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Hoe kunnen pensioenfondsen omgaan met ESG? Dat begint bij hun MVB investment 
beliefs, aldus Annette van der Krogt, Hoofd Verantwoord Beleggen bij Achmea 
Investment Management. 

Kun je schetsen hoe dat proces verloopt? 
‘Dit proces doorlopen we samen met het pensioenfonds-
bestuur en soms ook met de beleggingscommissie erbij. 
Daar zijn meerdere sessies voor nodig – globaal zijn dat 
twee tot drie sessies van een dagdeel, bijvoorbeeld tijdens 
een studiedag met het bestuur. We benadrukken daarbij 
dat de MVB investment beliefs geen apart document 
vormen, maar juist bij de algemene investment beliefs 
horen: hoe kijk je door de MVB-bril naar je beleggingen, hoe 
kijk je naar passief versus actief, naar de regio verdeling en 
naar aanvaardbare risicoprofielen voor je rendement?’ 

Wat is de toegevoegde waarde van het formuleren 
van de MVB investment beliefs? 
‘Wanneer je de MVB investment beliefs eenmaal hebt 
geformuleerd, helpt dat bij het maken van toekomstige 
beleggingskeuzes als pensioenfonds. Je hebt de uitgangs-
punten immers gezamenlijk bepaald. Anders ontstaan er 
mogelijk elke keer nieuwe discussies over de rol en 
reikwijdte van MVB. Eén keer goed er de tijd voor nemen 
betaalt zich zeker terug. De investment beliefs moeten 
naar mijn idee passen bij de identiteit van het fonds. 
Daarom benadrukken we altijd: betrek de deelnemers  
erbij, zij hebben hun eigen ideeën hierover en moeten  
zich erin herkennen. Stilstaan bij MVB investment beliefs 
helpt je als pensioenfonds vooruit.’
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Bij steeds meer pensioenfondsbesturen gaat het niet langer 
alleen over de in te zetten instrumenten, zoals uitsluiten, 
stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en het aangaan 
van een dialoog. Zij kijken ook hoe verantwoord beleggen 
verder verankerd kan worden in de beleggingsovertuigingen 
(‘investment beliefs’) van het pensioenfonds. Annette van der 
Krogt: ‘Veel besturen willen bepalen hoe zij maatschappelijk 
verantwoord beleggen (MVB) verder kunnen brengen in hun 
beleggingen. De vraag die vaak naar voren komt is: ‘wat  
levert verantwoord beleggen op, zowel financieel als 
maatschappelijk?’. De motivatie en drijfveren kunnen per 
pensioenfonds verschillen. Vanuit onze multi-client strategie 
verdient elk pensioenfonds zijn eigen MVB investment beliefs. 
We bieden altijd maatwerk.’

Van der Krogt geeft een beknopte historische schets van MVB 
voor pensioenfondsbesturen (zie figuur 1) en zegt: ‘Na de 
eerdere fasen van ‘normatieve kaders’ en ‘ESG-integratie’ 
zitten we nu in de fase waarin pensioenfondsbestuurders zich 
afvragen: ‘Wat is de toegevoegde waarde van MVB?’. Je  
komt dan uiteindelijk uit bij de investment beliefs en hoe  
deze in het beleggings beleid passen: doen we dit als fonds 
vanuit overtuiging, hoe moet dit er dan uitzien en welke 
keuzes maken we? Je ziet dan dat meetbare doelstellingen 
worden ingezet, zoals CO2-reductie, impact investing en 
sustainable development goals. Daar begint het verhaal  
van de investment beliefs. Er ontstaat een bezinningsfase.’

‘Stilstaan bij MVB investment 
beliefs helpt pensioenfondsen 
vooruit’

Figuur 2:  Welke elementen kunnen worden meegenomen bij het vaststellen  
 van de MVB investment beliefs? 

Bron: Achmea Investment Management
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Figuur 1:  De drie fases die te onderscheiden zijn in het nadenken over 
 maatschappelijk verantwoord beleggen
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Welke elementen neem je mee bij het vaststellen 
van de beliefs?
‘Het is belangrijk om je drijfveren te kennen: waarom vind je 
MVB belangrijk en wat zijn de gedeelde overtuigingen van het 
bestuur en van de beleggingscommissie (zie figuur 2)? Aan de 
hand daarvan kun je je algemene uitgangspunten, je 
thematische speerpunten en je ambitieniveau bepalen. Je kunt 
bijvoorbeeld het percentage green bonds bepalen dat je in je 
vastrentendewaardenportefeuille wilt hebben.’

