

impact beleggingen. Aan de hand van deze 

evaluatie worden concrete doelstellingen 

opgesteld voor de allocatie naar impact beleggingen.  

 

Impact fondsen 

Rail & OV belegt al sinds 2007 in een aantal specifieke impactfondsen, deze beleggingen zijn onder meer 

gericht op microfinanciering en MKB-financiering. Rail & OV is echter van mening dat er meer ‘impact’ 

gemaakt kan worden in de eigen beleggingsportefeuille dan in specifieke fondsen waar de invulling, het 

beleid, etc. minder te sturen zijn. Specifiek zien wij in de infrastructuur portefeuille en direct vastgoed 

portefeuille een goede kans om een significante impact te maken qua MVB, juist omdat Rail & OV in deze 

portefeuilles zelf ‘achter het stuur staan’ en dus meer invloed kunnen uitvoeren op het MVB-beleid. De 

impactfondsen als zijnde de huidige invulling zullen na verloop van tijd uit de portefeuille ‘stromen’ vanwege 

het gesloten karakter van deze fondsen.  

 

Green bonds 

Op het moment dat de financiële karakteristieken van een groene obligatie hetzelfde zijn als die van een niet 

groene obligatie, belegt Rail & OV in de groene obligatie. Groene obligaties zijn dan ook onderdeel van de 

beleggingsportefeuille van Rail & OV. Rail & OV heeft tevens de mogelijkheden onderzocht om impact te 

 ________  
9 De definitie is gebaseerd op de definitie van GIIN en geverifieerd bij VBDO. 

De impact beleggingen van Rail & OV 

bestaan onder meer uit: sociale 

huurwoningen, onderwijsinstellingen, 

kinderopvang, woningen bestemd 

voor mensen met een zorgbehoefte, 

hernieuwbare energieprojecten, 

waterinfrastructuur, verbeteren 

connectiviteit van rurale gebieden en 

sociale infrastructuur. 
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maken via het beleggen in green bonds. Uit dit onderzoek kwam echter naar voren dat er op dat moment te 

weinig standaardisatie in de markt zat om er zeker van te zijn dat de obligaties die als ‘groen’ werden 

uitgebracht ook daadwerkelijk groen waren. Rail & OV zal periodiek monitoren of de ontwikkelingen in een 

standaard voor groene obligaties der mate ontwikkeld zijn dat het comfort voldoende is deze categorie als 

impact beleggingen te hanteren. Hierbij wordt in het bijzonder gekeken naar ontwikkelingen ten aanzien van 

de European Green Bond Standard10. In 2022 staat het onderwerp opnieuw op de agenda. Hier zal niet 

alleen gekeken worden naar de ontwikkelingen in de standaard voor groene obligaties maar zal ook 

onderzocht worden in welke mate het pensioenfonds bereid is rendement op te geven om in een groene 

obligaties te beleggen.  

 

 

 

  

 ________  
10 De European Green Bond Standard is een vrijwillige standaard die als onderdeel van de Europese Green Deal is opgesteld om de markt voor groene 

obligaties op een duurzame en transparante wijze op te schalen. Deze standaard verkleint het risico voor investeerders dat er ‘greenwashing’ 

plaatsvindt, oftewel dat een obligatie duurzaam lijkt maar dit in werkelijkheid niet is. Een obligatie voldoet aan deze standaard op het moment dat het 

transparant is en in lijn met de EU Taxonomy, en wanneer er zowel een externe review is alsmede toezicht van de European Securities Markets 

Authority.  
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5. Portefeuille 

Bij stap 3, de portefeuille, staat de implementatie van het MVB-beleid centraal, ook deze stap is 

onderverdeeld in het fundament en de toegevoegde waarde. Het beleid dat wordt gevoerd in het 

fundament en de toegevoegde waarde komt uiteindelijk samen binnen de ‘MVB-integratie’.  

5.1  Fundament van de portefeuille 
Het fundament van stap 3, de portefeuille, wordt gelegd aan de hand van de volgende doelstellingen:  

 

 

→ Stembeleid: in het stembeleid is het normenkader van Rail & OV geïntegreerd en wordt actief 

invulling gegeven aan een aantal van de speerpunten van het MVB-beleid. 

→ Engagementbeleid: in het engagementbeleid is het normenkader van Rail & OV geïntegreerd en 

wordt actief invulling gegeven aan een aantal van de speerpunten van het MVB-beleid.  

→ Class Actionsbeleid: Het normenkader en de SDG’s zijn geïntegreerd in het Class Actions beleid  

→ Uitsluiten van ondernemingen: Rail & OV belegt niet in ondernemingen die niet passen binnen het 

normenkader van Rail & OV.  

→ Uitbesteding: de partijen die worden aangesteld voor de uitvoering van de portefeuille dienen zich 

aan dezelfde normenkaders en wetgeving te conformeren als het pensioenfonds 

 

Stembeleid 

Rail & OV brengt op verschillende manieren zijn stem uit op aandeelhoudersvergaderingen. Voor de interne 

beleggingen, beursgenoteerd en niet-beursgenoteerd, doet Rail & OV dit zelf en voor ondernemingen in 

extern beheerde portefeuilles wordt dit uitgevoerd door een proxy-adviseur op basis van ons stembeleid.  

