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Tabel 1 

Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren 

 

Financiëlemarktdeelnemer Stichting Heineken Pensioenfonds (LEI: 5493003OCYQPJZ785858 ) 

Samenvatting 

Stichting Heineken Pensioenfonds (LEI: 5493003OCYQPJZ785858) neemt de belangrijkste ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Deze verklaring is de geconsolideerde verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren van Stichting Heineken Pensioenfonds. 
  
Deze verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren heeft betrekking op de referentieperiode van 31 januari 
tot en met 31 december 2023. Stichting Heineken Pensioenfonds heeft namelijk op 31 januari 2023 vastgesteld dat het de belangrijkste 
ongunstige effecten van zijn beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt.  
 
Deze verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren bevat de volgende onderdelen:  
- Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren; 
- Beschrijving van het beleid voor de identificatie en prioritering van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren; 
- Engagementbeleid; 
- Verwijzingen naar internationale normen; 
- Historische vergelijking. 
 
Deze verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren bevat nog geen ingevulde beschrijving van de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en daarom kan hier nu ook nog geen samenvatting van worden gegeven. Uiterlijk 30 juni 2024 
zal Stichting Heineken Pensioenfonds deze kwantitatieve informatie verstrekken over de periode van 31 januari tot en met 31 december 2023.  
 

Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 
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Indicatoren voor ondernemingen waarin is belegd 

 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid Parameter Effecten 

2023 

Effecten 

2022 

Toelichting Genomen 
maatregelen en 

voor de volgende 
referentieperiode 

geplande 
maatregelen en 

vastgestelde 
streefdoelen 

 

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN 

  

Broeikasgasemissies 1. BKG-emissies Scope 1-BKG-emissies n.n.b. n.v.t. 

 

  

Scope 2-BKG-emissies n.n.b. n.v.t.   

Scope 3-BKG-emissies n.n.b. n.v.t.   

Totale BKG-emissies n.n.b. n.v.t.   

2. Koolstofvoetafdruk Koolstofvoetafdruk n.n.b. n.v.t.   
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3.  BKG-intensiteit 
ondernemingen waarin is 
belegd 

BKG-intensiteit 
ondernemingen waarin 
is belegd 

n.n.b. n.v.t.   

4. Blootstelling aan 
ondernemingen actief in 
de sector fossiele 
brandstoffen 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen actief 
in de sector fossiele  
brandstoffen 

n.n.b. n.v.t.   

5. Aandeel verbruik en 
opwekking niet-
hernieuwbare energie 

Aandeel verbruik van 
niet-hernieuwbare 
energie en opwekking 
van niet-hernieuwbare 
energie van 
ondernemingen waarin 
is belegd, uit niet-
hernieuwbare 
energiebronnen, ten 
opzichte van 
hernieuwbare 
energiebronnen, 
uitgedrukt als 
percentage van de 
totale energiebronnen 

n.n.b. n.v.t.   

6. Intensiteit 
energieverbruik per 
sector met grote 
klimaateffecten 

Energieverbruik in GWh 
per miljoen EUR aan 
inkomsten van 
ondernemingen waarin 

n.n.b. n.v.t.   
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is belegd, per sector 
met grote 
klimaateffecten 

Biodiversiteit 7. Activiteiten met 
negatieve gevolgen voor 
biodiversiteitsgevoelige 
gebieden  

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen met 
vestigingen/activiteiten 
in of bij 
biodiversiteitsgevoelige 
gebieden wanneer de 
activiteiten van die 
ondernemingen 
negatieve gevolgen 
voor die gebieden 
hebben  

n.n.b. n.v.t.   

Watergehalte 8. Emissies in water Door de 
ondernemingen waarin 
is belegd veroorzaakte 
emissies in water (in 
ton) per miljoen EUR 
aan beleggingen, 
uitgedrukt als gewogen 
gemiddelde 

n.n.b. n.v.t.   

Afval 9. Aandeel gevaarlijk afval 
en radioactief afval 

Door de 
ondernemingen waarin 
is belegd, 
geproduceerd 

n.n.b. n.v.t.   
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gevaarlijk afval en 
radioactief afval (in 
ton) per miljoen EUR 
aan beleggingen, 
uitgedrukt als gewogen 
gemiddelde 

 

INDICATOREN VOOR SOCIALE THEMA’S EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, EN BESTRIJDING VAN 
CORRUPTIE EN OMKOPING  

Sociale thema’s en  

arbeidsomstandigheden 

10. Schendingen van de 
beginselen van het VN 
Global Compact of van 
de richtsnoeren voor 
multinationale 
ondernemingen van de 
Organisatie voor 
Economische 
Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) 

 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen die 
betrokken zijn geweest 
bij schendingen van de 
beginselen van het VN 
Global Compact of van 
de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale 
ondernemingen  

n.n.b. n.v.t.   

