VER
ANT
WOORD
BELEG
GEN

2018

VERANTWOORD BELEGGEN 2018

INHOUD

Voorwoord3
1 Verantwoord beleggingsbeleid PMT

5

2 Actief aandeelhouderschap

7

3 ESG-integratie 

22

4 Impactbeleggen 

25

5 SDI’s: investeringen in Sustainable Development Goals

28

6 Uitsluiting: in welke landen en bedrijven belegt PMT niet? 

30

7 Beleggen in Nederland

31

8 Benchmarks: hoe scoort PMT? 

33

9 Lidmaatschappen en samenwerkingsverbanden 

34

10 Klimaatbeleid 

38

11 Communicatie

41

12 Richtlijnen en regelgeving

43

13 Vooruitblik

44

Bijlage 1: Uitsluiting bedrijven en landen ultimo 2018

46

Bijlage 2: Overzicht ondertekende verdragen en resoluties 

48

Bijlage 3: Task Force on Climate-related Financial Disclosures: rapportage

49

Begrippenlijst58

2|

VERANTWOORD BELEGGEN 2018 | Inhoud

VERANTWOORD BELEGGEN 2018

VOORWOORD
Het Pensioenfonds Metaal en Techniek (PMT) heeft oog voor de toekomst.
Het allerbelangrijkste voor PMT is de financiële toekomst van onze deelnemers, door te
zorgen voor een betaalbaar, duurzaam en zoveel mogelijk waardevast pensioen voor alle
(ex-)werknemers in de sector Metaal en Techniek. Bij die doelstelling willen we echter ook
verantwoordelijkheid nemen voor de wereld waarin onze deelnemers met pensioen gaan.
Dat doen we met ons verantwoord beleggen beleid.

DE MENING VAN DE DEELNEMERS TELT
Bij het ontwikkelen van ons verantwoord beleggen beleid vinden we het heel belangrijk
om te weten wat de wensen van onze deelnemers zijn. Daarom houden we regelmatig
onderzoeken in het PMT Online Panel, dat bestaat uit mensen die pensioen opbouwen
bij PMT en mensen die al een pensioenuitkering van PMT ontvangen. Ook houden
we uitgebreidere onderzoeken onder de achterban – inclusief de werkgevers in de
sector Metaal en Techniek – en voeren we na dergelijke onderzoeken ook verdiepende
gesprekken met deelnemers en werkgevers om onderzoeksresultaten nader te kunnen
duiden. De uitkomsten van deze onderzoeken worden meegenomen in de verdere
ontwikkeling van het beleggingsbeleid.

VERANTWOORD ONDERNEMEN LEVERT BETERE PRESTATIES OP
Wij geloven dat verantwoord beleggen bijdraagt aan het behalen van een goed rendement.
Bedrijven en organisaties die verantwoord met hun werknemers en hun omgeving
omgaan, en een goed bedrijfsbestuur hebben (ofwel goed scoren op de zogenaamde
‘ESG-factoren’), presteren op lange termijn financieel beter. Diverse wetenschappelijke
onderzoeken onderschrijven dit. Zo komen het streven naar een goed rendement en de
verantwoordelijkheid die PMT wil nemen voor verantwoorde beleggingen samen in de rol
van PMT als langetermijnbelegger.

