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Over dit document 

Dit document beschrijft het ESG-beleid (Environmental, Social en Governance) van Stichting 

Pensioenfonds Koninklijke Cosun (hierna: het Fonds). Het Fonds ziet het ontwikkelen van het ESG-

beleid als een iteratief proces, waarvan het uiteindelijke eindpunt nog niet is bereikt. Daarom is dit een 

levend document, dat gedurende dit proces wordt aangepast. Gelijktijdig kiest het Fonds ervoor om 

waar mogelijk al wat stappen te gaan zetten en gedurende het proces, het beleid en de doelstelling 

waar nodig aan te scherpen. Dit omdat het Fonds het ESG-beleid nog niet volledig heeft 

uitgekristalliseerd en er gedurende het proces nog een aantal besluiten genomen moeten worden. 

Gelijktijdig ontwikkelt ook de aanbiedersmarkt zich en komen er naar verwachting steeds meer en 

betere producten (van vermogensbeheerders) en tools (van dataproviders) waarmee het beleid van 

het Fonds verder kan worden vormgegeven.  

 

In dit document wordt beschreven: 

• De doelstelling van het ESG-beleid van het Fonds (beleid). 

• Hoe het Fonds sturing wil geven aan het beleid (uitvoering). 

• Hoe het Fonds verantwoording  aflegt over het beleid (monitoring). 

 

 

1. Inleiding 

Het Fonds heeft voor ESG beleggen de volgende definitie en visie geformuleerd. 

 

1. Definitie: 

Het ESG beleid geeft weer op welke wijze (hoe en waarom) bij het beleggen rekening wordt gehouden 

met milieu, sociale en governance-overwegingen (ESG-factoren). 

 

2. Visie: 

De visie van het Fonds is dat ESG beleggen bijdraagt aan haar lange termijndoelstelling (financiële 

doelstelling) en onderdeel is van haar fiduciaire taak (verantwoordelijkheid doelstelling).   

 

 

2. Uitgangspunten 

Op basis van de visie en de investment beliefs heeft het Fonds de volgende uitgangspunten voor ESG 

beleggen gedefinieerd: 

• Bij beleggingsbeleid-beslissingen is de ESG-impact onderdeel van de besluitvorming; 

• Het fonds voert een ESG-beleid waarover verantwoording wordt afgelegd; 

• Het fonds heeft ook aandacht voor de mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt ESG 

beleid kan hebben op de omvang van het belegbaar universum en het kostenniveau. 

• Het fonds gaat bij het vormgeven en implementeren haar ESG beleid uit van de eigen 

intrinsieke motivatie en streeft niet naar een bepaalde positie in ranglijstjes ten 

opzichte van andere pensioenfondsen. 

• Het beleid sluit waar mogelijk aan bij het beleid op maatschappelijk verantwoord 

ondernemen van Cosun. 

• Het Fonds gelooft in een relatief aantrekkelijk risico-rendementsprofiel op de lange 

termijn voor bedrijven die goed presteren op criteria voor ESG (Environment, Social, 

Governance).  

• Het ESG beleid mag niet leiden tot een naar verwachting lager rendement op lange 

termijn. 

• Het bestuur besteed aandacht aan de kosten van implementatie van het ESG beleid. 

• Het Fonds richt zich primair op ESG prestaties in het algemeen.  
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• Het Fonds zoekt naar alternatieven die aansluiten bij de door de deelnemers als 

belangrijk aangemerkte Sustainable Development Goals (SDG’s), welke eveneens 

passen bij de duurzaamheidsthema’s vanuit de Cosun organisatie. 

• ESG factoren en de benoemde SDG’s worden meegenomen in de bestuurlijke 

besluitvorming omtrent beleggingen, kwantitatief danwel kwalitatief. Het Fonds hecht 

er belang aan daar waar mogelijk te meten wat de impact is van het ESG beleid op de 

fondsresultaten. 

• Het Fonds geeft er de voorkeur aan dat de beheerders van de fondsen waarin het 

belegt UNPRI hebben ondertekend. 

• Het Fonds legt over zijn ESG-beleggingsbeleid verantwoording af aan zijn stakeholders. 

• Het Fonds is van mening dat ESG beleggen een leerproces is dat nog niet volgroeid is, noch bij 

het eigen fonds noch in de markt van productaanbieders. 

 

 

3. Beleid 

Het ESG beleid is mede gebaseerd op de uitkomsten van het deelnemersonderzoek over 

dit onderwerp. Een meerderheid van de deelnemers vindt het belangrijk dat het Fonds 

belegt met respect voor mens en milieu, mits dit niet tot een lager pensioenresultaat leidt.  

 

Het ESG-beleid van het Fonds is tot stand gekomen op basis van discussies en studiedagen binnen 

de fondsorganen. 

