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1) Inleiding
Stichting Roba Pensioenfonds (hierna genoemd: Roba Pensioenfonds of het pensioenfonds)
voert de pensioenregeling uit voor de huidige en voormalige werknemers van Roba Holding
B.V., Roba Metals B.V., KBM Affilips B.V. en KBM Master Alloys B.V. (de werkgever). Door de
ingelegde premies zorgvuldig te beleggen, zorgt Roba Pensioenfonds voor de opbouw van
een goed pensioen. Dat doen wij op een manier die voldoende rendement genereert,
waarbij de risico’s acceptabel zijn en met inachtneming van wat maatschappelijk
verantwoord en duurzaam is. Het gaat ons om een goed én verantwoord rendement.
Roba Pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid als
institutionele belegger en handelt daarnaar. Dit betekent dat wij in ons
beleggingsbeleid waar mogelijk rekening houden met de in de samenleving geldende
normen en waarden. Het belang van de beleggingen van Roba Pensioenfonds in de totale
financiering van individuele ondernemingen en overheden is echter gering. De invloed van
het pensioenfonds op het handelen door ondernemingen of overheden is daarom beperkt.
Daarnaast beoogt Roba Pensioenfonds een simpele en goedkope implementatie van het
beleggingsbeleid. Bij de implementatie van ESG factoren (Economisch, Sociaal en
Governance) in het beleggingsbeleid dient een optimale verhouding te worden gevonden
tussen de wens om de middelen van het pensioenfonds op een maatschappelijk
verantwoorde wijze te beleggen en een kosten efficiënte inrichting van de
beleggingsportefeuille.
Vanuit de IORP II regelgeving worden enkele aanvullende eisen gesteld ten aanzien van het
ESG beleid van een pensioenfonds:
 in het artikel over beleggingsregels wordt bepaald dat lidstaten pensioenfondsen in
staat moeten stellen om in het kader van het zogenoemde prudent person beginsel
de lange termijnimpact van beleggingsbeslissingen in aanmerking te nemen;
 in de bepaling over algemene governance-eisen wordt voorgeschreven dat
pensioenfondsen bij de inrichting van hun governancesysteem rekening moeten
houden met ESG-factoren bij hun beleggingsbeginselen;
 pensioenfondsen moeten in hun eigenrisicobeoordeling ook de risico’s voortvloeiend
uit klimaatverandering, gebruik van natuurlijke hulpbronnen en afwaardering
van activa ten gevolge van veranderingen in (onder andere) milieuregelgeving in
beschouwing nemen;
 pensioenfondsen moeten in hun verklaring inzake beleggingsbeginselen openbaar
maken hoe in hun beleggingsbeleid milieu en klimaat, mensenrechten en sociale
verhoudingen in aanmerking worden genomen;
 pensioenfondsen moeten, naast in de verklaring inzake beleggingsbeginselen, ook in
hun bestuursverslag dan wel jaarverslag en in laag 1 van de Pensioen 1-2-3
informatie verstrekken over de wijze waarop in hun beleggingsbeleid rekening wordt
gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale verhoudingen.
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De IORP II regelgeving schrijft niet voor hoe het ESG beleid er uit moet zien. Het is wel
duidelijk dat in de fondsdocumenten en in de uitvoering van het beleid nadere uitwerking
moet worden opgenomen.
Roba Pensioenfonds heeft thans in paragraaf 4.8 van de Verklaring
Beleggingsbeginselen het volgende opgenomen over Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen. De integrale tekst van deze paragraaf luidt:
Roba Pensioenfonds streeft naar rendement door te beleggen in ondernemingen die
een lange termijn winstdoelstelling hebben. Hoewel dit geen primaire doelstelling is
van het fonds hebben bedrijven de voorkeur die de winstdoelstelling in balans
brengen met een verantwoordelijke rol in de maatschappij. Daaronder wordt
verstaan dat zowel in beleid als in bedrijfsvoering zorg voor milieu, mensenrechten,
arbeidsomstandigheden en corruptiebestrijding zichtbaar moet zijn. De UN Global
Compact Principles gelden hiervoor als richtlijn.
Met ingang van 10 maart 2021 moet het Pensioenfonds voldoen aan de verplichtingen van de
Europese SFDR-verordening. SFDR verplicht financiële marktdeelnemers, waaronder het
Pensioenfonds, informatie te verschaffen over het duurzaamheidsbeleid en transparant te zijn
over de uitvoering daarvan. Een deel van de SFDR wetgeving dient uiterlijk 10 maart 2021 te
zijn geïmplementeerd.
Het doel van de SFDR is de transparantie over duurzaamheid te vergroten, waardoor het voor
eindbeleggers, in het geval van het Pensioenfonds de deelnemers, gemakkelijker wordt om te
begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in hun pensioenregeling en beleggingen en beter
vergelijkbaar is. In het beloningsbeleid van het Pensioenfonds wordt specifiek stilgestaan over
de wijze waarop in dat beleid duurzaamheidsrisico’s geïntegreerd zijn. Het bestuur heeft een
verantwoord beloningsbeleid.
In lijn met de SFDR richtlijnen classificeert het Pensioenfonds zich als een Artikel 8 product,
wat betekent dat de pensioenregeling en de beleggingsportefeuille een financieel product is
dat karakteristieken van ESG promoot. Het belang hiervan komt naar voren in de
overtuigingen, doelstellingen en het ESG-beleid van het fonds.