PMT STRATEGISCHE AANDELENPORTEFEUILLE
In 2018 hebben we die gedachte werkelijkheid gemaakt door op een andere manier
te gaan beleggen in aandelen. Het resultaat daarvan is onze nieuwe PMT Strategische
Aandelenportefeuille. We hebben nauwkeurig geselecteerd in welke ondernemingen we
wel willen beleggen, maar ook in welke sectoren PMT niet thuishoort. Dat hebben we niet
zomaar gedaan. We hebben twee jaar hard gewerkt aan een zorgvuldige voorbereiding
van het nieuwe beleid. De nieuwe aandelenportefeuille is vastgesteld op basis van een
aantal uitgangspunten. Van belang was (en blijft) de mening van de deelnemer, hoe een
bedrijf scoort op ESG-vlak en uiteindelijk, hoe het bedrijf er financieel voorstaat op de
lange termijn.
De nieuwe PMT Strategische Aandelenportefeuille sluit een aantal activiteiten principieel
uit: we beleggen niet meer in de wapen-, tabaks-, bont- en porno-industrie. De aandelen
portefeuille is goed uitlegbaar geworden: we weten in welke ondernemingen we beleggen
en waarom we dat doen. PMT is het eerste pensioenfonds in Nederland dat op deze grote
schaal verantwoord beleggen in de aandelenportefeuille toepast. Van de 1600 bedrijven
waarin we belegden, is ongeveer de helft overgebleven. Daarbij staat een goed financieel
rendement nog steeds voorop: er worden géén concessies gedaan aan rendement
en risico.
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Landenraamwerk voor staatsobligaties opkomende markten
Ook voor de categorie staatsobligaties van opkomende markten (Emerging Markets
Debt) heeft PMT inmiddels een eigen landenraamwerk opgesteld. Alle potentiële
landen worden langs een eigen financiële én ESG meetlat gelegd, voordat ze voor
opname in de benchmark in aanmerking komen. Ook deze portefeuille is hierdoor beter
uitlegbaar geworden.

DIALOOGBELEID, LEEFBAAR LOON EN UITBANNEN
KINDERARBEID
Naast de introductie van de PMT Strategische Aandelenportefeuille heeft PMT nog andere
stappen gezet op het vlak van het verantwoord beleggen beleid. Het dialoogprogramma is
geëvalueerd en geactualiseerd, we hebben stappen gezet in de realisatie van een leefbaar
loon in met name de textielsector en bijgedragen aan de uitbanning van kinderarbeid in
de kobaltwinning.

AANDACHT VOOR INNOVATIE: NEDERLANDSE STARTUPS
PMT kijkt ook verder vooruit als het gaat om innovatie. In 2018 besloot het fonds om te
investeren in Innovation Industries, een fonds dat kapitaal verstrekt aan Nederlandse
startups: hoog innovatieve ondernemingen die actief zijn in de fysica en chemie, voedselen agrotechnologie, informatietechnologie en medische technologie. Een aantal startups
is het resultaat van gezamenlijke onderzoeksprojecten aan de universiteiten van Twente,
Eindhoven, Wageningen en Delft, of de instituten TNO, ECN (energie en transport) en DLO
(landbouw).
We verwachten een goed rendement, dat in verhouding is met het relatief grote risico
van beleggingen in startups. Het risico wordt beperkt door de kennisbundeling met
universiteiten en onderzoeksinstituten. Het fonds biedt een unieke samenwerking tussen
Nederlandse universiteiten, TNO en private Nederlandse technologische bedrijven.
Met de blik gericht op de toekomst – net als PMT.
Rijswijk, 6 mei 2019
Het bestuur,
J.P.M. Brocken, voorzitter namens de werknemers
K.B. van Popta, voorzitter namens de werkgevers
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1 VERANTWOORD
BELEGGINGSBELEID PMT
Voor PMT staat het behalen van een goed rendement om nu en in de toekomst de
pensioenen te kunnen uitkeren voorop. Financieel en maatschappelijk rendement
gaan echter prima samen. Dat blijkt ook uit diverse onafhankelijke wetenschappelijke
onderzoeken: bedrijven die verantwoord ondernemen halen op de lange termijn
betere resultaten.

