SFDR statement i.v.m. promotie van ecologische en/of sociale kenmerken
Rail & OV belegt duurzaam om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor huidige en
toekomstige generaties. Wij streven via onze beleggingen naar (maatschappelijke)
langetermijnwaardecreatie, bijvoorbeeld door een dialoog aan te gaan met ondernemingen over de
negatieve impact van hun activiteiten op de samenleving en het milieu. We houden rekening met
duurzaamheidsrisico’s bij het uitvoeren van de pensioenregeling waardoor het rendementsrisicoprofiel kan worden verbeterd. De pensioenregeling van Rail & OV is gecategoriseerd als artikel 8
van de SFDR, wat betekent dat ecologische of sociale kenmerken actief worden gepromoot maar
duurzame beleggingen niet het belangrijkste doel is, zoals ook hierboven beschreven.
Rail & OV heeft een MVB-beleid waarin de ecologische en sociale kenmerken worden beschreven.
Deze zijn in het kort:
• Rail & OV onderzoekt de naleving van de Guiding Principles for Business and Human Rights
(“UNGP's”) van de Verenigde Naties, het Global Compact van de Verenigde Naties (“UNGC”)
en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen door bedrijven en of sprake is
van schending van deze principes;
• Rail & OV sluit ondernemingen uit die fundamenteel botsen met onze minimale milieu- en
sociale normen. Bijvoorbeeld ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens,
tabak, thermische kolen en handelspraktijken die schadelijk zijn voor de samenleving en
onverenigbaar zijn met duurzame investeringsstrategieën;
• Rail & OV promoot sociale en ecologische doeleinden door doorlopend
duurzaamheidsrisico's te evalueren en zo nodig sturing aan te brengen, bijvoorbeeld door
het bespreken van investeringen in bedrijven met een verhoogd duurzaamheidsrisicoprofiel;
• Rail & OV committeert zich aan het Parijs-akkoord en integreert de uitgangspunten van het
Parijs-akkoord in de portefeuille. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat klimaatrisico’s worden
gemonitord en beheersmaatregelen geïmplementeerd worden. Zo meet Rail & OV de CO2uitstoot van de aandelenportefeuille en streeft ernaar de lange termijn CO₂-uitstoot van de
portefeuille conform Parijs-akkoord te verlagen;
• Rail & OV promoot actief sociale en ecologische doelen door invulling te geven in haar
beleggingsbeleid aan Sustainable Development Goals (“SDGs”). Zo streeft Rail & OV na om
via de vastgoed- en infrastructuurbeleggingen actief invulling te geven aan de geselecteerde
SDG’s;
• Rail & OV is een actieve belegger en treedt in gesprek met ondernemingen en managers die
namens Rail & OV beleggen om het gedrag van ondernemingen te veranderen en ze aan te
zetten hun prestaties op het gebied van duurzaamheid te verbeteren.