 

Binnen het ESG-raamwerk van het Fonds zijn naast de gangbare ESG normen, op basis van het 

deelnemersonderzoek van 2019, drie SDG’s benoemd welke het Fonds wil bevorderen via haar 

beleggingsportefeuille: 

1. SDG 3: Goede gezondheid en welzijn 

2. SDG 7: Betaalbare en duurzame energie 

3. SDG 12: Verantwoorde productie en consumptie. 

Met betrekking tot deze en eventueel overige SDG’s zal verdere afstemming plaatsvinden op het 

MVO-beleid van de aangesloten ondernemingen. 

 

Doelstelling 

Het ESG-doel van het Fonds is tweeledig: 

1. Portefeuilledoelstelling: Met ESG beleggen streeft het Fonds er in de eerste plaats naar rekening 

te houden met haar ESG visie in de daadwerkelijke beleggingsportefeuille. Dit betekent dus dat 

het Fonds meer wil beleggen in bedrijven en landen met goede ESG normen en de drie gekozen 

SDG’s en minder of zelfs niet wil beleggen in bedrijven en landen en beleggingen die relatief 

slecht presteren op ESG-normen (Environment, Social, Governance). Hierbij houdt het Fonds 

zoveel mogelijk rekening met algemeen aanvaardbare ethische beginselen. 

2. Invloedsdoelstelling: Anderzijds wil het Fonds invloed uitoefenen op de bedrijven waarin het 

belegt. Daarbij streeft het Fonds naar samenwerking omdat zij daardoor sterker staat. De 

instrumenten die hierbij worden ingezet zijn stemmen (voting) en het aangaan van gesprekken 

met het bedrijf/land over wat voor het Fonds belangrijk is (engagement). 

 

De invulling van de portefeuille conform het ESG beleid (portefeuilledoelstelling) heeft een 

hogere prioriteit dan het vormgeven van beïnvloeding als aandeelhouder middels 

stemmen en engagement (invloedsdoelstelling).  
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4. Uitvoering  

 

Sturing  

Het bestuur van het Fonds wil sturing geven aan het ESG-beleid. Bij besluitvorming over het 

beleggingsbeleid wordt de impact van de keuze op het ESG-beleid zoveel mogelijk meegenomen. Dit 

wordt eventueel gedaan op basis van de ESG- en specifieke SDG-scores (kwantitatief), maar dit kan 

ook beschrijvend (kwalitatief) worden weergegeven. ESG is toegevoegd aan de driehoek rendement-

risico-kosten als onderdeel van de besluitvorming.  

 

 
 

Door de ESG-impact in de besluitvorming te betrekken wordt het ESG-beleid geïntegreerd in de 

bestuurlijke cyclus. Dit geldt voor elke stap in het beleggingsproces. Omdat het Fonds (het grootste 

deel van) de vermogensbeheeractiviteiten heeft uitbesteed, heeft het Fonds ook richting de fiduciair 

beheerder en de vermogensbeheerders haar ESG-doelstellingen kenbaar gemaakt, zodat deze in de 

uitbestede werkzaamheden betrokken zijn.  

 

 
 

 



 

Pagina |4 
 

Door de ESG-impact in elk besluit mee te nemen, wordt inzichtelijk gemaakt of het besluit bijdraagt 

aan de ESG-doelstellingen van het Fonds.  

 

In de investment cases is vastgelegd op welke wijze het voor de betreffende beleggingscategorie 

rekening houdt met het ESG beleid. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de keuze van de benchmark en de 

mogelijkheden welke de beleggingscategorie gezien de aard van de categorie en de wijze van 

belegging via beleggingsfondsen heeft. Hierbij is het Fonds afhankelijk van het productgamma van de 

diverse vermogensbeheerders. Daarnaast onderzoekt het Fonds bij een heroverweging van 

bestaande beleggingsfondsen of er ESG fondsen beschikbaar zijn, eventueel bij de huidige 

vermogensbeheerder(s), die beter dan de huidige fondsen kunnen voldoen aan het ESG beleid. 

Gefaseerd worden alle beleggingscategorieën opnieuw beoordeeld naar ESG-mogelijkheden.   

 

Uitsluitingsbeleid 

Het Fonds houdt zoveel mogelijk rekening met algemeen aanvaarde ethische beginselen. 

Het Fonds werkt niet mee aan een beleggingstransactie die op grond van het 

internationale recht, verboden is. Dit houdt in dat het Fonds zich onthoudt van een 

belegging: 

o indien daardoor strafbare of moreel verwerpelijke gedragingen worden 

bevorderd; 

o indien de belegging - zo zij zou worden verricht - in onmiddellijk verband staat 

met een schending van mensenrechten of fundamentele vrijheden. 

o in bedrijven die controversiële wapens maken, onderhouden of verhandelen. Deze 

wapencategorie omvat landmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium en 

biologische, chemische of nucleaire wapens. Het pensioenfonds zal zich houden aan het 

verbod dat is opgenomen in het Wijzigingsbesluit financiële markten 2013. 

