
De Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende 

informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (“SFDR” of “De Verordening”) is in werking getreden op 

10 maart 2021.

Dit document gaat met name in op artikel 4, lid 1, sub a van de Verordening, op grond waarvan Stichting Shell Pensioenfonds 

(SSPF) informatie moet verstrekken met betrekking tot de in aanmerking genomen belangrijkste ongunstige effecten van 

beleggingsbeslissingen voor wat betreft duurzaamheidsfactoren. Meer informatie betreffende de SFDR is te vinden op de 

website van SSPF. 

1. In aanmerking genomen belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten

SSPF houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen voor wat betreft 

duurzaamheidsfactoren. SSPF gebruikt de definitie van belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten zoals beschreven 

in overweging 20 van de Verordening, namelijk “de effecten van investeringsbeslissingen en -advies die leiden tot 

ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, waarbij duurzaamheidsfactoren verwijzen naar ecologische, sociale en 

personeelsaangelegenheden, eerbiediging van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping, zoals gedefinieerd in 

artikel 2, lid 24, van de Verordening. 

SSPF vindt dat beleggingsbeslissingen die een ongunstig effect op het klimaat of andere milieu gerelateerde hulpbronnen 

hebben, of ongunstige gevolgen hebben voor de samenleving, een aanzienlijke impact kunnen hebben op risico en 

waardecreatie. Daartoe houdt SSPF rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van haar investeringsbeslissingen voor 

wat betreft duurzaamheidsfactoren bij alle belangrijke stappen van het beleggings- en portefeuillebeheerproces. 

Aangezien het beheer van de beleggingen in de SSPF-portefeuille wordt uitbesteed aan een fiduciaire beheerder, past deze 

beheerder namens SSPF een due diligence-beleid toe bij het in overweging nemen en aanpakken van de belangrijkste 

ongunstige effecten in verband met investeringsbeslissingen.

2. Ongunstige effecten due diligence-proces

Ongunstige effecten van het due diligence-proces omvatten het identificeren en prioriteren van de belangrijkste ongunstige 

effecten en het in overweging nemen van mogelijke maatregelen om de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten te 

verminderen of te voorkomen. Het proces wordt hieronder nader gedetailleerd.

(a) Identificatie en prioritering van de belangrijkste ongunstige effecten

Het pensioenfondsbestuur van SSPF heeft de ongunstige effecten van de beleggingsportefeuille in oktober 2021 geprioriteerd. 

SSPF heeft meerdere SDFR-indicatoren geprioriteerd, die worden beschreven in 3a “Beschrijving van de belangrijkste ongunstige 

duurzaamheidseffecten”. De geselecteerde indicatoren hebben betrekking op drie verschillende thema’s: klimaatverandering, 

bestuur en universele beginselen (gerelateerd aan mensenrechten). De geselecteerde PAI-indicatoren worden gevolgd en herzien 

door de fiduciaire beheerder en gerapporteerd aan SSPF.   
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De PAI-indicatoren zijn geprioriteerd op basis van de ernst van de ongunstige effecten, hun relatieve positionering (bijvoorbeeld 

ten opzichte van andere portefeuilles, tussen beleggingscategorieën, ten opzichte van een referentiebenchmark, ten opzichte 

informatie zoals door vergelijkbare fondsen verstrekt en/of bekende best practices, of ten opzichte van een toepasselijke 

beleids- of regelgevingsnorm), de kwaliteit van de onderliggende data en de voorkeuren van de begunstigden met betrekking tot 

ESG.

Op basis van een herziening van de geprioriteerde indicatoren worden in voorkomend geval maatregelen voorgesteld voor 

dit financiële product, hetzij op het niveau van individuele uitgevers van effecten of fondsen (bv. engagement, (gedeeltelijke) 

afstoting, uitsluiting) en/of op het niveau van het algemene beleid/de strategie (bv. door de invoering van nieuwe regels of 

doelstellingen). 