 

Stembeleid voor beursgenoteerde aandelen van extern beheerde portefeuilles 

Om er zeker van te zijn dat de proxy-adviseur in het uitbrengen van een stem namens Rail & OV in lijn met 

het MVB-beleid van Rail & OV acteert, is er een stembeleid opgesteld waaraan de proxy-adviseur dient te 

voldoen. In het stembeleid zijn specifieke richtlijnen opgenomen ten aanzien van SDG 3, goede gezondheid 

en welzijn, SDG 8, Eerlijk werk en economische groei en SDG 13, klimaatactie. Zo wordt er tegen voorstellen 

gestemd die niet in lijn zijn met het Parijs-akkoord. Daarnaast is ook is IMVB-convenant geïntegreerd in het 

stembeleid. Ten slotte sluit het beleid aan bij nationale en internationale verdragen: 

• UN Principles for Responsible Investment (PRI) 

• UN Global Compact 

• UN Guiding Principles on Business and Human Rights 

• OESO-richtlijnen  

• Nederlandse Corporate Governance Code (Tabaksblat) 

• International Corporate Governance Network (ICGN)  

• De richtlijnen van Eumedion 
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Op deze wijze weet Rail & OV zeker dat de proxy adviseur zowel invulling geeft aan het fundament als aan de 

specifieke speerpunten van het MVB-beleid van Rail & OV. Het stembeleid is in de praktijk echter nooit 

volledig genoeg om toe te kunnen passen op alle aandeelhoudersvergaderingen. Daarom vormen de 

richtlijnen van het stembeleid dan ook voornamelijk een leidraad voor de proxy-adviseur. Daar waar een 

resolutie op een aandeelhoudersvergadering niet wordt ondervangen door de richtlijnen zal het advies van 

de proxy-adviseur worden gevolgd. Proxy-adviseur volgt dan hun eigen ESG- en klimaat-stembeleid als basis. 

 

Een overzicht van ons stemgedrag is beschikbaar op de website van Rail & OV. 

 

Stembeleid voor interne, beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde, beleggingen 

Rail & OV beheert een aanzienlijk gedeelte van de portefeuille intern. Voor al deze beleggingen wordt door 

het pensioenfonds gestemd op aandeelhoudersvergaderingen. Zowel voor beursgenoteerde als voor niet-

beursgenoteerde beleggingen. Op het moment dat er bij resoluties niet kan worden teruggevallen op het 

stembeleid zoals uitgewerkt in de stemrichtlijnen, stemt Rail & OV in de geest van het MVB-beleid.  

Engagementbeleid (proactief, strategisch en reactief) 

Engagement is het opstarten van een gespreksprocedure met een onderneming. Rail & OV treedt regelmatig 

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

laten van de onderneming. Anderzijds wordt een onderneming hiermee voorzien van input en advies, zonder 

hierbij de rol van de raad van bestuur van de onderneming over te nemen. Rail & OV is van mening dat deze 

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

van een onderneming.  

 

Engagement is onder te verdelen in reactieve engagement, strategische engagement en proactieve 

engagement:  

• Reactieve engagement betreft het aangaan van de dialoog op het moment dat het duidelijk wordt 

dat een onderneming waarin wordt belegd zich niet aan bepaalde afspraken houdt of internationale 

richtlijnen schendt. Dit type engagement is binnen het MVB-beleid van Rail & OV gericht op 

schendingen van ondernemingen op de principes en richtlijnen van de UN Global Compact, de 

OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Het doel van deze 

engagement is om de oorzaak en aard van de schending te achterhalen, om vervolgens doelen te 

stellen voor deze ondernemingen die gericht zijn op het verbeteren van deze zaken. Indien een 

onderneming onvoldoende vooruitgang laat zien, kan het fonds ertoe besluiten om haar stemgedrag 

aan te passen of om niet langer in de onderneming te investeren. Om dit voldoende te monitoren 

zijn er voor de engagement rondom UNGC engagement tijdsgebonden criteria opgesteld waar 

binnen een verbetering waarneembaar moet zijn. Voor de OESO-richtlijnen wordt dit eveneens 

ontwikkeld. Reactieve engagement wordt als onderdeel gezien van het fundament van de 

portefeuille.  

• Proactieve engagement omvat het selecteren van sector-overstijgende thema’s, zoals het Parijs-

akkoord, en daarop proactief het gesprek aan gaan met ondernemingen. Proactieve engagement 

wordt gezien als onderdeel van de toegevoegde waarde van de portefeuille en zal dan ook in de 

volgende paragraaf in meer detail worden behandeld.  