PRINCIPLES FOR RESPONSIBLE INVESTMENT VERENIGDE
NATIES
Het verantwoord beleggingsbeleid van PMT is afgeleid van de richtlijnen van de Principles
for Responsible Investment van de Verenigde Naties. PMT is sinds 2009 ondertekenaar van
de zes principes die zijn opgesteld om verantwoord beleggen wereldwijd te stimuleren.
De principes vormen samen met internationale verdragen als de Verklaring van de
Rechten van de Mens het fundament van het verantwoord beleggingsbeleid van PMT.
De zes PRI-principes zijn:
1. Wij zullen milieu, sociale en governance aspecten betrekken bij ons beleggingsbeleid en
onze investeringsbeslissingen.
2. Wij zullen actief invulling geven aan ons aandeelhouderschap en daarbij milieu, sociale
en goed ondernemingsbestuuraspecten betrekken.
3. Wij streven naar openbaarheid over milieu, sociale en governance aangelegenheden door
de entiteiten waarin wij investeren.
4. Wij streven naar acceptatie en implementatie van deze principes in de financiële sector.
5. Wij zullen samenwerken om de effectiviteit in de implementatie van deze principes
te bevorderen.
6. Wij zullen rapporteren over de activiteiten en de voortgang bij de implementatie van
deze principes.
Het beleggingsbeleid van PMT is vastgelegd in het Strategisch Beleggingskader voor de
periode 2015 – 2020. In het strategisch beleggingskader staat hoe het beleggingsbeleid
van PMT bijdraagt aan het realiseren van het pensioen voor de deelnemers van PMT.
Via dit kader leggen we uit op welke manier we de pensioenpremies beleggen, welke
overwegingen we daarbij hanteren en op welke beleggingsbeginselen het beleggingsbeleid
is gebaseerd. Verantwoord beleggen is onderdeel van het kader. In het beleggingskader
komen ook de kosten van het vermogensbeheer, beleggen in Nederland en het transparant
zijn over de beleggingen en beleggingskosten aan de orde.
Als aanvulling op het strategisch beleggingskader is in 2017 het PMT Verantwoord
Beleggen Beleid vastgesteld. Hierna leggen we de belangrijkste onderdelen daarvan uit.
Een samenvatting van het volledige beleid is te vinden op de website van PMT.

•
•
•
•
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In de samenvatting van het verantwoord beleggen beleid komen de volgende
onderwerpen terug:
Waarom wil PMT verantwoord beleggen?
Belangrijke aandachtspunten (klimaat, mensenrechten en arbeidsomstandigheden,
beloningsbeleid)
Uitleg over de manieren waarop PMT belegt: uitsluiting van landen en ondernemingen,
actief aandeelhouderschap, ESG-integratie en positieve impact investeringen
Beginselen voor verantwoord beleggen.
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UITVOERING BELEGGINGSBELEID
Het beleggingsbeleid van PMT, inclusief het verantwoord beleggen beleid, wordt
inhoudelijk bepaald en vastgesteld door het bestuur van PMT. Het beleid wordt uitgevoerd
door de afdeling Vermogensbeheer van onze uitvoeringsorganisatie MN. Een deel van
het beheer is ondergebracht bij externe vermogensbeheerders: partijen die voor PMT
beleggen. Waar in dit verslag wordt gesproken over uitvoering, is MN de uitvoerder, tenzij
nadrukkelijk anders vermeld.

VERANTWOORD BELASTINGBELEID PMT
Naast het verantwoord beleggingsbeleid kent PMT ook een verantwoord belastingbeleid.
Een samenvatting daarvan is te vinden op onze website.
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2 ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP
PMT wil een actieve aandeelhouder zijn van de ondernemingen waarin het fonds
belegt. Als actief aandeelhouder kunnen we invloed uitoefenen op de koers van een
onderneming. We proberen er zo aan bij te dragen dat een onderneming duurzaam is en
houdbaar voor de lange termijn.
PMT doet dat door:
• het gesprek aan te gaan met bedrijven (dialoogprogramma)
• te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen
• zo nodig juridische procedures te starten