 

Het fonds wenst voorts bedrijven uit te sluiten die relatief slecht presteren op ESG criteria, 

waarbij de beoordeling ten aanzien van de drie gewenste SDG’s voorrang heeft. Dit gaat 

verder dan het uitsluiten van verboden of ernstig controversiële beleggingen, welk beleid 

al door het Fonds is geïmplementeerd. Het is niet de wens van het Fonds om bedrijven uit 

te sluiten die actief zijn in producten of activiteiten die potentieel nadelig zijn voor 

individuen, maar waarin deze individuen keuzevrijheid hebben. 

Bij het selecteren van beleggingsfondsen en benchmarks houdt het pensioenfonds rekening met het 

uitsluitingenbeleid. Daarbij beseft het Fonds zich dat dit beleid niet per direct voor alle 

beleggingscategorieën tegen aanvaardbare kosten kan worden gerealiseerd.  

 

Ook voor de implementatie van het uitsluitingenbeleid hanteert het Fonds en ingroeimodel. 

 

ESG-criteria en Impact Investing 

In 2021 zal het Fonds concrete doelstellingen koppelen aan de ESG-criteria en SDG-thema’s. De 

invulling zal stapsgewijs per beleggingscategorie worden geconcretiseerd. Dit kan bijvoorbeeld door 

minimale scores voor beleggingen te hanteren om in de portefeuille opgenomen te worden of alleen in 

de beste 50% scorende bedrijven te beleggen. Het Fonds heeft hierbij ook aandacht voor eventuele 

negatieve consequenties van een uitgebreid ESG-beleid, zoals mogelijk hogere kosten. Zij weegt dat 

in haar besluitvorming af. 

 

Stembeleid 

Het Fonds wil, waar mogelijk, stemmen op aandeelhoudersvergaderingen om invloed uit te oefenen 

op de bedrijven waarin het belegt. Het Fonds is van mening dat stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen bijdraagt aan het risico-rendementsprofiel van de bedrijven en ziet het 
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uitoefenen van haar stemrecht als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het Fonds doet dit niet 

zelf, maar besteedt dit uitaan de vermogensbeheerder of zoekt waar mogelijk samenwerking met 

andere partijen.  Dit omdat het Fonds niet rechtstreeks in aandelen belegt, maar belegt in fondsen van 

aandelen. 

Het stembeleid wordt toegepast op de beleggingscategorie aandelen. 

 

Engagement  

Het Fonds wil door middel van het aangaan van de dialoog (engagement) positieve verandering 

bewerkstelligen bij de bedrijven waarin het belegt en ondernemingen stimuleren om maatregelen te 

nemen om schendingen in de toekomst te voorkomen. Het Fonds vindt het belangrijk om de dialoog 

aan te gaan om de kans op positieve verandering te benutten. Het Fonds doet dit niet zelf maar 

besteedt dit uit, aan de vermogensbeheerder of zoekt samenwerking met andere partijen.  Dit omdat 

het Fonds niet rechtstreeks in aandelen belegt, maar belegt in fondsen van aandelen. 

 

Engagement wordt toegepast op de beleggingscategorie aandelen.  

 

5. Monitoring en verantwoording 

Het Fonds legt verantwoording af over het ESG-beleid op de twee beleidsdoelstellingen. Het Fonds 

legt vast wat de acties en de resultaten zijn voor zowel de portefeuilledoelstelling als de 

invloedsdoelstelling: 

1. Portefeuilledoelstelling: Het Fonds vindt het belangrijk om het effect van de wijzigingen door 

het ESG beleid inzichtelijk en waar mogelijk meetbaar te maken. Hierbij wordt mede gebruik 

gemaakt van de ESG-score van bedrijven en landen en de mogelijkheden die er zijn voor het 

meten van SDG doelstellingen.  

Door kwantificering is het mogelijk de gewenste doorlopende verbetering van het beleid en het 

inzicht van de effectiviteit van het beleid te monitoren.  

2. Invloedsdoelstelling: Het Fonds zal periodiek inzichtelijk maken welke invloed zij heeft 

uitgeoefend via haar vermogensbeheerders om verbeteringen te bewerkstelligen op het 

gebied van ESG.   

 

Het Fonds rapporteert hierover in haar jaarverslag en op de website.   

 

6. Afsluitend 

Zoals opgemerkt is dit document over het ESG-beleid nog niet af. Het fonds zal de komende jaren 

waar nodig bijsturen en besluiten nemen om te komen tot een verdere invulling van het ESG-beleid. 

Dit document zal gedurende dit proces worden aangescherpt. De laatste aanpassing heeft 

plaatsgevonden op 10 december 2020. 

 

 

 

 

P.W.M. van Veldhoven      L.L. Gastelaars 

Voorzitter       Secretaris 




