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Belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren 
niet in aanmerking genomen 
 
Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)Integratie (PWRI) neemt de belangrijkste ongunstige effecten van zijn 

beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet in aanmerking. 

Op grond van nieuwe regelgeving dienen pensioenfondsen aan te geven of ze de belangrijkste ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren meenemen in het beleggingsbeleid. Met andere woorden; pensioenfondsen 
dienen aan te geven of ze ook de negatieve gevolgen van hun beleggingen meewegen bij het nemen van 
beleggingsbeslissingen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld CO2-uitstoot van ondernemingen en landen, de impact van 
ondernemingen op biodiversiteit, genderdiversiteit van het bestuur van ondernemingen, etc. Wat de 
belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zijn is voorgeschreven in de wetgeving.1 
Pensioenfondsen mogen wel extra ongunstige effecten hieraan toevoegen. Als pensioenfondsen de belangrijkste 
ongunstige effecten meewegen dan dienen ze hierover te rapporteren. Als ze dat niet doen dan dienen ze uit te 
leggen waarom ze dat niet doen.  

PWRI heeft een uitgebreid duurzaamheidsbeleid. In dit beleid worden diverse ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren zoals deze in de wet zijn gedefinieerd meegewogen. PWRI neemt de volgende 
ongunstige effecten mee als onderdeel van het beleggingsbeleid:  

• Broeikasgasintensiteit ondernemingen; 

• Broeikasgas emissies ondernemingen;   

• CO2-voetafdruk ondernemingen; 

• Schendingen van UN Global Compact-principes en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen; 

• Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens 
en biologische wapens); 

• Activiteiten met negatieve effecten op biodiversiteitsgevoelige gebieden. 

Op basis van de ondertekening van het IMVB-convenant (lopend tot 1 januari 2023) heeft PWRI het 
duurzaamheidsbeleid bovendien in lijn gebracht met o.a. de beginselen in de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen. PWRI heeft daarom in lijn met het IMVB-convenant het huidige 
duurzaamheidsbeleid beleid opgesteld ten aanzien van een aantal ongunstige effecten.  
 
PWRI neemt niet alle belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in 
aanmerking. Voorbeelden hiervan zijn de genderdiversiteit van het bestuur van ondernemingen, 
broeikasgasintensiteit van landen waarin belegd is en wateremissies van ondernemingen. Het in kaart brengen 
van deze effecten is kostbaar en tot op heden heeft PWRI op andere ongunstige effecten de nadruk gelegd. PWRI 
kan daarom nog niet aangeven dat het ‘de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren’ (zoals 
gedefinieerd in de wet) meeweegt. 
 
Bij toekomstige herzieningen van het duurzaamheidsbeleid zal PWRI deze keuze heroverwegen en beoordelen 
of aanvullend beleid mogelijk en wenselijk is. Zodra PWRI beleid heeft ten aanzien van alle ongunstige effecten 
zal het verklaren dat het alle belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren meeweegt en hierover 
rapporteren.   

 
1 De volledige lijst van de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren is te vinden op pagina 42 en verder 
van dit document. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R1288&qid=1671524249809&from=EN