(b) Maatregelen om de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten te verminderen of te voorkomen en het stellen van 

doelen

SSPF heeft een ESG-forum opgezet om relevante ESG-onderwerpen te bespreken met vertegenwoordigers van het 

pensioenfondsbestuur van SSPF (“ESG focal points “). De ESG focal points komen elk kwartaal bijeen in het ESG-forum van SSPF 

om de ongunstige effecten van beleggingsportefeuilles te bespreken. Zowel de ESG focal points als de fiduciaire beheerder 

bekijken waar in de portefeuille maatregelen moet worden genomen en kunnen voorstellen doen om de belangrijkste ongunstige 

effecten te verminderen of te voorkomen. 

(c) Aanpak indien onvoldoende data beschikbaar zijn

Voor de beleggingscategorieen waar niet voldoende data beschikbaar zijn over indicatoren van ongunstige effecten, kunnen 

proxies in termen van risico’s voor sectoren en landen een alternatieve leidraad voor maatregelen vormen. Als bijvoorbeeld 

beleggingscategorieën waarvoor veel data beschikbaar zijn, aangeven dat er ongunstige effecten voor een bepaalde 

indicator zijn, kan dat inzicht worden geëxtrapoleerd naar beleggingscategorieën waarvoor weinig data beschikbaar zijn 

(productgerichte aanpak). Risico´s voor bepaalde sectoren of landen met een grote impact op de toepasselijke indicator kunnen 

een signaal zijn om maatregelen te nemen in die beleggingscategorie waar beperkte data beschikbaar zijn. 

In zijn fiduciaire rol streeft de fiduciaire beheerder actief naar uitbreiding van de beschikbaarheid van data voor toepasselijke 

indicatoren, onder meer voor de indicatoren die het meest aansluiten bij de ESG-voorkeuren van SSPF en voor die ESG-

gebieden waar de bestaande dekking laag is in vergelijking met andere ESG-gebieden. Dit is een doorlopende dialoog 

met aanbieders van ESG-data om de verzameling en/of productie van toepasselijke factoren te bevorderen die bestaande 

datalacunes kunnen opvullen. Namens SSPF treedt de fiduciaire beheerder ook rechtstreeks in contact met externe beheerders, 

met name beheerders van beleggingen in beleggingscategorieen waarvoor betrekkelijk weinig data beschikbaar zijn, zodat 

een betere dataverzameling en -rapportage worden gestimuleerd.



3. Beschrijving van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten

(a) Beschrijving van de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten

Namens SSPF monitort de fiduciaire beheerder momenteel een combinatie van verplichte en aanvullende belangrijke indicatoren 

voor ongunstige effecten voor SSPF. De volgende indicatoren zijn door het bestuur van SSPF geprioriteerd:

•  CO2-voetafdruk

•  Broeikasgasintensiteit van landen en bedrijven waar wordt belegd

•  Risico vanwege ondernemingen die actief zijn in de fossiele brandstoffensector

•  Schending van de beginselen van de VN Global Compact en de Organisatie voor Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO)-richtlijnen voor multinationale ondernemingen

•  Genderdiversiteit in de pensioenfondsbestuur

•  Beleggingen in ondernemingen zonder initiatieven voor de reductie van CO2-emissie

•  Aantal ongevallen

•  Gevallen van discriminatie

•  Activiteiten en leveranciers die een aanzienlijk risico lopen als gevolg van incidenten van kinderarbeid

•  Ontbreken van anticorruptie- en antiomkopingsbeleid

•  Gevallen waarin onvoldoende maatregelen zijn genomen tegen schending van de normen voor anticorruptie en -omkoping

•  Gemiddelde prestatie mensenrechten

•  Gemiddelde score corruptie

•  Gemiddelde score rechtsstaat

•  Broeikasgas-emissies

•  Broeikasgas-reductiedoelstellingen

•  Intensiteit energieverbruik

•  Bekrachtiging Overeenkomst van Parijs 

De toepasselijke belangrijkste ongunstige effecten worden gemeten en gemonitord binnen de beleggingscategorieën: 

beursgenoteerde aandelen, bedrijfsobligaties, staatsschuld en vastgoed voor de SSPF-portefeuille. Voor de 

beleggingscategorieën waarvoor geen of onvoldoende dat beschikbaar zijn, wordt de onder 2c) beschreven aanpak gevolgd.