11. Ontbreken van 
procedures en 
compliancemechanismen 
voor het monitoren van 
de naleving van de 
beginselen van het VN 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
een beleid voor het 
monitoren van de 
naleving van de 
beginselen van het VN 

n.n.b. n.v.t.   
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Global Compact en de 
OESO -richtsnoeren voor 
multinationale 
ondernemingen 

Global Compact en de 
OESO -richtsnoeren 
voor multinationale 
ondernemingen of 
zonder regelingen voor 
de afhandeling van 
klachten waarmee 
schendingen van die VN 
-beginselen of OESO -
richtsnoeren kunnen 
worden aangepakt 

12. Niet -gecorrigeerde 
loonkloof tussen mannen 
en vrouwen 

Gemiddelde niet - 
gecorrigeerde 
loonkloof tussen 
mannen en vrouwen bij 
ondernemingen waarin 
is belegd 

n.n.b. n.v.t.   

13. Genderdiversiteit raad 
van bestuur 

Gemiddelde 
verhouding tussen 
aantal vrouwelijke en 
mannelijke leden in de 
raad van bestuur van 
ondernemingen waarin 
is belegd, uitgedrukt als 
percentage van alle 
leden in de raad van 
bestuur 

n.n.b. n.v.t.   
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14. Blootstelling aan 
controversiële wapens 
(antipersoneelsmijnen, 
clustermunitie, 
chemische wapens en 
biologische wapens) 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen die zijn 
betrokken bij de 
productie of verkoop 
van controversiële 
wapens 

n.n.b. n.v.t.   

 

Indicatoren voor beleggingen in overheden en supranationale instellingen 

 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid Parameter Effecten 

2023 

Effecten 

2022 

Toelichting Genomen 
maatregelen en 

voor de volgende 
referentieperiode 

geplande 
maatregelen en 

vastgestelde 
streefdoelen 

Ecologisch 15. BKG-intensiteit BKG-intensiteit landen 
waarin is belegd 

n.n.b. n.v.t.   

Sociaal  16. Landen waarin is belegd 
met schendingen van 
sociale rechten 

Aantal landen waarin is 
belegd met 
schendingen van 
sociale rechten 
(absoluut aantal en 

n.n.b. n.v.t.   
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relatief aantal gedeeld 
door alle landen waarin 
is belegd), als bedoeld 
in internationale 
verdragen en 
overeenkomsten, 
beginselen van de 
Verenigde Naties en, in 
voorkomend geval, 
nationaal recht 

 

Indicatoren voor beleggingen in vastgoedactiva 

 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid Parameter Effecten 

2023 

Effecten 

2022 

Toelichting Genomen 
maatregelen en 

voor de volgende 
referentieperiode 

geplande 
maatregelen en 

vastgestelde 
streefdoelen 
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Fossiele brandstoffen  17. Blootstelling aan fossiele 
brandstoffen via 
vastgoedactiva 

Aandeel beleggingen in 
vastgoedactiva die een 
rol spelen bij het 
winnen, opslaan, 
vervoeren of 
produceren van fossiele 
brandstoffen 

n.n.b. n.v.t.   

Energie-efficiëntie 18. Blootstelling aan 
energie-inefficiënte 
vastgoedactiva 

Aandeel beleggingen in 
energie-inefficiënte 
vastgoedactiva  

n.n.b. n.v.t.   

 

Andere indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

 

[Informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt a), in het format in  

tabel 2] 

[Informatie over de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt b), in het format in  

tabel 3] 

[Informatie over andere ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren die worden gebruikt voor het inventariseren en beoordelen van 
verdere belangrijke ongunstige effecten op een duurzaamheidsfactor zoals bedoeld in artikel 6, lid 1, punt c), in het format in tabel 2 of tabel 
3] 

 

Beschrijving van het beleid voor de identificatie en prioritering van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 
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Stichting Heineken Pensioenfonds hanteert een beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (het MVB beleid). Het MVB 
beleid is hier te vinden: https://heinekenpensioenfonds.nl/maatschappelijk-verantwoord-beleggen/ Het bestuur van Stichting Heineken 
Pensioenfonds heeft het MVB beleid voor het laatst goedgekeurd op 20 december 2022 en het MVB beleid is per 1 januari 2023 
geïmplementeerd. Stichting Heineken Pensioenfonds heeft op 31 januari 2023 vastgesteld dat het de belangrijkste ongunstige effecten van zijn 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt. De beleggingscommissie is eindverantwoordelijk voor de uitvoering 
van het MVB-beleid en de uitvoeringsorganisatie neemt de uitvoering ter hand.  
 
