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Maatschappelijk verantwoord beleggen 
(MVB)

“Om die reden gaan maatschappelijk rendement en financieel rendement goed samen…”

Optimaal rendement-risico-kosten Bedrijven hebben 
‘License to operate’ nodig

Optimaal rendement-risico-kosten
=

Goed pensioen

Bedrijven hebben 
‘License to operate’ nodig

=
Slecht ‘ESG’-beleid raakt de financiën

Meer weten? https://www.sbzpensioen.nl/het-pensioenfonds/verantwoord-beleggen
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https://www.sbzpensioen.nl/het-pensioenfonds/verantwoord-beleggen
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Poll: Duurzaam en uzelf
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Onze thema’s 

Basis
• wettelijke uitsluitingen - SDG 16
• mensenrechten - SDG 16
• eerlijk bestuur - SDG 16

Speciale Thema’s
• gezondheid(szorg) - SDG 2, 3, 4
• financiële inclusie / zekerheid - SDG 1, 8
• klimaat / milieu - SDG 6, 7, 13
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Methodes die we inzetten (1)

Integratie: Meenemen in al ons doen
• Bij beleidsvoorstellen, bij beleggen, bij onze eigen organisatie...
• Ook onze partners moeten voldoen aan onze MVB-maatstaven
• Meten CO2
• Meten ESG-scores 

(ESG staat voor Environment, Social & Governance)
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Methodes die we inzetten (2)

Actief aandeelhouderschap
• Inpraten op (omstreden) bedrijven 
• Stemmen op de aandeelhoudersvergaderingen
• Onze thema’s op de agenda krijgen

Aandeelhouders verlenen ING-top 
geen decharge
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Voorbeeld: 
Dialoog Social Risks of Sugar
• Obesitas is een groot probleem
• Kosten geraamd op USD 2 biljoen per jaar 

(nog afgezien van diabetes en andere ziekten die een relatie hebben met obesitas)
• Praten helpt, maar de vraag blijft groot dus het aanbod ook.
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Methodes die we inzetten (3)

Uitsluiting o.b.v. product of bedrijfsvoering

Criteria
1. Schadelijk voor mensen
2. Invloed als aandeelhouder zinloos
3. product kan gemist worden 
4. hoge politieke druk of maatschappelijke kosten
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Methodes die we inzetten (4)

Impactbeleggen
(alleen in de 
Middelloonregeling)
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Voorbeeld: financial inclusion

• Een betere manier om geld 
internationaal te versturen;

• Snel, eenvoudig, veilig en goedkoop;
• Meerderheid gaat naar Sub-Saharan 

Africa
tegen 2% kosten versus 9-25% kosten 
bij concurrenten.
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Impactmeting
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Poll: Wat vindt u van ons beleid?

Wat zou u willen wijzigen?
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Vragen?

Evaluatieformulier
Verder lezen
Contact

Aan deze presentatie kunnen geen rechten ontleend worden.

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=EvJ-w6PUtkSS3w0d_4VgT1P4gwPpnHVCrMf8PAD4CFZURVAyOUFOUEQxWVlRRDU3SDZVV0tQUTJBUi4u
https://www.sbzpensioen.nl/het-pensioenfonds/verantwoord-beleggen
https://www.sbzpensioen.nl/contact