DIALOOGPROGRAMMA
PMT heeft in 2018 na analyse van de portefeuille bepaald welke thema’s en bijbehorende
bedrijven in het dialoogprogramma aandacht verdienen. Daarbij is ook de mening
van de deelnemers van PMT onderzocht en meegenomen in het beleid. Met het
dialoogprogramma wil PMT proberen om de negatieve effecten van bedrijven op het
resultaat van de beleggingen te voorkomen. Daarnaast laten we ermee zien dat PMT
verantwoordelijkheid wil nemen over de mogelijke negatieve impact van zijn beleggingen
op de wereld.
PMT ziet de bij de thema’s Goed Bestuur, Klimaat, en Sociaal de grootste risico’s.
We bepalen die risico’s met behulp van de OESO-richtlijnen (Organisatie Economische
Samenwerking en Ontwikkeling). Die richtlijnen helpen ons bij het beoordelen van onze
beleggingsportefeuille. We kijken welke categorie ondernemingen de meest ernstige
negatieve impact hebben op de samenleving en het milieu. Daarna kijken we om hoeveel
negatieve impact het gaat, wat de gevolgen ervan zijn en in hoeverre de negatieve impact
nog om te keren is.
Als we dat in beeld hebben, bekijken we welke invloed we als PMT kunnen uitoefenen
op de risico’s. We kijken in welke beleggingscategorieën we de meeste risico’s hebben en
welke mogelijkheden we daarbinnen hebben om invloed te kunnen uitoefenen. Zo komen
we tot een lijst van thema’s die we belangrijk vinden en tot een lijst ondernemingen
met wie we in gesprek willen over die thema’s. Zo proberen we om mogelijke negatieve
impact op samenleving en milieu te helpen oplossen – of liever nog te herstellen. In een
aantal gevallen doen we dat in samenwerking met andere beleggers, want samen sta je
vaak sterker.
In de samenvatting van het verantwoord beleggen beleid van PMT wordt het
dialoogprogramma verder uitgelegd.

GOED BESTUUR
(NL BEURSGENOTEERD EN REMUNERATIEBELEID)
Op het gebied van governance (goed bestuur) is PMT met ondernemingen in gesprek over
verschillende onderwerpen. In 2018 hebben we gesprekken gevoerd over beloningsbeleid,
de diversiteit in samenstelling van het bestuur en over de mate waarin bedrijven
rapporteren over hun langetermijnstrategie. In het samenwerkingsverband van Eumedion
(zie ook hoofdstuk 9) is gesproken met Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.
Ook is PMT met verschillende ondernemingen binnen de Nederlandse bankensector in
gesprek geweest over de bestuursstructuren van de banken, en de controlemechanismen
om witwassen, fraude en corruptie tegen te gaan.
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In internationaal verband werken we samen met de Amsterdam Group op het
gebied van o.a. het beloningsbeleid van ondernemingen. De Amsterdam Group is
een samenwerkingsverband van grote Nederlandse, Engelse, Deense en Zweedse
pensioenuitvoerders die in samenwerking bijvoorbeeld de dialoog aangaan met bedrijven
over het beloningsbeleid.

UNILEVER: JA OF NEE TEGEN ROTTERDAM?
Een in het oog springend gesprek is gevoerd met Unilever, over de mogelijkheid
om Rotterdam als enige vestigingsplaats aan te wijzen. PMT was positief over het
‘unificatie-voorstel’, omdat het de bestuursstructuur van Unilever overzichtelijker en
flexibeler maakte, en de positie van de aandeelhouder werd versterkt. Uiteindelijk is de
verplaatsing afgeblazen omdat het bestuur van Unilever het voorstel introk.

ERNSTIGE CONTROVERSES EN INCIDENTEN EN SCHENDINGEN
VAN DE UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT
PMT gaat de dialoog aan wanneer er zich ernstige incidenten of controverses voordoen in
de portefeuille. PMT vraagt bedrijven dan om binnen korte tijd te zorgen voor herstel van
schade bij betrokken belanghebbenden én te zorgen dat er beleid, strategie en systemen
zijn om dit in het vervolg te voorkomen.

DE GLOBAL COMPACT RICHTLIJNEN

De Global Compact is een programma van de Verenigde Naties voor internationale
bedrijven. Met meer dan 12.000 participanten vormen deze richtlijnen een internationaal
breed gedragen raamwerk voor ondernemingen. Bedrijven die hier aan meedoen,
onderschrijven tien principes op het gebied van milieu, mensenrechten, ketenbeheer en
integriteit die duurzame ontwikkeling van de wereld moeten bevorderen. In de principes
zijn minimumnormen opgesteld ten aanzien van deze onderwerpen. PMT onderzoekt ook
welke bedrijven deze principes overtreden.