Binnen het ESG raamwerk zijn alle drie de factoren (E, S en G) belangrijk voor de pensioenregeling van Stichting Heineken Pensioenfonds. 
Echter, om de relevantie van het MVB beleid te vergroten, wordt de nadruk gelegd op de drie thema’s Klimaat, Water en Mensenrechten. Deze 
Thema’s zijn geïnspireerd door de duurzaamheidsthema’s van HEINEKEN NV en de Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde  
Naties. Stichting Heineken Pensioenfonds adresseert deze drie Thema’s met behulp van vier Instrumenten, te weten ESG Integratie, Actief 
Beleggerschap, Uitsluiting en Impact Investing. Deze instrumenten adresseren ook andere dan de hierboven genoemde Thema’s (een voorbeeld 
hiervan is de ESG Universeel score die valt onder ESG Integratie). 
 
Een beperkt deel van indicatoren waarover in deze verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren wordt 
gerapporteerd, maakt mutatis mutandis ook onderdeel uit van het MVB beleid van Stichting Heineken Pensioenfonds. Voor een beschrijving 
van de methodologieën om de belangrijkste ongunstige effecten vast te stellen en te beoordelen met betrekking tot de indicatoren die 
opgenomen zijn in het MVB-beleid van Stichting Heineken Pensioenfonds, de daarvoor gebruikte databronnen en hoe rekening wordt 
gehouden met de waarschijnlijkheid van het optreden en de ernst (identificatie en prioritisering) wordt verwezen naar het MVB-beleid op de 
website van Stichting Heineken Pensioenfonds. Ook de in het kader van SFDR artikel 8 verstrekte productinformatie op de website beschrijft 
onder andere de betreffende methodologieën en de gebruikte databronnen. Deze informatie is hier te vinden: 
https://heinekenpensioenfonds.nl/sfdr/  
 
Op dit moment heeft Stichting Heineken Pensioenfonds nog geen keuze gemaakt ten aanzien van een of meer aanvullende indicatoren. Daarom 
kan nu nog geen informatie worden verschaft over de methodologieën om deze aanvullende indicatoren te selecteren.   
 

Engagementbeleid 

https://heinekenpensioenfonds.nl/maatschappelijk-verantwoord-beleggen/
https://heinekenpensioenfonds.nl/sfdr/
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Onder Engagement valt het gesprek aangaan met ondernemingen over hun maatschappelijk verantwoord ondernemen. Stichting Heineken 
Pensioenfonds participeert in gesprekken met bedrijven waar (potentiële) negatieve impacts zijn geïdentificeerd die binnen het Engagement 
beleid van Stichting Heineken Pensioenfonds vallen. Engagement op basis van negatieve impact bevat vier doelstellingen: 
• De negatieve impact moet worden beëindigd; 
• De onderneming moet zorgen voor herstel en/of verhaal voor benadeelden; 
• De onderneming moet voldoende maatregelen nemen om toekomstige incidenten te voorkomen; 
• De onderneming moet transparant zijn over de genomen maatregelen. 
 
Vanaf 2021 is het Engagement programma gebaseerd op Sustainalytics’ Global Standards Engagement. Dit omvat een ESG due‐diligence 
procedure (‘screening’) van ondernemingen die Stichting Heineken Pensioenfonds in portefeuille heeft en die de OESO Richtlijnen structureel 
en ernstig schenden; de beleggingsportefeuille wordt hierbij gecontroleerd op ondernemingen die milieunormen, mensenrechten, 
arbeidsnormen en anti‐corruptie regels schenden.  
 
Naast de OESO Richtlijnen onderschrijft Stichting Heineken Pensioenfonds ook de UN Global Compact Principes, en verwacht van 
ondernemingen waarin het belegt dat zij deze principes ook respecteren. Ondernemingen die deze principes ernstig en structureel schenden 
passen niet bij de uitgangspunten van Stichting Heineken Pensioenfonds. Aangezien de OESO Richtlijnen en de UN Global Compact Principles 
grotendeels samenvallen, adresseert het op de OESO Richtlijnen gerichte Engagement beleid van Stichting Heineken Pensioenfonds ook de UN 
Global Compact Principles.  
 