• Strategische engagement valt tussen reactieve en proactieve engagement in. Bij strategische 

engagement onderhoudt Rail & OV vanuit de portefeuillemanager contact met ondernemingen uit 

de portefeuille. Een strategisch engagementtraject is niet gericht op specifieke thema’s en is ook 
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geen reactie op een controverse of schending. Bij strategische engagement wordt er per 

onderneming gekeken welke aandachtspunten op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

beleggen relevant zijn. Strategische engagement is onderdeel van het fundament van de 

portefeuille. Het is afhankelijk van het onderwerp of dit soort gesprekken eenmalig zijn, of meerdere 

keren plaatsvinden. Hoewel er over het algemeen bij strategische engagementtrajecten geen doelen 

worden gesteld voor de onderneming kan de portefeuillemanager de aantrekkelijkheid van de 

onderneming na verloop van tijd wel aanpassen.  

Class Actionsbeleid 

Class actions spelen op wanneer een belegger of een groep beleggers schade heeft ondervonden van het 

onethisch of onwettelijk handelen van de onderneming waarin is belegd. Rail & OV is over het algemeen 

Uitvoeringsvormen van engagement 

Engagement kan grofweg op drie verschillende manieren tot uitvoering worden gebracht: zelf engagement 

voeren, participeren in een collectief engagementtraject of de engagement uitbesteden aan een 

engagementprovider. Rail & OV kiest er bewust voor om van alle drie de uitvoeringsvormen gebruik te 

maken.  

 

Zelf engagement voeren 

Voor de ondernemingen die onderdeel zijn van de intern beheerde portefeuilles voert Rail & OV zelf het 

engagement. Dit biedt de mogelijkheid om de dialoog aan te gaan met ondernemingen over precies die 

onderwerpen die binnen het MVB-beleid van het pensioenfonds een belangrijke rol spelen.  

 

Collectieve engagementtrajecten 

Collectieve engagementtrajecten zijn het gevolg van een groep beleggers die een gemeenschappelijk doel 

nastreven. Door de krachten te bundelen kunnen deze beleggers een grotere invloed uitoefenen op een 

onderneming. Rail & OV kiest er bewust voor om aan te sluiten bij collectieve engagementtrajecten die 

passen bij de uitgangspunten van het MVB-beleid. Voorbeelden van collectieve engagementtrajecten 

waaraan Rail & OV deelneemt of heeft deelgenomen zijn trajecten via Eumedion, PRI, Climate Action 100+ en 

IMVB.  

 

Engagementprovider 

Doordat het niet haalbaar is voor Rail & OV om alle beoogde engagements zelf uit te voeren heeft het 

pensioenfonds een gedeelte van het engagement dat het voert uitbesteed. Dit heeft als bijkomend voordeel 

dat deze engagementprovider namens een grote groep aandeelhouders het gesprek aan kan gaan en 

daarmee een grotere invloed op ondernemingen kan uitvoeren dan Rail & OV individueel zou kunnen en 

tegelijkertijd meer ondernemingen kan benaderen. Rail & OV geeft bij de engagementprovider aan welke 

onderwerpen de prioriteit hebben binnen het MVB-beleid en waarvan wordt verlangd dat de 

engagementprovider daar specifiek aandacht aan geeft. Op deze manier wordt getracht om de belangrijkste 

speerpunten van het MVB-beleid te integreren in de engagement die de provider namens het pensioenfonds 

voert.  
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terughoudend om te procederen en ziet het voeren van een Class Action dan ook als uiterst middel om in te 

zetten. Echter, indien het pensioenfonds dit nodig acht vanuit het oogpunt van verliesherstel, het stimuleren  

 

van goede governance, het verbeteren van ondernemingsgedrag of het geven van een sterk signaal aan de 

markt dat bepaald gedrag niet wordt getolereerd, zal er worden overgegaan op procederen. Hierbij speelt 

het nomenkader van het pensioenfonds en de speerpunten binnen het MVB-beleid eveneens een rol. Zaken 

die in strijd zijn met de belangrijkste uitgangspunten van Rail & OV zullen dan ook eerder tot een deelname 

aan een Class Action leiden.  

Uitsluiten van ondernemingen 

Rail & OV geeft de voorkeur aan de dialoog boven het uitsluiten van een onderneming. Er zijn echter wel 

situaties waarop tot uitsluiten wordt overgegaan. Dit is in aanvulling op het beleid dat wordt gevoerd ten 

aanzien van het uitsluiten van sectoren of landen, zoals benoemd in hoofdstuk 4. Zo 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 beoordeelt Rail & OV het potentiële effect van 

een engagementtraject. Als het in de lijn der verwachting ligt dat de controverse met behulp van 

engagement kan worden opgelost, wordt een engagementtraject gestart. Als de verwachting is dat de 

engagement niet effectief zal zijn, dan wordt de onderneming direct op de Uitsluitingenlijst geplaatst.   

 

Als een onderneming in een engagementtraject, ongeacht de aard van het traject, niet bereid is om in 

dialoog te gaan en/of onvoldoende gehoor geeft aan ons verzoek tot verandering, kan ook worden besloten 

om deze onderneming uit te sluiten. 