(b) Geplande of genomen maatregelen en gestelde doelen

De noodzaak van een maatregel om de geprioriteerde belangrijkste ongunstige effecten te verminderen of te voorkomen of om 

reductiedoelstellingen vast te stellen, alsmede welke maatregel moet worden genomen en waar in de portefeuille, wordt met de 

fiduciaire beheerder besproken en vervolgens door het pensioenfondsbestuur beslist.

De volgende maatregels worden onder meer als potentieel relevant beschouwd:

•  Engagementdialoog - inclusief de samenwerking met EOS at Federated Hermes (EOS) - met specifieke 

duurzaamheidsdoelstellingen, inclusief mogelijke escalatiemaatregelen indien die doelstellingen niet worden gehaald;

•  Het uitoefenen van stemrechten;

•  Verlaging van de beleggingen;

•  Uitsluiting of de-investering;

•  Gedocumenteerde en tijdgebonden afspraken met externe beheerders;

•  Introductie ondersteunende evaluatiecriteria voor de selectie van of de monitoring van externe beheerders; en



4. Beschrijving engagementbeleid

Het engagementbeleid van SSPF is afgestemd op het engagementplan van de engagementdienstverlener. De 

engagementdienstverlener ontwikkelt een driejaarlijks engagementplan waarin hoofdthema’s en gerelateerde subthema’s worden 

vastgesteld. Het engagementplan richt zich op een brede dekking om de diversiteit te weerspiegelen van de onderwerpen 

waarmee ondernemingen in de portefeuilles van SSPF te maken hebben. De effectiviteit van engagement wordt via mijlpalen 

gemonitord en elk kwartaal aan SSPF gerapporteerd. De engagementdienstverlener heeft verschillende engagementtechnieken 

en maakt gebruik van procedures om de druk op ondernemingen die onvoldoende vooruitgang tonen, op te voeren.

Namens SSPF kan de fiduciaire beheerder steminstructies en input voor de engagementprogramma’s verstrekken. Het geven van 

steminstructies gebeurt, om operationele redenen, doorgaans op ad-hocbasis en met het doel om SSPF te ondersteunen bij de 

uitoefening van zijn stemrecht in alle praktisch uitvoerbare gevallen. Wanneer steminstructies namens SSPF worden gegeven, 

voert de fiduciaire beheerder het stembeleid van SSPF uit. Input voor engagementprogramma’s wordt in overleg met SSPF 

geleverd.

5. Naleving van gedragscodes voor verantwoord ondernemen en internationaal erkende normen 

voor due diligence en rapportage

SSPF ondersteunt de volgende internationaal erkende normen en beginselen:

•  Verenigde Naties Global Compact (UNGC);

•  OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (OESO-richtlijnen)

•  Verenigde Naties-richtlijnen voor het bedrijfsleven en de mensenrechten (UNGP); en

•  Verenigde Naties-beginselen voor verantwoord beleggen (UNPRI).

Namens SSPF houdt de fiduciaire beheerder de indicatoren bij die toepasselijk zijn voor de bovengenoemde normen en 

beginselen.

6. In lijn brengen met het Verdrag van Parijs 

De aanpassing aan het Verdrag van Parijs wordt thans niet beoordeeld door SSPF of zijn fiduciaire beheerder. 

7. Datum publicatie op website

Bovenstaande informatie werd gepubliceerd op 30 december 2022.