Vanaf 2023 wordt het engagementprogramma uitgebreid naar het Sustainalytics’ Engagement 360 programma. Dit programma brengt alle 
Engagement onderwerpen samen. Stichting Heineken Pensioenfonds zal participeren in alle engagement trajecten, maar focust zich hier met 
name op de thema’s Klimaat, Water en Mensenrechten (zoals hierboven opgemerkt op laatstgenoemde thema al vanaf 2021). Binnen het 
thema Klimaat wordt engagement gevoerd op diverse klimaat-gerelateerde aspecten (zoals CO2e emissies, maar ook biodiversiteit).  
 
Hierbij gebruikt Stichting Heineken Pensioenfonds de gespecialiseerde ‘controverse’ data van een door Stichting Heineken Pensioenfonds 
geselecteerde onafhankelijke dataprovider. De uitvoeringsorganisatie monitort de beleggingsportefeuille eenmaal per jaar op basis van de 
‘controverse’ data, tenzij er aanleiding is om dit vaker te doen. De uitkomsten kunnen leiden tot aanpassingen in de uitsluitingenlijst.  
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De controverses geven ook inzicht in de verschillende gradaties van de daadwerkelijke schendingen van de verschillende normen in onze 
beleggingsportefeuille, zodat deze schendingen kunnen worden geprioriteerd op basis van ernst, schaal en onomkeerbaarheid. Potentiële 
negatieve impact is ook onderdeel van de overall ESG risk rating die wordt verkregen uit de dataset van de dataprovider en die is gebaseerd op 
waarschijnlijkheidskansen. 
 
Bij het beoordelen van een geïdentificeerde daadwerkelijke en/of potentiële negatieve impact worden waar relevant externe 
belanghebbenden, zoals deelnemers, werkgever of maatschappelijke organisaties en experts betrokken.  
 
Wanneer ondernemingen in de beleggingsportefeuille (potentieel) negatieve impact veroorzaken, gebruikt Stichting Heineken Pensioenfonds 
zijn invloed om deze impact te voorkomen, te mitigeren of herstel of verhaal mogelijk te maken. Dit doet Stichting Heineken Pensioenfonds 
onder andere via Engagement en/of Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 
 
Het gesprek vindt plaats door samen op te trekken met andere beleggers die gekozen hebben voor Engagement met deze ondernemingen, via 
het platform dat hiertoe door de geselecteerde dienstverlener is opgezet. Het gesprek zelf wordt namens al deze beleggers door de 
geselecteerde dienstverlener gevoerd, waardoor de impact van de Engagement veel groter is dan ingeval Stichting Heineken Pensioenfonds dit 
op eigen initiatief en afzonderlijk zou hebben uitgevoerd. 
 
Wanneer ondernemingen waarin Stichting Heineken Pensioenfonds belegt direct verbonden zijn met ondernemingen die negatieve impact 
hebben veroorzaakt of daaraan hebben bijgedragen, wordt via de geselecteerde dienstverlener verlangd dat deze ondernemingen hun invloed 
aanwenden om herstel en/of verhaal voor benadeelden mogelijk te maken.  
 
Een Engagement traject wordt als succesvol beoordeeld als alle tijdgebonden doelen zijn bereikt. Indien een engagementtraject herhaaldelijk 
niet tot het gewenste resultaat leidt, besluit Stichting Heineken Pensioenfonds tot desinvestering en plaatsing van de onderneming op de 
uitsluitingenlijst.  
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Stichting Heineken Pensioenfonds monitort de voortgang en impact van het Engagement beleid door periodiek een rapportage te ontvangen 
van de geselecteerde dienstverlener en vermogensbeheerders. Waar nodig wordt bijgestuurd. Over de uitvoering en resultaten van de 
Engagement wordt jaarlijks gerapporteerd. De rapportage zal plaatsvinden op de thema’s Klimaat, Water en Mensenrechten. Over de overige 
thema’s waarover Engagement plaatsvindt, zal mogelijk in de toekomst worden gerapporteerd. Daarnaast worden periodiek Engagement 
rapportages gepubliceerd op de Stichting Heineken Pensioenfonds website. 
 