Uitbestedingsbeleid 

Rail & OV onderschrijft de UN Global Compact, IMVB-convenant waaronder de OESO-richtlijnen voor 

multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). Daarbij 

wordt het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers als leidraad gebruikt. Rail & OV verwacht dan ook 

van de externe managers, ESG-dienstverleners en/of vermogensbeheerders waarmee wordt samengewerkt, 

evenals de ondernemingen waarin wordt belegd, dat zij conform deze internationale standaarden handelen 

en dit publiekelijk kenbaar maken. In nieuwe of gewijzigde contracten met externe dienstverleners wordt 

dan ook expliciet gevraagd de OESO-richtlijnen en UN Guiding Principles toe te passen.   

 

Rail & OV hanteert een due diligence proces voor het identificeren, beoordelen, voorkomen, mitigeren, 

monitoren van en rapporteren over ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren. Het gaat om ecologische en sociale factoren en goed bestuur bij ondernemingen en 

landen waarin wij beleggen. Rail & OV onderschrijft hiermee het ESG-due diligence proces zoals voorgesteld 

in het OESO-richtsnoer. Voor alle beleggingscategorieën geldt dat MVB een belangrijk onderdeel is van het 

selectietraject. Dat betekent dat nieuwe fondsmanagers altijd gescreend worden op hun MVB-beleid en op 

de internationale verdragen die ze onderschrijven. Een gedetailleerde beschrijving van het due diligence 

beleid is terug te vinden in het beleidsdocument ‘MVB due Diligence beleid’.    
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5.2  Toegevoegde waarde binnen de portefeuille 
Rail & OV voegt waarde toe binnen stap 4, de portefeuille, door de volgende doelstellingen na te streven:  

 

 

→ Klimaatbeleid: het klimaatbeleid is volledig geïntegreerd in de beleggingsportefeuille 

→ Selectie: MVB-beleid geïntegreerd in het selectieproces  

→ Best-in-class: Ondernemingen met een positieve netto impact kunnen worden overwogen ten koste 

van ondernemingen die minder goed scoren  

→ Engagement (proactief): Rail & OV voert proactief engagement om meer toegevoegde waarde te 

kunnen leveren 

 

Klimaatbeleid 

Rail & OV heeft het klimaatactie als een prioriteit opgenomen in het MVB-beleid. Hierbinnen zien we dan 

ook de noodzaak van een energietransitie in om klimaatverandering tegen te gaan. We zijn er echter van 

overtuigd dat de energietransitie een transformatie, en geen revolutie, vraagt van de energiesector. Wij zien 

het als onze verantwoordelijkheid als belegger om een bijdrage aan deze transformatie te leveren door onze 

middelen als aandeelhouder in te zetten. Daarom kiezen wij ervoor om samen op te trekken met de 

ondernemingen die zich, net als wij, willen committeren aan de energietransitie. Een belangrijke verordening 

hierbij is het Parijs-akkoord, deze staat dan ook centraal binnen het klimaatbeleid.   

 

Het klimaatbeleid is onder te verdelen in maatregelen en doelstellingen. De maatregelen zijn op dit moment 

al volledig in werking, de doelstellingen fungeren als stippen op de horizon waar naar toe wordt gewerkt.  

 

Maatregelen 

Rail & OV heeft binnen zijn klimaatbeleid verschillende maatregelen getroffen om klimaatverandering tegen 

te gaan: 

• 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. (zie paragraaf 4.1) 

• We voeren engagement met thermische kolenproducenten die onder de uitsluitingsgrens vallen en 

onvoldoende reductie strategie hebben 

• We maken gebruik van een groene layover, binnen een aantal extern beheerde 

aandelenportefeuilles  

• Het Parijs-akkoord is geïntegreerd in het stembeleid (zie paragraaf 5.1) 

• We voeren engagement binnen de intern beheerde aandelenportefeuille met ondernemingen die 

zich niet aan het Parijs-akkoord conformeren en voor een groot uitstoot van de portefeuille zorgen 

• We hebben ons aangesloten bij Climate Action 100+ 

• We hebben de Global Investor Statement to Governments on the Climate Risk ondertekend.  

• Jaarlijks toetsen we de gevoeligheid van de portefeuille voor klimaatverandering aan de hand van 

stresstests. De uitkomsten daarvan vormen vervolgens weer input voor het MVB-beleid.  

 

Bovenstaande maatregelen hebben er enerzijds voor gezorgd dat de CO₂-uitstoot van de beleggings-

portefeuille aanzienlijk is verlaagd, zowel ten opzichte van het verleden als ten opzichte van de benchmark, 

en anderzijds dat het pensioenfonds via verschillende wegen druk uitoefent op ondernemingen en de sector 

om zich te conformeren aan het Parijs-akkoord en klimaatverandering tegen te gaan. Om de maatregelen en 
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het tegengaan van klimaatverandering extra kracht bij te zetten hebben we  naast de maatregelen ook 

doelstellingen geformuleerd die er toe moeten leiden dat het klimaatbeleid blijvend voldoet aan de wens om 

klimaatverandering tegen te gaan en inspeelt op het feit dat een statisch beleid hiervoor niet voldoende is. 

