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EERLIjK PEN SIOENLABEL Diversen

Eerlijk Pen sioenlabel

Pen sioenbrief 2019/48
De Minister van SZW beantwoordt Kamervragen over 
het Eerlijk Pen sioenlabel.

Er zijn Kamervragen gesteld naar aanleiding van de publi-
catie van de resultaten van een onderzoek naar het duur-
zaamheidsbeleid van tien Nederlandse pen sioen fond sen. 
Het onderzoek door Profundo was in opdracht van een 
vijftal NGO’s als Milieudefensie en Amnesty International. 
De fondsen werden beoordeeld op thema’s als arbeids-
recht, klimaatbeleid en mensenrechten maar ook op de 
activiteiten in sectoren als voeding en wapens. Daarnaast 
werden de fondsen beoordeeld op transparantie en ver-
antwoording. De fondsen scoorden over het algemeen 
bijzonder slecht: 7 voldoendes en 143 onvoldoendes. De 
Minister van SZW zegt in reactie op de resultaten dat hij 
initiatieven als deze toejuicht, al lijkt hij gezien zijn ant-
woorden wel te twijfelen aan de gebruikte methodologie.
Op de vraag of het klopt dat pen sioen fond sen een paar 
jaar achterlopen op banken en verzekeraars als het gaat 
om publicatie van beleid op sociale en milieu-issues ant-
woordt de bewindsman dat de banken al eerder een con-
venant sloten op het gebied van maatschappelijk verant-
woord ondernemen. Het convenant van de banken 
dateert van 7 december 2016 en die van verzekeraars van 
5 juli 2018. Het Convenant In ter na tio naal Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen voor de pen sioen fond sensector 
(IMVB-convenant) dateert van 20 december 2018.
Volgens de minister wordt binnen het IMVB-convenant 
een instrumentarium ontwikkeld waarmee pen sioen fond-
sen hun eventuele negatieve impact in hun beleggingspor-
tefeuille kunnen verminderen en positieve impact kunnen 
vergroten. Een onafhankelijke monitoringscommissie en 
de stuurgroep van het convenant (waar de overheid deel 
van uit maakt) zien toe op de naleving van de afspraken en 
kunnen par tij en aanspreken wanneer onvoldoende voort-
gang wordt geboekt. De minister ziet daarom geen aanlei-
ding tot aanvullende gesprekken met de pen sioensector. 
Ten aanzien van de vraag of duurzame principes in de 
praktijk wel leiden tot duurzaam beleid, wijst hij naar de 
OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights die binnen het IMVB-convenant als uit-
gangspunt worden genomen. Een werkgroep binnen het 
convenant houdt zich volgens hem specifiek bezig met het 

verankeren van deze principes in het beleggingsbeleid van 
alle deelnemende pen sioen fond sen.
De minister staat afwijzend tegenover de suggestie van 
de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants om 
bedrijven te verplichten hun klimaatprestaties te vermel-
den in hun jaarverslagen. Dit omdat pen sioen fond sen 
wereldwijd beleggen, zodat een verplichting op nationaal 
niveau niet voor de hand zou liggen.

NB
De Minister van SZW lijkt erg te vertrouwen op de al 
lopende initiatieven binnen het IMVB-convenant. Als dat 
terecht zou zijn, dan zullen de pen sioen fond sen bij een 
volgend onderzoek beter moeten scoren als het gaat om 
duurzaamheid.
(Brief van de Minister van SZW 16 april 2019, nr. 2019/43733 
in antwoord op Kamervragen van de leden Smeulders en 
Snel)

Mr. M.W. Minnaard