Verwijzingen naar internationale normen  

Stichting Heineken Pensioenfonds heeft eind december 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB 
Convenant) Brede Spoor ondertekend. Het IMVB Convenant is ontstaan uit een samenwerking van Nederlandse pensioenfondsen, NGO’s, de 
Nederlandse overheid en vakbonden om maatschappelijk verantwoord beleggen verder te brengen. In het Convenant is afgesproken dat 
pensioenfondsen inzicht in hun beleggingen krijgen en ernaar handelen in lijn met de OESO Richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business 
and Human Rights. Met het ondertekenen van het Convenant onderschrijft het HPF de OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen 
en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs), en wordt het OESO Richtsnoer voor Institutionele Beleggers als leidraad 
gehanteerd. Al doende beoogt Stichting Heineken Pensioenfonds een bijdrage te leveren aan maatschappelijke lange termijn waardecreatie. 
 
De OESO Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen zijn opgesteld om wereldwijde bedrijven te helpen hun bedrijfsvoering op een  
maatschappelijk verantwoorde wijze in te richten. Dit betreft kwesties als mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu‐ en natuurimpact,  
tegengaan van omkoping en corruptie, consumentenbelang, en verantwoorde omgang met belasting. Deze richtlijnen zijn voor Stichting 
Heineken Pensioenfonds daarom belangrijke uitgangspunten in het opstellen van het MVB beleid.  
 
Het OESO Richtsnoer stelt dat voor de doeleinden van de OESO Richtlijnen due-diligence wordt gezien als het proces waarmee institutionele 
beleggers de daadwerkelijke en potentiële negatieve impact van hun beleggingen op belanghebbenden in de (beleggings‐)keten kunnen 
identificeren, prioriteren, voorkomen en/of mitigeren en hierover verantwoording af leggen. 
 
Stichting Heineken Pensioenfonds verwacht ook van externe vermogensbeheerders, ESG dienstverleners en ondernemingen waarin het 
investeert dat zij volgens deze internationale standaarden handelen en dit ook publiekelijk kenbaar maken. Wanneer Stichting Heineken 
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Pensioenfonds nieuwe contracten afsluit met vermogensbeheerders, zullen daarin bepalingen worden opgenomen rond de borging van de 
OESO Richtlijnen. 
 
Tenslotte heeft Stichting Heineken Pensioenfonds zich gericht op het implementeren van het beleid in nieuwe contracten met externe 
dienstverleners (2021) en op het concreet uitwerken en invullen van de monitoring en de transparantie vereisten van de uitbesteding (2021). 
Vanaf 2022 rapporteert Stichting Heineken Pensioenfonds conform de OESO Richtlijnen en de UNGPs. 
 
De gebruikte indicatoren voor het in aanmerking nemen van de de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren die naleving of 
afstemming meten aan deze internationale kaders zijn: 
- Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn geweest bij schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de 

OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen; 
- Aandeel beleggingen in ondernemingen die zijn betrokken bij de productie of verkoop van controversiële wapens. 
Dit wordt gedaan op basis van Sustainalytics’ Global Standards Engagement welke een ESG due‐diligence procedure omvat (‘screening’) van 
ondernemingen die Stichting Heineken Pensioenfonds in portefeuille heeft en die de OESO Richtlijnen structureel en ernstig schenden; de 
beleggingsportefeuille wordt hierbij gecontroleerd op ondernemingen die milieunormen, mensenrechten, arbeidsnormen en anti‐corruptie 
regels schenden. 
 
Stichting Heineken Pensioenfonds heeft een klimaatdoelstelling geformuleerd in de vorm van een CO2e reductie doelstelling die is afgeleid van 
het Klimaatakkoord van Parijs. 
 
In de ALM-studie waarbij de risico’s verder uitgewerkt en doorgerekend worden om de gewenste beleggingsportefeuille en beheersing in te 
richten worden veel verschillende scenario’s gebruikt. Daarbij zijn ook diverse klimaat gerelateerde scenario’s gebruikt. Alle scenario’s zijn 
doorgerekend en de uitkomsten zijn beoordeeld. Er is een tweetal scenario’s uitgewerkt:  
• Klimaatscenario met een mondiale temperatuurstijging van 1,5 °C 
• Klimaatscenario met een mondiale temperatuurstijging van 4,0 °C (10 jaar) 
De aanbieder van deze scenario’s is Sprenkels en de scenario’s zijn in 2021 ontworpen. 
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Historische vergelijking  

Stichting Heineken Pensioenfonds heeft op 31 januari 2023 vastgesteld dat het de belangrijkste ongunstige effecten van zijn 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt. Een historische vergelijking is daarom nog niet beschikbaar. 