8|
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DE 10 GLOBAL COMPACT PRINCIPES VAN DE VERENIGDE NATIES
De 10 principes van de Global Compact zijn in het Engels opgesteld. De Nederlandse vertaling is:
Mensenrechten
Principe 1:	bedrijven moeten binnen de grenzen van hun invloedssfeer de internationaal uitgevaardigde
mensenrechten eerbiedigen
Principe 2: 	bedrijven moeten zich er steeds van vergewissen dat zij niet medeplichtig worden aan
schending van de mensenrechten
Arbeidsomstandigheden
Principe 3: 	bedrijven moeten de vrijheid van vakvereniging en de effectieve erkenning van het recht op
collectieve onderhandelingen handhaven
Principe 4: 	de uitbanning van iedere vorm van verplichte en gedwongen arbeid
Principe 5: 	de effectieve afschaffing van kinderarbeid
Principe 6: 	de bestrijding van discriminatie in arbeid en beroep
Milieu
Principe 7: 	bedrijven moeten voorzorg betrachten bij hun benadering van milieu-uitdagingen
Principe 8: 	initiatieven ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen
Principe 9: 	de ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën stimuleren
Anti-corruptie
Principe 10: 	bedrijven moeten elke vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping

ENERGIETRANSITIE: IN DIALOOG MET DE GROOTSTE CO2UITSTOTERS
In de afgelopen twee jaar heeft PMT een scherpe dialoog gevoerd met tien bedrijven uit
de aandelenportefeuilles die – in absolute getallen – het meest bijdragen aan de CO2voetafdruk van de portefeuille. Het doel van de dialoog was om bedrijven aan te zetten
om transitiebestendig te zijn onder een scenario waarbij de aarde niet meer dan twee
graden mag opwarmen. Hierbij was het belangrijk om te begrijpen hoe deze bedrijven hun
strategie en verdienmodel zouden gaan aanpassen zodat hun emissies omlaag gaan en ze
voldoen aan de internationale klimaatafspraken. Bedrijven zijn geselecteerd op basis van
hun absolute CO2-voetafdruk.
Het vorige dialoogprogramma is in het eerste kwartaal van 2018 afgerond en heeft geleid
tot succesvolle dialoogresultaten bij een meerderheid van de betrokken bedrijven.
Voorbeeld is top tien uitstoter Exxon, die begin 2018 een analyse van klimaatgerelateerde
risico’s voor het bedrijf heeft gepubliceerd. Hiervoor is een scenario-analyse gebruikt.
Dit sluit aan bij het klimaatdialoogbeleid van PMT dat onder andere vraagt dat bedrijven
transparant en in lijn met aanbevelingen van de TCFD rapporteren over klimaatrisico’s.
Tauron Polska en Huaneng Power International Inc. zijn in 2018 uitgesloten omdat de
ondernemingen onvoldoende toegankelijk waren voor dialoog en/of geen duidelijke
strategie hebben om door de energietransitie te navigeren.
In het eerste kwartaal van 2019 start PMT het volgende CO2-dialoogprogramma op. Door
voortschrijdend inzicht op het gebied van klimaatrisicometingen en nieuwe instrumenten
zijn de selectiecriteria aangepast. De lijst van ondernemingen is een combinatie zijn van
bedrijven die al op de lijst stonden en een aantal nieuwe bedrijven. De doelstellingen
van dit nieuwe programma sluiten aan bij die van het ClimateAction 100+ initiatief.
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PMT neemt actief deel aan dit initiatief. Dit vijfjarige initiatief van wereldwijd ca.
300 deelnemende institutionele beleggers voert gezamenlijk een dialoog met de grootste
uitstoters van broeikasgassen. Via deze dialoog worden bedrijven gevraagd om klimaat
stevig te verankeren in hun bedrijfsmodel en hun broeikasgasemissies terug te dringen in
lijn met het Parijsakkoord.

