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MVB-beleid  
 
 
In mei 2019 heeft het bestuur van Pensioenfonds APF het beleid voor maatschappelijk verantwoord beleggen 
(MVB-beleid) geëvalueerd. Vanuit het huidige MVB-beleid wenst het bestuur nu de volgende stap in het verder 
verduurzamen van het beleggingsbeleid te zetten.  
 
Basis voor het beleid 
De basis voor dit duurzaamheidsbeleid is de huidige missie, visie en strategie. Dit betekent in de praktijk dat dit 
beleid gebaseerd is op de volgende onderdelen: 
 maatschappelijk verantwoord 
 kostenefficiënt 
 risicobewust  
 uitlegbaar  

 
Staand beleid 
Het bestuur heeft (opnieuw) vastgesteld dat het te allen tijde wil voldoen aan wet- en regelgeving en hiermee aan 
de meest recente eisen omtrent het adresseren van ESG-risico’s. Ook blijft het bestuur in haar beleggingen 
ethische normen hanteren die zijn gerelateerd aan de UN Global Compact en PRI. Daarbij heeft het bestuur 
herbevestigd dat aanvullend daarop bedrijven worden uitgesloten die zijn betrokken bij controversiële wapens 
evenals tabaksproducenten. Het uitsluitingsbeleid staat los van de financiële performance van deze bedrijven.   
 
Mitigeren van financieel-materiële risico’s 
Om de volgende stap in het verduurzamen van de beleggingen te maken, is besloten dat het bestuur zich gaat 
richten op het mitigeren van financieel-materiële risico’s in de beleggingsportefeuilles. Dit zal gebeuren op basis 
van de uitkomsten van het World Economic Forum (The Global Risks Landscape 2019) dat in het rapport van 
2019 de negatieve effecten van klimaatverandering zoals waterschaarste, (door mensen veroorzaakte) 
natuurrampen, het verlies aan biodiversiteit en het risico dat de mitigatie en adaptie aan klimaatverandering als 
grootste wereldwijde economische risico’s heeft benoemd. Naast deze klimaatgerelateerde risico’s worden ook 
cyberaanvallen en dataveiligheid als grootste risico’s gesignaleerd. Op jaarbasis zal het bestuur de uitkomsten 
van dit rapport hanteren om de financieel-materiële focus vast te stellen. 
 
Inzicht in risico’s 
Het bestuur zal nog dit jaar (2019) alle portefeuillemanagers vragen om jaarlijks inzicht te geven in de vijf meest 
financieel-materiële risico’s (zoals gedefinieerd door het World Economic Forum) in de beleggingsportefeuille van 
Pensioenfonds APF en hoe de individuele managers deze adresseren en mitigeren. Deze uitvraag  is een 
aanvulling op de reeds bestaande opdracht aan managers om binnen de door het bestuur vastgestelde 
risicokaders een outperformance te genereren tegen beheersbare kosten. Deze specifieke risico’s moeten 
worden meegenomen in het beleggingsproces. Ook zal aan iedere manager gevraagd worden de CO2-voetafdruk 
van de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds APF te rapporteren.  
 
Evalueren en selecteren 
Het bestuur geeft haar fiduciair manager de opdracht om vanaf 2020 de portefeuillemanagers formeel te 
evalueren door vast te stellen of de managers deze financieel-materiële risico’s beter beheersen dan de 
benchmark waartegen zij presteren. Bij de aanstelling van nieuwe managers zal de beheersing van deze risico’s 
onderdeel uitmaken van het selectieproces. Daarnaast zal binnen het engagementprogramma (van toepassing op 
alle beursgenoteerde bedrijven waarin via de aandelen- en obligatieportefeuilles wordt belegd) worden 
ingezoomd op deze financieel-materiële risico’s.    
 
Communicatie 
Deze verdere optimalisatie van het MVB-beleid zal proactief met de deelnemers gedeeld worden via de website 
en nieuwsbrieven.  
 
 