 

Doelstellingen 

We hebben verschillende doelstellingen geformuleerd om klimaatverandering tegen te gaan: 

 

• Minimaal 25% van de gehele 

beleggingsportefeuille heeft het Parijs-

akkoord geïntegreerd. Bij de 

periodieke beoordeling van elke 

beleggingscategorie dient gekeken te 

worden naar de mogelijkheden om 

het Parijs-akkoord te integreren.  

• Uitbreiden van de klimaatscenario-

analyses door de huidige top-down 

methodiek te vervangen voor een 

bottom-up of sectorspecifieke analyse 

waar mogelijk 

• Inzicht verschaffen over de mate 

waarop ondernemingen waarin wordt 

belegd de doelstellingen van het 

Parijs-akkoord behalen 

 

 

Bovenstaande maatregelen hebben als overkoepelende doelstelling om de portefeuille zo veel mogelijk in 

lijn te brengen met het Parijs-akkoord. Rail & OV is van mening dat het Parijs-akkoord een leidend principe is 

om klimaatverandering tegen te gaan en erkent dan er alleen successen behaald kunnen worden op het 

moment dat er op grote schaal actie wordt ondernomen. Door het Parijs-akkoord als belangrijk principe te 

hanteren binnen het klimaatbeleid geven we invulling aan deze overtuiging. We zullen kritisch kijken naar 

het uitbreiden van bovenstaande doelstellingen om het Parijs-akkoord verder te integreren.   

 

 

 

Integratie Parijs-akkoord 

Integratie van het Parijs-akkoord kan binnen 

een portefeuille worden gerealiseerd door 

bijvoorbeeld:  

1. Niet te beleggen in staatsobligaties of 

staatsondernemingen waarvan de overheid 

het Parijs akkoord niet heeft geratificeerd    

2. De CO₂-uitstoot te verlagen door minder te 

beleggen in vervuilers 

3. Engagement te voeren met 

ondernemingen die onvoldoende doen om 

de Parijs doelstellingen te halen. 

4. Een Paris-aligned benchmark te gebruiken.  

Paris-akkoord in de interne aandelenportefeuille 

Een voorbeeld van de integratie van het Parijs-akkoord in de portefeuille is het Parijs-beleid van de 

intern beheerde aandelenportefeuille. In dit beleid worden de grootste vervuilers van de portefeuille 

aangesproken op het klimaatbeleid dat ze voeren en de mate waarop ze passende maatregelen treffen 

die tot een vergelijkbare verlaging van de CO₂-uitstoot leiden als in het Parijs-akkoord. Op het moment 

dat de eerste resultaten van dit beleid duidelijk zijn zal worden onderzocht welke vervolgstappen het 

meest passend zijn om te nemen. Hierbij kan gedacht worden aan het uitsluiten van ondernemingen.  
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Selectie 

De mate waarop MVB onderdeel is van het selecteren van onderliggende beleggingen is afhankelijk van het 

type belegging en het beleggingsvehikel. Voor de interne portefeuilles is MVB een integraal onderdeel van 

het selectietraject, voor de externe beleggingen wordt dit geïntegreerd in het selectietraject van de 

beheerder en onderdeel gemaakt van het mandaat. Een volledige beschrijving van het due diligence beleid 

per beleggingscategorie wordt gepubliceerd op de website.  

 

Interne beleggingen  

In het selectieproces voor ondernemingen in de Strategische Aandelen Portefeuille gaat extra aandacht uit   

naar de ESG-risico’s, ongunstige effecten en prestaties op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

Voorbeelden van proactieve engagementtrajecten die Rail & OV heeft opgestart zijn:  

 

Thermische kolen 

Sinds 2020 wordt er - naar aanleiding van een jaarlijks onderzoek naar de blootstelling van 

bedrijven naar thermische kolen - engagement gevoerd. Ondernemingen die tussen de 25% en 

50% van de energie generatiemix uit thermische kolen halen, komen hiervoor in aanmerking. De 

focus ligt op deze ondernemingen, omdat de kans dat deze ondernemingen veranderingen aan 

willen en kunnen brengen groter is dan bij ondernemingen waarbij dit aandeel hoger ligt. We 

doen onderzoek en zoeken contact met de ondernemingen met als doel het achterhalen van de 

reductie strategieën met betrekking tot thermische kolen. Indien een onderneming geen 

reductiestrategie heeft of niet bereid is om in te gaan op onze verzoeken tot informatie, komt de 

onderneming in aanmerking voor uitsluiting. Met de ondernemingen die een onvoldoende 

geconcretiseerde reductie strategie hebben wordt er, afhankelijk van de succespotentie om de 

afhankelijkheid van thermische kolen af te bouwen, een engagement traject gestart. 

Ondernemingen die onderdeel zijn van de portefeuille hebben prioriteit.   