Kun je dat rijtje nader toelichten?
‘Er zijn veel soorten drijfveren: je kunt je beliefs vaststellen 
vanuit de overtuiging dat MVB bijdraagt aan betere financiële 
resultaten, of deelnemers vragen er actief om, of vanuit het 
risico-rendementsperspectief. Maar het kan ook een eis van 
de wetgever of toezichthouder zijn. DNB heeft bijvoorbeeld  
in haar rapport ‘Duurzaam beleggen in de Nederlandse 
pensioensector’ onderzocht hoe pensioenfondsen omgaan 
met duurzaam beleggen, waarbij ook de investment beliefs 
weer naar voren komen.’

Wat zijn de stappen na het vaststellen van je 
drijfveren? 
‘Als je eenmaal hebt vastgesteld wat je drijfveren zijn dan volgt 
de vraag: hoe gaan we deze vormgeven? Welke overtuigingen 
delen we met elkaar? Geloven we bijvoorbeeld dat ESG-
integratie een toegevoegde waarde heeft? Willen we dat 
duurzaamheidsinformatie mee wordt genomen in het 
beleggingsproces? Welke beleggingsvorm vinden we 
belangrijk, beleggen we in fondsen of mandaten? Hoe past 
ESG-integratie dan bij passieve beleggingen? Bij een 
indextracker is dat misschien wat lastiger, maar je kunt ook 
kiezen voor een eigen actief samengestelde benchmark waar je 
passief tegen belegt. Er zijn veel mogelijkheden, maar het 
bestuur moet wel de tijd nemen om erover na te denken.’

Gaat de discussie bij verantwoord beleggen niet 
vooral over het kostenaspect? 
‘Vaak worden kosten verward met de discussie rond rendement. 
Als je kijkt naar de kosten van MVB dan gaat het onder andere 
over inkoop van research, uitvoeringskosten voor instrumenten 
als stemmen en engagement met ondernemingen. Hoe staat 
dit in verhouding tot het totaalvermogen van het fonds, 
kunnen we dit verantwoorden naar onze deelnemers en komt 
dit overeen met de missie en visie van het fonds? De discussie 
over rendement is lastiger en gaat vaak over het effect van 
het uitsluiten van ondernemingen. Dit kan zowel een positief 
als een negatief resultaat opleveren. Het is dan ook aan het 
bestuur of zij de effecten van deze keuzes kunnen en willen 
verantwoorden naar hun deelnemers.’

Welke rol spelen jullie in dat proces?
‘Bij het formuleren van de MVB investment beliefs staan het 
pensioenfonds en het bestuur centraal. De bestuursleden gaan 
met elkaar de discussie aan over wat zij belangrijk vinden.  
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Annette van der Krogt is sinds 2007 Hoofd Verantwoord 
Beleggen bij Achmea Investment Management. Zij is 
samen met haar team verantwoordelijk voor het 
ontwikkelen en implementeren van verantwoord 
beleggen strategieën voor institutionele klanten. 
Achmea Investment Management biedt pensioen- en 
vermogensbeheeroplossingen voor de oudedags-
voorziening. De vermogensbeheerder – nummer 5 in 
Nederland – richt zich op institutionele en particuliere 
beleggers, op Achmea en het Centraal Beheer 
Algemeen Pensioenfonds (APF). Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen staat in alle activiteiten voorop 
en draagt bij aan ‘meer vermogen voor later’. 

De ervaring leert dat pensioenfondsen zoeken naar de manier 
waarop deze discussie kan worden vormgegeven. We treden 
op als facilitator om samen de uitgangspunten van het 
pensioenfonds te formuleren. Een deel educatie van onze kant 
hoort daar ook bij. Met als resultaat dat het bestuur een set 
van MVB investment beliefs heeft waarmee hij vanuit een 
intrinsieke motivatie invulling geeft aan maatschappelijk 
verantwoord beleggen, passend bij het pensioenfonds en zijn 
deelnemers.’ « 
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Stuur een e-mail naar annette.van.der.krogt@achmea.nl 
voor vragen over MVB investment beliefs  
www.achmeainvestmentmanagement.nl.