 

Tabel 2 

Aanvullende klimaat- en andere milieu-indicatoren 

Ongunstige effecten 
op de duurzaamheid 

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

(kwalitatief of kwantitatief) 

Parameter 

Indicatoren voor ondernemingen waarin is belegd 

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN 

Emissies 1. Emissies van anorganische verontreinigende stoffen Anorganische 
verontreinigende 
stoffenequivalent (in 
ton) per miljoen EUR aan 
beleggingen, uitgedrukt 
als gewogen gemiddelde 

2. Emissies van luchtverontreinigende stoffen Luchtverontreinigende 
stoffen-equivalent (in 
ton) per miljoen EUR aan 
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beleggingen, uitgedrukt 
als gewogen gemiddelde 

3. Emissies van ozonaantastende stoffen 
Ozonaantastende 
stoffen-equivalent (in 
ton) per miljoen EUR aan 
beleggingen, uitgedrukt 
als gewogen gemiddelde 

4. Beleggingen in ondernemingen zonder initiatieven voor koolstofemissiereductie Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
initiatieven voor 
koolstofemissiereductie 
die aansluiting bij de 
Overeenkomst van Parijs 
beogen 

Energieprestatie 5. Uitsplitsing energieverbruik naar soort niet-hernieuwbare energiebron Aandeel energieverbruik 
uit niet-hernieuwbare 
bronnen door 
ondernemingen waarin 
is belegd, uitgesplitst 
naar niet-hernieuwbare 
energiebron 

Water-, afval- en 
materiaalemissies 

6. Waterverbruik en -recycling 1. Gemiddelde 
hoeveelheid water 
verbruikt (in m³) door de 
ondernemingen waarin 
is belegd per miljoen EUR 
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aan inkomsten van die 
ondernemingen  

2. Gewogen gemiddeld 
percentage water dat is 
gerecycled of 
hergebruikt door de 
ondernemingen waarin 
is belegd 

7. Beleggingen in ondernemingen zonder een beleid voor waterbeheer Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
een beleid voor 
waterbeheer 

8. Blootstelling aan gebieden met grote waterstress Aandeel beleggingen in 
ondernemingen met 
locaties in gebieden met 
grote waterstress zonder 
een beleid voor 
waterbeheer 

9. Beleggingen in ondernemingen die chemicaliën produceren Aandeel beleggingen in 
ondernemingen waarvan 
de werkzaamheden 
onder afdeling 20.2 van 
bijlage I bij Verordening 
(EG) nr. 1893/2006 
vallen 
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10. Bodemdegradatie, verwoestijning, bodemafdekking Aandeel beleggingen in 
ondernemingen waarvan 
de werkzaamheden 
bodemdegradatie, 
verwoestijning of 
bodemafdekking 
veroorzaken 

11. Beleggingen in ondernemingen zonder duurzame bodem- of landbouwpraktijken Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
praktijken of beleid voor 
duurzaam bodembeheer 
/ duurzame landbouw 

12. Beleggingen in ondernemingen zonder praktijken voor het duurzaam beheren van 
oceanen/zeeën 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
praktijken of beleid voor 
het duurzaam beheren 
van oceanen/zeeën 

13. Aandeel niet -gerecycled afval Door de ondernemingen 
waarin is belegd 
geproduceerd niet - 
gerecycled afval (in ton) 
per miljoen EUR aan 
beleggingen, uitgedrukt 
als gewogen gemiddelde 
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14. Natuurlijke soorten en beschermde gebieden 1. Aandeel beleggingen 
in ondernemingen 
waarvan de activiteiten 
van invloed zijn op 
bedreigde soorten 

2. Aandeel beleggingen 
in ondernemingen 
zonder een beleid ter 
bescherming van de 
biodiversiteit voor 
operationele locaties die 
in het bezit zijn van de 
onderneming of door 
haar worden geleased of 
beheerd in of naast 
beschermde gebieden of 
in of naast gebieden met 
een grote 
biodiversiteitswaarde 
buiten beschermde 
gebieden 
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15. Ontbossing Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
een beleid voor de 
aanpak van ontbossing 

Groene effecten 16. Aandeel effecten die niet zijn uitgegeven op grond van Uniewetgeving inzake 
ecologisch duurzame obligaties 

