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Communicatiebeleid - Maatschappelijk verantwoord beleggen 

 

Hoofdlijnen van het MVB-beleid van SPT 

• SPT heeft de fiduciaire verantwoordelijkheid om het vermogen van het fonds op 

maatschappelijk verantwoorde wijze te beleggen. 

• SPT is ervan overtuigd dat MVB-beleggen geen rendement hoeft te kosten, maar dat het 

ook geen bron is van extra rendement. 

• SPT geeft invulling aan het MVB-beleid door beleggingen in bedrijven die niet voldoen 

aan onze MVB-criteria uit te sluiten. 

• Daarnaast geeft SPT invulling aan het MVB-beleid door uitoefening van het stemrecht. 

 

Uitsluitingenbeleid 

Het uitsluitingenbeleid van SPT is als volgt: 

• United Nations Global Compact: er wordt niet belegd in ondernemingen die niet voldoen 

aan de tien principes van United Nations Global Compact. Deze principes hebben 

betrekking op mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en anti-corruptie; 

• Controversiële wapens: er wordt niet belegd in ondernemingen die bezighouden met de 

productie van controversiële wapens, zoals antipersoonsmijnen, clustermunitie en 

dergelijke; 

• Tabaksindustrie: er wordt niet belegd in ondernemingen die betrokken zijn bij de 

productie van tabaksartikelen. 

• Op basis van bovenstaande criteria wordt eens per kwartaal door MSCI een 

uitsluitingenlijst opgesteld van ondernemingen waar SPT niet in wenst te beleggen. De 

vermogensbeheerders zijn verantwoordelijk voor de naleving van de uitsluitingenlijst. 

 

Draagvlak deelnemers – maatschappelijk draagvlak 

• Het fonds heeft in 2020 onderzoek gedaan naar het draagvlak van de deelnemers voor het 

MVB-beleid. Hieruit blijkt dat er groot draagvlak is voor het MVB-beleid, alsmede voor 

een verdere focus van het beleid op de thema’s ‘klimaat’, ‘goed ondernemingsbestuur’ en 

‘gezondheid’. 

• UN PRI: SPT is sinds juli 2018 mede-ondertekenaar van de UN Pinciples for Responsible 

Investment (UN PRI). PRI is een organisatie die zich inzet voor verantwoord beleggen. 

PRI onderzoekt wat de implicaties zijn van ESG factoren op de beleggingen en 
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ondersteunt de ondertekenaars bij het implementeren van deze factoren in hun 

beleggingsproces en bij hun beleggingsbeslissingen. 

• IMVB: SPT is sinds januari 2019 ondertekenaar van het Internationaal Maatschappelijk 

Verantwoord Beleggen convenant. In het convenant hebben pensioenfondsen afspraken 

gemaakt over de implementatie van de richtlijnen die erop zijn gericht om negatieve 

effecten van een onderneming (of de keten erachter) in kaart te brengen, te prioriteren en 

te adresseren. 

• SFDR: sinds maart 2021 is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van 

toepassing die voorschrijft hoe fondsen verantwoording moet afleggen over het 

duurzaamheidsbeleid. Op het ogenblik onderzoekt SPT nog op welke wijze het fonds 

invulling kan geven aan SFDR. 

 

Communicatie over MVB-beleid 

• SPT kiest nadrukkelijk voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen 

binnen het beleggingsbeleid en is bereid daarover verantwoording af te leggen aan haar 

deelnemers. 

• Het MVB-beleid is vastgelegd in het Investment Policy Statement dat jaarlijks wordt 

herzien en aangepast. 

• In het jaarverslag en tijdens de Algemene Vergadering van Deelnemers geeft het bestuur 

toelichting op de implementatie van het MVB-beleid. 

• Op de website worden de deelnemers tussentijds geïnformeerd over ontwikkelingen op 

MVB-gebied. 

• Door middel van questionnaires worden deelnemers van tijd tot tijd in de gelegenheid 

gesteld om hun mening te geven over verdere invulling van het MVB-beleid. 

• Op ad-hoc basis is het bestuur beschikbaar om toelichting te geven op vragen van 

deelnemers over het MVB-beleid en de toepassing daarvan. 

• Het bestuur is te allen tijde bereid en beschikbaar om het MVB-beleid van SPT verder uit 

te dragen of toe te lichten.  

• Het bestuur zal pro-actief reageren op specifieke vragen van deelnemers. Voorzover 

relevant zal op de website aandacht besteed worden aan vragen van deelnemers  

• Op de website zal door middel van een Q&A sectie aandacht besteed worden aan vragen 

van deelnemers. 

 

 

 

 

 