 

Parijs-akkoord 

In 2021 heeft Rail & OV een eigen thematisch engagementtraject opgezet waarin het de 

ondernemingen van de intern beheerde aandelenportefeuille aanspreekt op het behalen van de 

doelstellingen van het Parijs-akkoord. Ondernemingen die niet hieraan voldoen of onvoldoende 

maatregelen hebben getroffen, worden hier op aangesproken. De ondernemingen die wel 

doelstellingen hebben worden gemonitord. Mochten ondernemingen ook na de engagement te 

weinig ondernemen om zich te conformeren aan het Parijs-akkoord kunnen we ze gaan uitsluiten. 

Doelstelling is om de uitstoot te halveren in 2030 ten opzichte van het nu laatst bekende cijfer, 

meestal is dit 2019. Dit traject is onderdeel van ons klimaatbeleid.  

 

China 

In 2021 heeft Rail & OV in samenwerking met zijn engagementprovider een engagementtraject 

opgezet waarin met verschillende ondernemingen actief in China werd gesproken over de 

Uyghuren-kwestie en de schending van mensenrechten die daar op grote schaal plaatsvindt. Rail 

& OV is daarnaast ook betrokken bij PRI collectieve engagement i.v.m. met de Uyghuren-kwestie. 
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ondernemen en goed ondernemingsbestuur. Als basis hanteren we de Global Compact principes van de 

Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen. Bedrijven die op het gebied van maatschappelijk verantwoord 

beleggen en goed ondernemingsbestuur onvoldoende presteren komen niet voor belegging in aanmerking. 

ESG-risico’s, ongunstige effecten en indicatoren worden op structurele en systematische wijze meegewogen 

in het beleggingsproces. 

 

ESG vormt integraal onderdeel van de financiële analyse die voor iedere onderneming opgesteld wordt 

alvorens deze opgenomen wordt in de portefeuille. Input voor het onderzoek komt van een onafhankelijke 

data-provider. Daarnaast wordt uitgebreid eigen onderzoek op basis van rapportages van de onderneming, 

de media, internet en informatie die beschikbaar wordt gesteld door NGO’s, benchmarkingorganisaties of 

andere partijen. Tevens gaat Rail & OV in gesprek met analisten en/of ondernemingen alvorens deze in de 

portefeuille worden opgenomen. De focus van het onderzoek ligt op materiële ESG-risico’s, negatieve impact 

en ongunstige effecten. Dit zijn indicatoren die een (potentieel) significante impact hebben op de financiële 

prestaties van een onderliggende belegging. Om te bepalen welke ESG-indicatoren materieel zijn wordt 

uitgegaan van het SASB framework. Daarnaast wordt er extra aandacht besteed aan de governancestructuur 

van een onderneming, reputatierisico’s en eventuele controverses. Klimaatverandering is een extra 

aandachtsgebied voor de sectoren gedefinieerd als hoog-risico. In de portefeuille wordt niet alleen gezocht 

naar de uitblinkers op gebied van ESG, maar ook naar ondernemingen met de ambitie tot verbeteren.  

 

Externe portefeuilles  

Binnen de externe portefeuilles is de verantwoordelijkheid voor selectie uitbesteed aan de externe manager. 

De enige manier hoe Rail & OV hier invloed op uitoefent is door middel van de uitsluitingslijst. Daarom is het 

extra van belang dat er bij het selecteren van de externe managers een gedegen beoordeling van het MVB-

beleid van de manager plaatsvindt.  In aanvulling daarop wordt er van de externe managers verlangd dat ze 

de richtlijnen vanuit UNGP en OECD opnemen in beleggingsbeleid en dus een beleid voeren dat conform ons 

normenkader is.   

Best in class 

Rail & OV heeft binnen een gedeelte van de extern beheerde aandelenportefeuilles een zogenaamde 

‘groene layover’ geïmplementeerd. Doel van deze layover is om de CO₂-uitstoot van de portefeuille te 

reduceren en klimaatverandering tegen te gaan. Binnen deze layover worden ondernemingen met een hoge 

CO₂-uitstoot onderwogen en ondernemingen met een lagere CO₂-uitstoot overwogen. Dit heeft een 

aanzienlijke reductie van de totale CO₂-uitstoot tot gevolg waarmee de aandelenportefeuille significant 

groener is dan het beleggingsuniversum. De groene layover is onderdeel van het klimaatbeleid.  

Rail & OV onderzoekt de mogelijkheden om binnen de beleggingsportefeuille meer van dit soort 

instrumenten in te zetten waarbij een overweging wordt aangebracht naar de ondernemingen die een 

positieve netto impact opleveren en daarmee een actieve bijdrage leveren aan één van de geselecteerde 

SDG’s. Vereiste hierbij is echter dat er voldoende data beschikbaar is om ondernemingen op te kunnen 

beoordelen.  

