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Stichting Pensioenfonds Coram en het IMVB-convenant

Het pensioenfonds Coram vindt het belangrijk dat haar beleggingen op een maatschappelijk
verantwoorde manier worden belegd. Dit moet natuurlijk passen binnen haar doelstelling om te
zorgen voor een zo goed mogelijk pensioen voor alle deelnemers.
In 2018 heeft het pensioenfonds haar beleid op dit terrein voor het laatst herijkt ( link naar
beleidsdocument) en afgesproken dat eenmaal in de drie jaar te evalueren. In 2021 staat dat dus weer
op de rol.
In 2019 heeft het pensioenfonds ook het zgn. IMVB-convenant (Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen) ondertekend. Het IMVB-convenant is een soort van afspraak tussen de
Nederlandse overheid, sociale partners en maatschappelijke organisaties om gezamenlijk op te
trekken om misstanden in bedrijven en/of schade aan ecosystemen te voorkomen dan wel te
beperken. De ondertekening van het convenant brengt een aantal inspanningsverplichtingen met zich
mee. De deelnemende pensioenfondsen zijn verantwoordelijk voor de implementatie van de OESOrichtlijnen voor Multi-nationale ondernemingen, de UN Principles for Responsible Investments e.d. en
daarover verantwoording af te leggen naar de stakeholders zoals de deelnemers en zouden dat uiterlijk
eind 2020 in het beleid moeten hebben opgenomen.
Pensioenfonds Coram zou daarvoor haar beleid dus eigenlijk eerder moeten herzien dan in 2021. Het
bestuur heeft besloten dat niet te doen, maar met haar vermogensbeheerder te toetsen of momenteel
al voldaan wordt aan de belangrijkste uitgangspunten zoals die in het IMVB-convenant zijn
afgesproken. Het pensioenfonds heeft namelijk het hele vermogen bij BNP Paribas Asset Management
ondergebracht. BNP Paribas AM behoort tot de grote vermogensbeheerders van vermogens van
pensioenfondsen in de wereld en heeft Maatschappelijk Verantwoord Beleggen tot één van haar
speerpunten benoemd en heeft verklaard dat in haar beleggingsbeleid toe te passen en daarmee dus
ook in het beheer van het aan haar toevertrouwde vermogen van pensioenfonds Coram. Dat betekent
onder meer dat:

-

-

Niet belegd zal worden in ondernemingen, landen of sectoren die op grove wijze de OESOrichtlijnen (ESG-due diligence stappen conform het OESO-richtsnoer) en UNGP’s schenden;
Gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid invloed uit te oefenen op het stemgedrag tijdens
algemene aandeelhoudersvergaderingen van de (beursgenoteerde) ondernemingen en
corporate credits waarin belegd wordt;
(Maatschappelijke) waardecreatie op de lange termijn een leidend principe is;

Het pensioenfonds en de vermogensbeheerder hebben ook afspraken gemaakt om dit in rapportages
en periodieke evaluaties zichtbaar en bespreekbaar te maken, zodat het pensioenfonds dit ook goed
kan bewaken.

Concluderend:
Het fonds wil vanuit haar missie om voor alle belanghebbenden een duurzaam en betrouwbaar
pensioenfonds te zijn, dit koppelen aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om het
beleggingsbeleid naar de toekomst een meer duurzaam karakter te geven.
Verschillende instrumenten zijn beschikbaar waarmee ESG kan worden geïmplementeerd in het
beleggingsbeleid. Hierbij valt te denken aan de volgende ESG -instrumenten:
- Negatieve screening (uitsluiten van bedrijven en/of sectoren)
- Positieve screening (selecteren van zogenaamde best in class bedrijven binnen sectoren of
landen)

-

ESG-integratie (ESG factoren naast rendement en risico integraal opnemen in het
beleggingsproces)
Actief aandeelhouderschap (engagement met bedrijven en stemgedrag)
Impact beleggen

Met uitzondering van Impact beleggen, gezien de beperkte middelen die het fonds te dienste staan,
kunnen alle bovengenoemde instrumenten (deels) ingezet worden om onze doelstellingen te
bereiken. Hierbij zullen wij vertrouwen op het instrumentarium dat ons wordt aangereikt vanuit het
IMVB-convenant.