SOCIALE ASPECTEN
Sociale aspecten van ondernemingen hebben grote invloed op een onderneming
en de wereld waarin de onderneming opereert. Deelnemers van PMT vinden
arbeidsomstandigheden en het terugdringen en voorkomen van kinderarbeid belangrijke
thema’s. In arbeidsintensieve sectoren, zoals de mijnbouw, elektronica-, textiel- en
agrarische sector, is het risico op mensenrechten- en arbeidsrechtenschendingen groot.
Invloed van de wereld op onze beleggingen
Aan de ene kant hebben sociale aspecten een mogelijke invloed op de bedrijfsresultaten
van de bedrijven waarin we beleggen, zowel in positieve als negatieve zin. Wanneer
ondernemingen geen rekening houden met mensen- en arbeidsrechten kan dit
reputatierisico voor een onderneming tot gevolg hebben. Daarnaast kunnen
zich aanleveringsproblemen in de keten voordoen door bijvoorbeeld stakingen,
strafvervolging, regulering of inefficiënte productie.
PMT ziet dat bedrijven die op de juiste manier in hun beleid en processen de sociale
risico’s ondervangen over het algemeen beter presteren: goed ketenbeheer leidt tot
het op efficiëntere wijze produceren van goederen of diensten. Dit is goed voor de
bedrijfsresultaten, en komt de lange termijn houdbaarheid van een bedrijf ten goede.
Invloed van onze beleggingen op de wereld
Anderzijds hebben de sociale aspecten van beleggingen en de manier waarop de
bedrijven waarin PMT investeert een mogelijke invloed op de wereld en belanghebbenden.
Bijvoorbeeld op de werknemers van een onderneming en hun familie, maar ook op
de lokale gemeenschap. Negatieve gevolgen zijn bijvoorbeeld gedwongen arbeid,
landonteigening, afhankelijkheid van gemeenschappen aan het bedrijf zonder
alternatieve manieren van levensvoorziening, geen toegang tot schoon water of
anderszins milieuvervuiling.
Positieve gevolgen zijn er als bedrijven zich als een goede werkgever opstellen en
werknemers toegang bieden tot arbeidsrechten zoals vrijheid van vakbondsvorming,
collectief onderhandelen, en leefbaar loon betalen, wat leidt tot een hogere
levensstandaard en mogelijkheid tot ontwikkeling. PMT gelooft dat goed werkgeverschap
en omgang met de lokale gemeenschap leidt tot een positief effect op de directe omgeving.

•
•
•
•
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De belangrijkste thema’s
Binnen het overkoepelende thema ‘sociale aspecten’ zet PMT zich in voor:
Leefbaar loon
Veiligheid en naleving arbeidsrechten
Het tegengaan van kinderarbeid
Goede werkomstandigheden
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In 2018 concentreerde PMT zich vooral op een leefbaar loon in de textielsector. In 2019
breiden we dit uit met de agrarische sector en de detailhandel. Naast een leefbaar loon
voor de textielsector, hebben we in 2018 veel aandacht gehad voor de veiligheid en
naleving van arbeidsrechten in deze sector, omdat hierin nog veel verbetering mogelijk
is. Datzelfde geldt voor het tegengaan van kinderarbeid. In 2018 concentreerde PMT zich
op de kobaltwinning. Kobalt is nodig voor mobiele telefoons en helaas komt in die keten
nog steeds kinderarbeid voor. Uit onderzoek onder de deelnemers van PMT bleek dat dit
voor velen een belangrijk thema is en dat PMT hierover zeker in gesprek moet blijven om
dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Ook besteedden we in 2018 veel aandacht aan goede
werkomstandigheden in de agrarische sector.
Op de bres voor een leefbaar loon in de textiel- en andere sectoren
De kledingsector is één van de meest arbeidsintensieve sectoren ter wereld. Toch zijn in
veel kleding producerende landen de lonen meestal niet hoog genoeg. Dit betekent dat
deze mensen niet kunnen voorzien in hun basisbehoeften, zoals huisvesting of eten.
PMT vindt dat de betaling van een leefbaar loon een fundamenteel mensenrecht is.
Bovendien, als bedrijven een leefbaar loon betalen, zal dit ook andere mensenrechten
en het borgen van veilige arbeidsomstandigheden ten goede komen. Dit voorkomt
bijvoorbeeld kinderarbeid en overwerk en bevordert schoolgaan van kinderen. Voor een
zware werkdag moeten werknemers een loon krijgen waarvan ze zouden kunnen leven.
PMT gaat daarom de dialoog aan over leefbaar loon.
Om onze krachten effectief te kunnen inzetten, is PMT ondersteuner van het zogenaamde
Platform Living Wage Financials: een Nederlandse investeerderscoalitie die erop gericht
is leefbaar loon te bevorderen. Het platform bestaat nu uit tien financiële instellingen
met ongeveer € 2,1 biljoen aan activa onder beheer. Gedurende 2018 hebben we concrete
resultaten van ons werk gezien.

