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Ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet 

in aanmerking genomen. 

 

Vanaf maart 2021 dienen pensioenfondsen op grond van artikel 4 van de SFDR 

(Verordening 2019/2088) aan te geven of zij de wettelijk voorgeschreven belangrijke 

ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in acht nemen 

als zij beleggingsbeslissingen nemen. Dit betreft ten minste achttien verschillende 

onderwerpen. Als pensioenfondsen dit doen moeten ze een verklaring opstellen over hoe ze 

dat precies doen. Daarnaast moeten zij in dat geval rapporteren over de belangrijkste 

ongunstige effecten van hun beleggingen. 

 

Philips Pensioenfonds (PPF) neemt geen ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Het is vanuit de wetgeving nog niet duidelijk wat 

wordt bedoeld met het in aanmerking nemen van de belangrijkste ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren. Met een aantal ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

wordt wel al rekening gehouden omdat deze onderwerpen veel samenhang vertonen met 

onderwerpen die zijn opgenomen in het Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) 

beleid van PPF:  

 

• Broeikasgasintensiteit van ondernemingen in portefeuille beursgenoteerde aandelen 

ontwikkelde markten; 

• Schendingen van UN Global Compact-principes en de OESO-richtlijnen voor 

multinationale ondernemingen; 

• Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische 

wapens en biologische wapens); 

• Landen waarin is geïnvesteerd die onderworpen zijn aan sociale schendingen. 

Voor de overige ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren heeft PPF nog geen beleid 

waarin deze onderwerpen expliciet worden meegenomen. Dit betreft: 

• Blootstelling aan bedrijven actief in de fossiele brandstofsector; 

• Broeikasgasemissies ondernemingen; 

• CO2-voetafdruk ondernemingen; 

• Blootstelling aan bedrijven actief in de fossiele brandstofsector; 

• Genderdiversiteit van het bestuur van ondernemingen; 

• Aandeel in verbruik en productie van niet-hernieuwbare energie; 

• Intensiteit energieverbruik per klimaatsector met hoge impact; 

• Activiteiten met negatieve effecten op biodiversiteitsgevoelige gebieden; 
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• Water-emissies;  

• Ratio gevaarlijk afval; 

• Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om de compliance van de UN Global 

Compact-principes en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te 

controleren; 

• Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen; 

• Broeikasgasintensiteit landen waarin belegd is; 

• Blootstelling van onroerend goed aan fossiele brandstoffen via onroerend goed; 

• Blootstelling aan energie-inefficiënte vastgoedactiva. 

 

Het is nog onduidelijk of PPF op basis van het huidige beleid kan aangeven dat het de 

belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meeneemt nu dit slechts deels 

het geval is. De wetgeving is op dit punt onduidelijk. Op basis van ontwikkelingen zoals 

verduidelijking van de wetgeving of aanpassingen in het beleid van PPF zal PPF in de 

toekomst de keuze om de verklaring over ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

niet te publiceren, heroverwegen. 


