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1 Algemeen 

1.1 Inleiding 
De primaire taak van pensioenfonds Rail & Openbaar Vervoer (‘Rail & OV’) is het betrouwbaar, efficiënt en 

voorspelbaar uitvoeren van de pensioenregeling en het beheren van het pensioenvermogen. De hoofd-

doelstelling van ons beleggingsbeleid is om de beleggingen zo in te richten dat we op lange termijn aan de 

pensioendoelstelling kunnen voldoen. Hierbij is ons doel een maximaal beleggingsrendement te genereren 

op basis van een vastgesteld risicoprofiel. Om deze doelstelling te behalen, beleggen we wereldwijd in 

verschillende beleggingscategorieën.  

 

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. Dit beleidsstuk geeft aan hoe we invulling geven aan onze rol als actieve 

aandeelhouder. 

 

1.2 Uitgangspunten 
Ons beleggingsbeleid wordt vormgegeven op basis van de investment beliefs, de ambitie en de pensioen-

doelstelling. Daarmee bepalen we ons beleid waarmee we op lange termijn, een rendementsniveau kunnen 

behalen binnen het vastgestelde risicoprofiel.  

 

Bij het realiseren van de doelstelling van het beleggingsbeleid hanteren we een aantal beginselen: de 

investment beliefs. Deze investment beliefs vormen de basis voor de inrichting van het beleggingsbeleid. Ze 

vormen onze overtuigingen over de werking van de economie en financiële markten. 

 

We nemen maatschappelijk verantwoord ondernemen integraal mee in onze beleggingskeuzes. 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.  

 

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. 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. 
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1.3 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 spannen we ons in om te voldoen aan de OESO-richtlijnen 

voor multinationale ondernemingen (IMVB-convenant) die ook het Ruggie Framework integreren.  

 

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

mensenrechten. Ons 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 we ondernemingen beoordelen. 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. 

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

‘MVB-richtlijnen en -restricties t.b.v. investeringen door externe managers’ (ESG Investment Restrictions and 

Guidelines). 

 

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 milieu-

technisch. Daarnaast houden managers rekening met sectorspecifieke risico’s. Het kan zijn dat portefeuille-

managers 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 nemen we op 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 meten we de CO2-voetafdruk van de portefeuille. 

 

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

de juridische fase worden onze minimale voorwaarden en de beperkingen voor de manager vastgelegd.  

 

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.   
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1.5 Transparantie 
Uitgangspunt is dat het beleid helder, uitlegbaar en controleerbaar moet zijn voor onze deelnemers en de 

overige stakeholders. We publiceren de beleggingenlijst, het stemgedrag, het stembeleid, het MVB-beleid, 

de kwartaalrapportage over actief aandeelhouderschap en de lijst met uitsluitingen gepubliceerd op onze 

website. 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.  

1.6 Belangenconflicten 
De kans dat er een belangenconflict optreedt bij het uitvoeren van de rechten en plichten die aan het 

aandeelhouderschap verbonden zitten, is klein. In bepaalde gevallen kan dit echter toch ontstaan. 

Bijvoorbeeld als we investeren in een onderneming waarvan we ook klant zijn. Met dit soort situaties gaan 

we uiterst zorgvuldig om. De manier waarop we onze rechten en plichten als aandeelhouder uitoefenen is 

vastgelegd in dit document in combinatie met het stembeleid. Ook in geval van tegenstrijdige belangen 

volgen we deze beleidsstukken. Het aandeelhoudersbelang, en daarmee een goed rendement voor de 

deelnemers, staat daardoor altijd voorop.   
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2 Stembeleid 

2.1 Inleiding 
We stemmen op zo veel mogelijk aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarvan we aandelen 

bezitten. Door gebruik te maken van het stemrecht kan het bedrijven stimuleren maatschappelijk te 

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

 

Ons stembeleid is gebaseerd op de Code on Corporate Social Responsibility. 

2.2 Stemprocedure 
Bij de meeste ondernemingen stemmen we op afstand via een elektronisch platform (proxy voting). We 

maken hierbij gebruik van een externe stemadviseur. Deze adviseur heeft ons stembeleid ter beschikking en 

geeft instructies hoe er gestemd moet worden aan de hand van dit beleid.  

 

Aandelen in de SAP-portefeuille worden beoordeeld door de externe manager. Dit oordeel wordt gebaseerd 

op het advies van de stemadviseur, informatie die de onderneming beschikbaar stelt en/of beschikbaar is 

gekomen uit de dialoog met ondernemingen, en eventuele andere informatie zoals het jaarverslag van de 

onderneming. Bij het bepalen van het stemgedrag houdt de manager rekening met de specifieke context en 

de markt waarbinnen een onderneming acteert.  

 

Bij de overige portefeuilles wordt automatisch gestemd door de stemadviseur, op basis van ons stembeleid. 

Wel behouden we het recht het stemadvies te negeren en een eigen afweging te maken. Dit recht kan 

bijvoorbeeld benut worden om een engagementproces kracht bij te zetten of om een bepaald 

aandeelhoudersvoorstel te steunen.  