Aandeel effecten in 
beleggingen die niet zijn 
uitgegeven op grond van 
Uniewetgeving inzake 
ecologisch duurzame 
obligaties 

 

Indicatoren voor beleggingen in overheden en supranationale instellingen 

 

Groene effecten 
17. Aandeel obligaties die niet zijn uitgegeven op grond van Uniewetgeving inzake 

ecologisch duurzame obligaties 
Aandeel obligaties die 
niet zijn uitgegeven op 
grond van 
Uniewetgeving inzake 
ecologisch duurzame 
obligaties 

Indicatoren voor beleggingen in vastgoedactiva 
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Broeikasgasemissies 18. BKG-emissies Door vastgoedactiva 
veroorzaakte scope 1- 
BKG-emissies 

Door vastgoedactiva 
veroorzaakte scope 2- 
BKG-emissies 

Door vastgoedactiva 
veroorzaakte scope 3- 
BKG-emissies 

Totale door 
vastgoedactiva 
veroorzaakte BKG-
emissies 

Energieverbruik 19. Intensiteit energieverbruik Energieverbruik in GWh 
van vastgoedactiva in 
eigendom, per m² 

Afval 20. Afvalproductie bij activiteiten Aandeel vastgoedactiva 
die niet zijn uitgerust 
met voorzieningen voor 
het sorteren van afval en 
die niet onder een 
overeenkomst voor 
terugwinning of 
recycling van afval vallen 
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Hulpbronnenverbruik 21. Verbruik van grondstoffen voor nieuwbouw en ingrijpende renovaties Aandeel 
bouwgrondstoffen 
(teruggewonnen, 
gerecyclede en 
biomaterialen 
uitgezonderd) ten 
opzichte van het 
totaalgewicht van voor 
nieuwbouw en 
ingrijpende renovaties 
gebruikte 
bouwmaterialen 

Biodiversiteit 22. Verharding van de bodem Aandeel niet-begroeid 
oppervlak (oppervlakken 
zonder bodemvegetatie, 
evenals dak-, terras- en 
muuroppervlakken) ten 
opzichte van het totale 
grondoppervlak van alle 
activa 

Tabel 3  
Aanvullende indicatoren voor sociale thema’s en arbeidsomstandigheden, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en 

omkoping  
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INDICATOREN VOOR SOCIALE THEMA’S EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, EN BESTRIJDING VAN 
CORRUPTIE EN OMKOPING 

Ongunstige effecten op 
de duurzaamheid 

Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

 (kwalitatief of kwantitatief) 
Parameter 

Indicatoren voor ondernemingen waarin is belegd 

Sociale thema’s en 
arbeidsomstandigheden 

1. Beleggingen in ondernemingen zonder een preventiebeleid voor 
arbeidsongevallen 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
een preventiebeleid voor 
arbeidsongevallen 

2. Ongevallenfrequentie Ongevallenfrequentie bij 
ondernemingen waarin is 
belegd, uitgedrukt als 
gewogen gemiddeld 

3. Aantal verloren dagen als gevolg van letsel, ongevallen, dodelijke ongevallen 
of ziekte 

Aantal verloren 
werkdagen als gevolg van 
letsel, ongevallen, 
dodelijke ongevallen of 
ziekte, uitgedrukt als 
gewogen gemiddelde 

4. Ontbreken van een gedragscode voor leveranciers Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
gedragscode voor 
leveranciers (tegen 
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onveilige 
arbeidsomstandigheden, 
precaire 
arbeidsomstandigheden, 
kinderarbeid en 
dwangarbeid) 

5. Ontbreken van een klachtenregeling voor werknemers Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
een klachtenregeling voor 
werknemers 

6. Onvoldoende bescherming klokkenluiders Aandeel beleggingen in 
entiteiten zonder een 
beleid ter bescherming 
van klokkenluiders 

7. Gevallen van discriminatie 1. Aantal gemelde gevallen 
van discriminatie bij 
ondernemingen waarin is 
belegd, uitgedrukt als 
gewogen gemiddelde  

2. Aantal gevallen van 
discriminatie dat bij 
ondernemingen waarin is 
belegd tot sancties heeft 
geleid, uitgedrukt als 
gewogen gemiddelde 
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8. Ratio buitensporige beloning CEO Gemiddelde verhouding 
tussen de totale jaarlijkse 
beloning voor de best 
betaalde persoon en de 
mediane totale jaarlijkse 
beloning voor alle 
werknemers (de best 
betaalde persoon niet 
meegerekend) bij 
ondernemingen waarin is 
belegd 