Engagement (proactief) 

Waar reactieve engagement kijkt naar het verleden, is proactieve engagement gericht op de toekomst van 

ondernemingen. De focus ligt op thema’s die passen binnen de speerpunten van het MVB-beleid en die een 

risico voor ondernemingen kunnen vormen, zoals milieu, governance, sociaal & ethisch, en strategie, risico & 

communicatie. Per thema beoordelen we waar de grootste risico’s liggen.   
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6. Monitoring 

Bij stap 4, monitoring, staan de beheersmaatregelen centraal die worden getroffen om voldoende inzichtelijk 

te hebben of enerzijds de uitgangspunten van het MVB-beleid ook daadwerkelijk in de beleggingsportefeuille 

terugkomen en anderzijds of de risico’s van MVB voldoende worden gemitigeerd.  

6.1  Fundament van monitoring 
Het fundament van stap 4 wordt gelegd aan de hand van de volgende doelstellingen:  

 

 

→ Klimaatrisico’s: de klimaatrisico’s van de portefeuille dienen beheersbaar te zijn 

→ ESG-risico’s: de ESG-risico’s van de ondernemingen waarin wordt belegd dienen beheersbaar te zijn 

→ Ongunstige effecten (duurzaamheidsrisico’s): de ongunstige effecten van ondernemingen waarin 

wordt belegd dienen voldoende inzichtelijk te zijn.  

→ Monitoring van managers: managers worden doorlopend gemonitord, ook op MVB-karakteristieken 

 

Klimaatrisico’s 

Rail & OV voert op jaarlijkse basis een klimaatrisicoanalyse uit waarin het voor verschillende 

beleggingscategorieën:  

• de belangrijkste klimaatrisico’s inventariseert  

• de CO₂ van de aandelen en bedrijfsobligaties portefeuille meet  

• klimaatstresstesten van de aandelenportefeuille uitvoert  

 

Om zo een beter inzicht te krijgen in het klimaatrisico dat Rail & OV loopt. Vervolgens worden al deze cijfers 

vergeleken met het vorige jaar om een inzicht te krijgen hoe het gesteld is met de voortgang van de 

portefeuille en welke aanvullende beheersmaatregelen eventueel nodig zijn.  

ESG-risico’s 

Op portefeuilleniveau heeft Rail & OV een risicokaart ESG opgesteld. De belangrijkste beheersmaatregel 

daarvoor is dat ESG geïntegreerd is in het beleggingsproces. Dat wil zeggen dat de ESG-risico’s worden 

meegenomen in de due diligence voor het aanstellen van externe managers en het selecteren van 

ondernemingen waar binnen de interne portefeuilles in wordt belegd.  

 

Op het niveau van ALM is in het verleden onderzocht in hoeverre het gebruik van klimaatscenario’s helpt in 

het verschaffen van inzicht over de ESG-risico’s. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat veel klimaatrisico’s 

sectorspecifiek zijn en slechts in mindere mate beleggingscategorie-specifiek. Daarbij bevat de reeds 

gebruikte scenario-set veel scenario’s die een vergelijkbare uitkomst kennen als de specifieke 

klimaatscenario’s. Op basis daarvan is besloten om op dit moment geen specifieke klimaatscenario’s toe te 

voegen aan de ALM, daar dit reeds jaarlijks gedaan wordt binnen de beheersing van de klimaatrisico’s. Rail & 

OV monitort de ontwikkelingen op dit gebied en zal indien opportuun opnieuw kijken naar het integreren 

van klimaatscenario’s in de ALM-berekeningen.  



 

 

 30 

Ongunstige effecten (duurzaamheidsrisico’s) 

Rail & OV hanteert een due diligence proces voor het identificeren, beoordelen, voorkomen, mitigeren, 

monitoren van en rapporteren over ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren. Het gaat om ecologische en sociale factoren en goed bestuur bij ondernemingen en 

landen waarin wordt belegd. 

 

Rail & OV onderschrift de ESG-due diligence stappen conform het OESO-richtsnoer. Het due diligence proces 

is een integraal onderdeel van het beleggingsproces en het risicomanagement en bestaat uit vier stappen: 

• Inbedden van ESG in relevant beleid en managementsystemen 

• Identificeren en beoordelen van daadwerkelijke en potentiële negatieve impact in de 

beleggingsportefeuille en bij potentiële beleggingen 

• Negatieve impact voorkomen en/of mitigeren 

• Monitoren van implementatie en rapporteren resultaten 

 

Het due diligence proces kent voor de gehele beleggingsportefeuille vergelijkbare uitgangspunten en 

principes, maar kan in de praktijk verschillen per beleggingscategorie. Dit is het gevolg van de verschillen in 

de structuur van de beleggingsinstrumenten. Details over het due diligence proces per beleggingscategorie 

zijn opgenomen in het MVB Due Diligence Proces document.   

Manager monitoring 

Rail & OV monitort zijn managers doorlopend. MVB is een integraal onderdeel van deze monitoring. Met 

behulp van een stoplicht systeem wordt duidelijk gemaakt in hoeverre het MVB-beleid van een managers 

passend is bij het MVB-beleid van Rail & OV. Op het moment dat deze passendheid onvoldoende wordt 

beoordeeld vormt dit input voor de totale beoordeling van een manager en kan dit leiden tot eventuele 

vervanging. De beoordeling wordt gebaseerd op gesprekken met de managers en beschikbare data.  