 

In bepaalde gevallen is een asset manager namens ons aanwezig bij de aandeelhoudersvergadering. 

Vanwege onze Nederlandse oorsprong is dit vooral bij vergaderingen van Nederlandse ondernemingen. 

2.3 Transparantie stemgedrag 
Op de website is een overzicht beschikbaar van alle uitgebrachte stemmen. Dit overzicht actualiseren we 

doorlopend. We publiceren per kwartaal een overzicht van de uitgebrachte stemmen. 

2.4 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 we met alle aandelen stemmen, halen we 

de uitgeleende aandelen terug. 

 

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

starten.  
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3 Dialoog en engagement 

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

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

doen en laten van de onderneming. Anderzijds voorzien wij 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 zienin de markt 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. 

3.1 Strategisch engagement 
Strategisch engagement is het reguliere contact dat de portefeuillemanager heeft met ondernemingen uit 

de portefeuille. Dit kan gaan over verschillende bedrijfsrelevante onderwerpen, waaronder ESG gerelateerde 

zaken. Een strategisch engagementtraject staat los van specifieke thema’s of controverses. Per onderneming 

wordt gekeken welke relevante punten er spelen op gebied van ESG. Hierover gaat de portefeuillemanager 

het gesprek aan. Enerzijds kan het doel zijn om de portefeuillemanager te informeren over de positie van de 

onderneming op een bepaald onderwerp. Anderzijds kan een portefeuillemanager de onderneming 

stimuleren om actie te ondernemen. Ook kan het initiatief uitgaan van de onderneming en kan deze de 

portefeuillemanager vragen om input in het maatschappelijk verantwoord ondernemen beleid.  

 

Afhankelijk van het onderwerp kan een strategisch engagementtraject éénmalig zijn of bestaan uit meerdere 

gesprekken. Dit kan face-to-face, telefonisch of per mail plaatsvinden. Er worden in een strategisch 

engagementtraject over het algemeen geen doelen gesteld en de onderneming wordt niet gestraft voor 

non-compliance. Wel kan op termijn de mening van de portefeuillemanager over de aantrekkelijkheid van 

een onderneming aangepast worden. 

3.2 Proactief engagement 
In een proactief engagementtraject wordt uitgegaan van verschillende sector-overstijgende thema’s die een 

potentieel (toekomstig) risico voor ondernemingen vormen. Per thema wordt beoordeeld voor welke 

sectoren en ondernemingen het risico het grootst is. Deze thema’s worden op jaarbasis geëvalueerd.   

 



 

 

 8 

Aan ondernemingen wordt gevraagd of zij het betreffende risico in kaart hebben en welke beheers-

maatregelen zij reeds hebben ingevoerd. Indien nodig wordt een onderneming gestimuleerd om meer actie 

te ondernemen om het risico te managen. Er worden duidelijke en meetbare doelen opgesteld waar de 

onderneming aan moet voldoen. 

3.3 Reactief engagement 
Als het vermoeden bestaat dat een onderneming niet (langer) voldoet aan de minimale vereisten van het 

MVB-beleid kan een reactief engagementtraject worden gestart. Het grootste verschil met de andere 

engagementtrajecten is dat een reactief engagement direct voortkomt uit een vermoeden, of zelfs bewijs, 

dat de onderneming ons MVB-beleid schendt.  

 

In eerste instantie wordt de oorzaak en de aard van de schending onderzocht. Afhankelijk van de conclusies 

starten we een vervolgtraject. Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds willen we erkenning krijgen van de 

onderneming dat er een probleem bestaat, anderzijds willen we dat de onderneming werkt aan een 

oplossing. Het verloop van een engagementproces is afhankelijk van het type onderneming, de grootte, de 

sector en de regio.  De onderneming krijgt een tijdsframe waarbinnen verandering te zien moet zijn. In deze 

periode houden we nauw contact met de onderneming door middel van (schriftelijke) communicatie en 

engagement meetings. Indien de onderneming niet meewerkt of onvoldoende vooruitgang laat zien, nemen 

we vervolgstappen. Als geen resultaat wordt behaald, kunnen we ‘als stok achter de deur’ overgaan tot het 

tegenstemmen op aandeelhoudersvergaderingen, het niet verschaffen van leningen aan de onderneming, of 

volledige uitsluiting van het bedrijf. Het uitsluiten van beleggingen is een van de mogelijkheden. Dit zien we 

als laatste redmiddel. 

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

engagement brengt als voordeel met zich mee dat de dialoog over de gehele portefeuille gelijk wordt 

getrokken. Bovendien voert de provider engagement uit naam van meerdere beleggers, waardoor ze 

potentieel een grote invloed op ondernemingen kunnen uitoefenen. 

 

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

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

engagementactiviteiten uitvoert of dat deze worden uitbesteed aan de gespecialiseerde engagement 

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

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

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

portefeuillemanagers een directe link met ons, waardoor we direct hun wensen kunnen overbrengen naar 

de onderneming.  

3.5 Samenwerking met externe partijen 
In bepaalde omstandigheden kan het nuttig 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.  
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Twee vaste samenwerkingsverbanden waarin we - via onze uitvoerder - 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. 

 