Mensenrechten 9. Ontbreken van een mensenrechtenbeleid Aandeel beleggingen in 
entiteiten zonder 
mensenrechtenbeleid 

10. Ontbreken van due diligence Aandeel beleggingen in 
entiteiten zonder due 
diligence-procedure voor 
het vaststellen, 
voorkomen, mitigeren en 
aanpakken van 
aantastingen van de 
mensenrechten 

11. Ontbreken van procedures en maatregelen ter voorkoming van mensenhandel Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
een beleid tegen 
mensenhandel 
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12. Activiteiten en leveranciers met een significant risico op kinderarbeid Aandeel beleggingen in 
ondernemingen die 
blootstaan aan activiteiten 
en leveranciers met een 
significant risico op 
kinderarbeid, naar 
geografisch gebied of 
soort activiteit 

13. Activiteiten en leveranciers met een significant risico op dwangarbeid of 
verplichte arbeid 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen die 
blootstaan aan activiteiten 
en leveranciers met een 
significant risico op 
dwangarbeid of verplichte 
arbeid, naar geografisch 
gebied en/of soort 
activiteit 

14. Aantal geconstateerde gevallen van ernstige mensenrechtenproblemen en - 
schendingen 

Aantal ernstige 
mensenrechtenproblemen 
en -schendingen die 
verband houden met de 
ondernemingen waarin is 
belegd, op basis van een 
gewogen gemiddelde  

Bestrijding van 
corruptie en omkoping 

15. Ontbreken van een beleid tegen corruptie en omkoping Aandeel beleggingen in 
entiteiten zonder een 
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beleid tegen corruptie en 
omkoping dat in 
overeenstemming is met 
het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
corruptie 

16. Gevallen waarin onvoldoende wordt opgetreden tegen inbreuken op de 
normen voor de bestrijding van corruptie en omkoping 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen waarvan 
is geconstateerd dat zij 
onvoldoende optreden 
tegen inbreuken op 
procedures en normen 
voor de bestrijding van 
corruptie en omkoping 

17. Aantal veroordelingen en bedrag van de boetes voor overtredingen van 
wetgeving tegen corruptie en omkoping 

Aantal veroordelingen en 
bedrag van de boetes voor 
overtredingen van 
wetgeving tegen corruptie 
en omkoping door 
ondernemingen waarin is 
belegd 

 

Indicatoren voor beleggingen in overheden en supranationale instellingen 
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Sociaal 18. Gemiddelde score inkomensongelijkheid De inkomensverdeling en 
de economische 
ongelijkheid onder de 
deelnemers in een 
bepaalde economie, met 
inbegrip van een 
kwantitatieve indicator die 
nader wordt uitgelegd in 
de kolom “toelichting” 

 19. Gemiddelde score vrijheid van meningsuiting  Mate waarin politieke en 
maatschappelijke 
organisaties vrijelijk 
kunnen functioneren, met 
inbegrip van een 
kwantitatieve indicator die 
nader wordt uitgelegd in 
de kolom “toelichting” 

Mensenrechten 20. Gemiddelde prestaties op het gebied van mensenrechten Maatstaf voor de 
gemiddelde prestaties op 
het gebied van 
mensenrechten door de 
landen waarin is belegd, 
aan de hand van een 
kwantitatieve indicator die 
nader wordt uitgelegd in 
de kolom “toelichting” 
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Governance 21. Gemiddelde corruptiescore Maatstaf voor het 
gepercipieerde 
corruptieniveau in de 
publieke sector, aan de 
hand van een 
kwantitatieve indicator die 
nader wordt uitgelegd in 
de kolom “toelichting” 

 22. Niet -coöperatieve fiscale rechtsgebieden Beleggingen in 
rechtsgebieden op de EU -
lijst van niet - coöperatieve 
rechtsgebieden voor 
belastingdoeleinden 

 23. Gemiddelde score politieke stabiliteit Kans dat het huidige 
regime met geweld ten val 
wordt gebracht, aan de 
hand van een 
kwantitatieve indicator die 
nader wordt uitgelegd in 
de kolom “toelichting” 

 24. Gemiddelde score rechtsstaat Mate van corruptie, het 
ontbreken van 
grondrechten, en 
tekortkomingen in het 
burgerlijk en strafrecht, 
aan de hand van een 
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kwantitatieve indicator die 
nader wordt uitgelegd in 
de kolom “toelichting” 

 

Versie: februari 2023 