 

Elke drie maanden worden de uitkomsten van de monitoring verwerkt in een monitoringsrapportage. Voor 

Private Equity en Infrastructuur is dit jaarlijks.  

6.2  Toegevoegde waarde van monitoring 
Rail & OV voegt waarde toe binnen de monitoring aan de hand van de volgende doelstellingen:  

 

 

→ Invulling SDG’s: Rail & OV dient voldoende inzicht te hebben in de mate waarop de beleggingen 

invulling geven aan de geselecteerde SDG’s 

→ Voortgang KPI’s: Rail & OV dient voldoende inzicht te hebben in de voortgang van de KPI’s  

 

Invulling SDG’s 

Rail & OV heeft aan de hand van de SDG’s verschillende speerpunten van het MVB-beleid vastgesteld. Om te 

monitoren of de beleggingsportefeuille voldoende invulling geeft aan deze SDG’s worden de onderliggende 

beleggingen gemonitord op de netto bijdrage die ze leveren aan elk van de SDG’s.   
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Voortgang KPI’s 

Rail & OV gebruikt Key Performance Indicatoren om de mate waarop de beleidsdoelstellingen worden 

behaald te monitoren. De status en tracking van deze indicatoren vormt vervolgens weer input voor het 

beleid en kan mogelijk bijsturen tot gevolg hebben.  

 

Zoals eerder aangegeven worden er nog KPI’s opgesteld nadat het selectietraject voor een dataleverancier is 

afgerond. Na vaststelling van de KPI’s zal er ook een voortgangsprocedure worden opgezet die betrekking 

heeft op alle KPI’s.  
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7. Evaluatie 

Bij stap 5, evaluatie, is het van belang dat er een proces staat dat er voor zorgt dat het beleid als geheel, 

maar ook de onderliggende onderdelen, periodiek worden geëvalueerd en waar nodig input vormt voor het 

bijsturen van het beleid.   

7.1  Fundament van de evaluatie 
Het fundament van stap 5 wordt gelegd aan de hand van de volgende doelstelling:  

 

 

→ Herijking beleid: het MVB-beleid dient actueel te zijn en te passen bij de ontwikkelingen op de markt 

en de voorkeuren van de deelnemers 

 

Herijking beleid 

Het MVB-beleid is geen statisch gegeven daar het een beleid is dat enerzijds moet passen bij de 

ontwikkelingen op het gebied van milieu en maatschappij en anderzijds representatie moet zijn voor de 

mening van deelnemers. Het beleid wordt dan ook doorlopend ontwikkeld en aangepast. Echter zijn er wel 

bepaalde ijkpunten te herkennen die belangrijk zijn voor de basis van het beleid: 

• Deelnemersonderzoeken: elke 3 jaar worden deelnemers gevraagd naar hun mening, ook op het 

gebied van MVB, door middel van een deelnemersonderzoek. Dit onderzoek vormt een belangrijke 

input voor de uitgangspunten van het MVB-beleid. 

• Investment beliefs: elke 3 jaar wordt het bestuur van Rail & OV gevraag naar hun overtuiging ten 

aanzien van een aantal belangrijke beleggingsprincipes. MVB is hier ook een belangrijk onderwerp 

in. De investment beliefs vormen de basis voor de missie en visie van Rail & OV.  

• Position papers: jaarlijks wordt er minimaal 1 position paper uitgewerkt waarin het standpunt ten 

aanzien van een specifiek onderwerp wordt uitgewerkt inclusief de mogelijke gevolgen voor het 

beleid. Deze position papers kunnen reden zijn voor het uitsluiten van sectoren of ondernemingen 

of het anders inzetten van het instrumentarium.   

• Veranderende omgeving: het MVB-landschap is volop in ontwikkeling. Zowel als het gaat om het 

instrumentarium dat wordt ingezet als de kennis en kunde van partijen die actief zijn binnen de 

financiële sector.  Het is daarom van belang om in de evaluatie mee te nemen in hoeverre de 

processen, systemen en beschikbare data nog steeds passend zijn in de tijd. 

• Het beleidsdocument: dit document zal elk kalenderjaar in ieder geval in de laatste vergadering van 

het jaar worden geagendeerd om updates aan de hand van het verstreken jaar vast te leggen en de 

doelstellingen voor het aankomende jaar op te nemen.  
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8. Het MVB-beleid is nader uitgewerkt in:  

1. Ethical Guidelines  

2. Stembeleid 

3. Paris Alignment SAP 

4. Procesbeschrijving MVB extern beheer  

5. Uitsluitingsbeleid 

6. MVB-integratie in de portefeuille 

7. Code on corporate social responsiblitiy 

8. MVB Due diligence proces 

9. Verklaring voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren  

 

  