2) Herijking Beleid
Het nationale en internationale normenkader voor Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (en Beleggen) evolueert. Er zijn een aantal belangrijke kaders waar deze
normen verder zijn uitgewerkt:
1. Mondiale normen:
a. Principes voor verantwoord beleggen (UN PRI).
b. Guiding Principles voor bedrijven en mensenrechten van de Verenigde Naties

(UNGP’s).

c. De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development

Goals) die door de Verenigde Naties zijn opgesteld (2015) worden steeds
meer gebruikt als kapstok voor “impact beleggen”.
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d. De afgelopen jaren groeit de druk op institutionele beleggers om bij te dragen

aan (inter)nationale beleidsdoelstellingen, met name die uit het
klimaatakkoord van Parijs (2015).
2. Europese normen:
a. IORP II regelgeving: Europese wetgeving waarin (ook) wordt verwezen naar

klimaat (verantwoord beleggen). Deze wordt door Nederlandse overheid
vertaald naar eigen beleid (juni 2018?).
b. High-Level Expert Group on Sustainable Finance van de Europese Commissie
(2018). Het rapport stelt voor om Europese standaarden te maken voor wat
verantwoorde beleggingen zijn.
3. Nederlandse normen:
a. DNB: financiële instellingen zullen de risico’s die gepaard gaan met

klimaatverandering integraal moeten meenemen in beleggingsbeleid. Zie ook
rapport ‘de Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken?’.
b. IMVB convenant van de pensioenfederatie de overheid en maatschappelijke
organisaties.

Bij het vormgeven van het ESG beleid zijn drie vragen van belang. Aan de hand hiervan kan
een beleid voor het pensioenfonds worden vastgesteld:
 Waarom is het van belang dat het pensioenfonds duurzaamheid (zowel klimaat en
omgeving, sociaal en governance) in haar beleid opneemt?
 Wat vinden we daarbij belangrijk? Hoever willen we gaan en op welke thema’s moet
het pensioenfonds zich richten?
 Hoe wordt dit beleid vormgegeven, in de portefeuille uitgevoerd?

Waarom – de drijfveren

In de waarom-fase kunnen een aantal nadere vragen worden gesteld:
 Omdat het goed is voor het rendement?
 Omdat het goed is voor de reputatie van het pensioenfonds?
 Omdat het past bij de identiteit van het pensioenfonds?
 Omdat het goed is voor de wereld?
Voor Roba Pensioenfonds is een goed rendement een rendement dat kan leiden tot een
goed pensioen. Tegelijkertijd realiseren we ons dat een goed pensioen ook betekent dat het
in een goede wereld moet kunnen worden genoten en dat het pensioenfonds een
medeverantwoordelijkheid heeft om onze aarde en samenleving te beschermen. Maar
vooral is het bestuur van mening dat de cultuur van de bedrijven waarvan de werknemers bij
het fonds zijn aangesloten moet doorklinken in het functioneren van het pensioenfonds.
Roba Metals B.V. heeft in de Beleidsverklaring van het Handboek Kwaliteit en Milieuzorg
opgenomen dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen hoog in het vaandel staat. Dit
uit zich onder meer doordat zij eraan wil bijdragen dat de kinderen en kleinkinderen van de
werknemers een gezond en voorspoedig leven kunnen leiden. De bijdrage van de
onderneming bestaat eruit dat zij ernaar streeft zo milieuvriendelijk en efficiënt als mogelijk
te werken. Tevens realiseert de onderneming zich dat zij een maatschappelijke
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voorbeeldfunctie heeft. Echter, het is noodzakelijk om winst te maken. Slechts dan kunnen
investeringen en veranderingen op lange termijn succesvol worden doorgevoerd.
Een dergelijke beschrijving geeft naar de mening van het bestuur voldoende weer dat
rendement maken voorop staat, maar dat het tot de kernwaarden van de aangesloten
werkgevers en werknemers? behoort om aandacht te hebben voor zaken die milieu en
klimaat, mensenrechten, sociale verhoudingen en goed ondernemingsbestuur betreffen.
Dit alles leidt tot de volgende uitgangspunten voor het ESG beleid van Roba Pensioenfonds:
 Bij beleggingsbesluiten weegt het pensioenfonds risico, rendement, impact op ESG
doelstelling en uitvoeringskosten.
 Het beleid voor verantwoord beleggen dient op korte termijn te resulteren in een
betere ESG-rating dan de ‘gewone’ benchmark.
 Het pensioenfonds verwacht dat op lange termijn het beleid zal resulteren in een
beter verwacht rendement en/of een lager risico (het niet-ESG universum vergeleken
met ESG universum).
 Het pensioenfonds is zich bewust van de mogelijke negatieve consequenties die een
(te) strikt ESG- beleid kan hebben op de omvang van het belegbaar universum, het
kostenniveau en het rendement en risico.
 Verantwoord beleggen mag leiden tot iets hogere kosten, maar geen impact hebben
op het risico-rendementsprofiel van de portefeuille.
 Binnen het ESG-raamwerk is vooralsnog geen specifieke voorkeur voor focus op
een van de E, S of G factoren.

Wat – regels, wensen en mogelijkheden

Nu in de Waarom-fase de motivatie en uitgangspunten voor het ESG beleid zijn vastgelegd,
moet in deze fase worden bepaald wat de implicaties daarvan zijn.
Verantwoord beleggen betekent dus het bijdragen aan een meer leefbare wereld en het
meewegen van milieu-, sociale factoren en goed ondernemingsbestuur in het
beleggingsbeleid.
Hierbij kan onderscheid worden gemaakt tussen wat verplicht is (bijvoorbeeld op basis van
wet- en regelgeving), wat het pensioenfonds zou willen en welke mogelijkheden het
pensioenfonds heeft.
Grofweg zijn de drijfveren te verdelen in drie categorieën:
 Doing no harm: negatieve invloed van de beleggingen op samenleving en milieu
voorkomen of mitigeren.
 Doing good: actief bijdragen aan een leefbare wereld door het genereren van
positieve impact op samenleving en milieu.
 Impact beleggen.
Roba Pensioenfonds kiest ervoor haar beleid te richten op de categorie Doing no harm. Op
die manier kan het pensioenfonds haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en
deze op een praktische wijze implementeren. Bij de implementatie wordt gebruik gemaakt
van:
 uitsluitingen,
 engagement,
 integratie ESG criteria in het beleggingsproces.
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Doing no harm
Het pensioenfonds wil vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid negatieve invloed
van de beleggingen op samenleving en milieu voorkomen of mitigeren. Dit betreft:
 betrokkenheid bij controversiële wapens,
 sancties van de VN en Europese Unie vanwege mensenrechtenschendingen en
wapenhandel,
 ernstige schendingen van mensenrechten en arbeidsrechten,
 ernstige milieuvervuiling (waaronder CO2-uitstoot/klimaat),
 zwak ondernemingsbestuur.

Hoe – invulling van het beleid

De laatste stap in het proces is de invulling van het beleid. Op welke wijze kan de gewenste
ESG positionering worden ingevuld?
Roba Pensioenfonds is door de omvang en met de vigerende beleggingsbeginselen beperkt
in de uitvoering van een zeer voortvarend en diepgaand ESG beleid. Dit levert beperkingen
op in de diepgang bij de uitvoering van het ESG beleid. Het pensioenfonds kiest ervoor om
bij de implementatie van het ESG beleid aan te sluiten bij de mogelijkheden die de fiduciair
beheerder en externe vermogensbeheerders bieden.
Ten aanzien van de implementatie van het beleid betekent dit dat het pensioenfonds:
 het ESG-beleid van de vermogensbeheerder voorafgaand aan de aanstelling van de
vermogensbeheerder beoordeelt,
 het engagement beleid van de beheerder meeneemt in het selectieproces,
 zich inspant om het gevoerde beleid door de vermogensbeheerder te monitoren,
 verwacht dat de fiduciair beheerder de ESG-impact voor zover mogelijk meeneemt
bij de advisering,
 als randvoorwaarde bij de selectie van een vermogensbeheerder stelt dat deze de
PRI ondertekend heeft,
 als randvoorwaarde bij de selectie van een beleggingsfonds stelt dat ESG-criteria
integraal onderdeel zijn van het beleggingsproces,
 verwacht dat de vermogensbeheerder minimaal het beleid van fonds volgt of
minimaal vergelijkbare principes heeft als het fonds,
 in de uitvoering van het ESG-beleid uitsluitend gebruik maakt van oplossingen die
zich hebben bewezen en die toegankelijk zijn via vermogensbeheerders.
Daarnaast hanteert Roba Pensioenfonds een uitsluitingen lijst. Uitgesloten worden
staatsobligaties van landen waartegen sancties van de VN en EU naar aanleiding van
mensenrechtenschendingen en/of vanwege voorkomen van wapenleveranties zijn
uitgevaardigd. Verder sluit Roba Pensioenfonds ondernemingen en entiteiten uit van
belegging voor zover zij betrokken zijn bij de handel en productie van controversiële wapens.
Hieronder worden verstaan: chemische en biologische wapens, antipersoonsmijnen,
clustermunitie en ammunitie met verarmd uranium.
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3) Investment Beliefs
Roba Pensioenfonds heeft in haar Investment Beliefs tot op heden nog geen uitingen
opgenomen over Maatschappelijk Verantwoord en Duurzaam Beleggen. De
Beleggingsbeginselen worden door het Bestuur vastgesteld en dienen als leidraad bij het
nemen van beslissingen over de inrichting van de beleggingsportefeuille. Kort samengevat
zijn de Beleggingsbeginselen (nader uitgewerkt in het Strategisch Beleggingsbeleid):
1. Het pensioenfonds streeft een waardevast pensioen na.
2. Het pensioenfonds is een lange termijn belegger.
3. Het pensioenfonds belegt alleen in categorieën die volgens het bestuur

4.
5.
6.
7.

voldoende toegevoegde waarde opleveren en waarvan de risico’s duidelijk en
acceptabel zijn.
Asset allocatie en de mate van renteafdekking zijn de belangrijkste keuzes.
Risico vereist een extra rendement.
Het pensioenfonds belegt passief tenzij.
Het pensioenfonds heeft een visie op de ontwikkeling van de rente.

In lijn met de tekst uit de Verklaring Beleggingsbeginselen kan een Investment Belief worden
toegevoegd over Maatschappelijk en Duurzaam beleggen die in Hoofdstuk 1 is
gepresenteerd.
Voorstel:
Het pensioenfonds is zich bewust van haar positie in de samenleving en houdt rekening
met ESG factoren in het beleggingsbeleid. Dit leidt tot een meer verantwoord en duurzaam
beleggingsbeleid dat het risico van de portefeuille kan verlagen.

4) Implementatie en te ondernemen acties

In samenwerking met Kempen Capital Management (hierna: KCM) zal het beleid van Roba
Pensioenfonds in de komende maanden worden geïmplementeerd. Dit betekent concreet:
- Verwerking van de teksten uit dit document in de fondsdocumenten. Er wordt geen
apart ESG beleidsdocument opgesteld, maar in onderstaande fondsdocumenten
worden relevante passages opgenomen:
o Document Strategisch Beleggingsbeleid: paragraaf over ESG
toevoegen, in het bijzonder de beleidsuitgangspunten.
o Verklaring Beleggingsbeginselen: algemene beschrijving van
ESG beleid toevoegen.
o Beleggingsplan 2020: samenvatting ESG beleid en beschrijving
hoe dit in de portefeuille wordt verwerkt.
- Analyse van de huidige portefeuille en vermogensbeheerders in welke mate ESG
criteria worden meegewogen in het beleid en de portefeuille.
- Opstellen (en bijhouden) van de uitsluitingenlijst op basis van de uitsluitingscriteria
die hiervoor zijn benoemd. Aan KCM zal gevraagd worden hier een voorstel voor uit
te werken.
- Informatie opvragen over het stembeleid en engagement beleid van de huidige
managers. Vervolgens deze bespreken in de Beleggingscommissie en met advies aan
het bestuur voorleggen.
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-

Door KCM wordt in de kwartaalrapportage reeds een ‘screening’ van het ESG profiel
van de beleggingsportefeuille gegeven. Beoordeeld moet worden of deze voldoet
aan het nieuwe ESG beleid.
Opstellen procedure om de toegevoegde waarde van het ESG beleid te meten
(vergelijking tussen non-ESG benchmark en ESG benchmark).
Opstellen plan waar en hoe over het ESG beleid gecommuniceerd moet worden
(website, pensioen 1-2-3, jaarverslag etc).
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