Beeld: website Platform Living Wage Financials

11 |
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LEEFBAAR LOON: VRAGEN & ANTWOORDEN
Wat is een leefbaar loon?
Een leefbaar loon is het minimuminkomen dat een werknemer nodig heeft om aan zijn of haar
basisbehoeften te kunnen voldoen én aan de basisbehoeften van zijn of haar gezin, inclusief een bepaald
besteedbaar inkomen. Dit loon moet een werknemer verdienen tijdens wettelijke werktijdenlimieten.
Met andere woorden: zonder overwerk.
Waarom spreken we over ‘leefbaar loon’, als bedrijven minimumloon betalen is dat toch genoeg?
In sommige landen is er niet eens wetgeving die het uitbetalen van een minimumloon verplicht stelt, en in
de meeste landen zijn minimumlonen niet hoog genoeg om van te leven. Vaak worden minimumlonen in
deze landen niet regelmatig herzien, of wordt daarbij te weinig rekening gehouden met dat de lonen niet
alleen hoog genoeg moeten zijn om nét van te overleven, maar ook van te kunnen leven. Daarom spreken we
van een leefbaar loon: een loon waarbij ook kinderen naar school kunnen en gezinnen een beetje kunnen
sparen en zo niet in de armoede vervallen.
Voor welke beleggingen is leefbaar loon een belangrijk onderwerp?
Uit onderzoek blijkt dat in de textielsector, in de voedsel- en agrarische sector, en in de detailhandelsector
vaak zulke lage lonen worden betaald aan medewerkers in de keten dat deze werknemers onder de
armoedegrens belanden.
Waarom is leefbaar loon belangrijk voor PMT?
Leefbaar loon is belangrijk omdat het mogelijk invloed heeft op onze beleggingen én omdat PMT erkent dat
onze beleggingen ook invloed hebben op de wereld:
• Het niet uitbetalen van een leefbaar loon heeft mogelijk negatieve effecten op onze beleggingen
PMT wil de langetermijnwaarde van haar beleggingen beschermen en vergroten. Het uitbetalen van een
leefbaar loon lijkt tot grotere productiviteit en efficiency te leiden omdat werknemers meer tevreden zijn
en loyaler aan hun werkgever. Om een leefbaar loon te betalen moet een bedrijf aan goed ketenbeheer
doen. Bedrijven die hun keten goed kennen en beheren, lopen minder risico op reputatieschade,
negatieve effecten van toenemende wet- en regelgeving, en kunnen waarschijnlijk beter omgaan met
veranderingen in de wereld om hen heen.
• Het uitbetalen van een leefbaar loon heeft positieve impact op belanghebbenden in de keten
Het uitbetalen van een leefbaar loon heeft ook een positief effect op andere risico’s in de keten,
bijvoorbeeld kinderarbeid of excessief overwerk. Het uitbetalen van een leefbaar loon heeft een positief
effect op gemeenschappen omdat het ouders in staat stelt hun kinderen naar school te sturen, en er
minder noodzaak is om excessief over te werken. Daarom draagt het bij aan het bestrijden van armoede
(Sustainable Development Goal 1: Geen armoede) en het bevorderen van goed werk en economische groei
(Sustainable Development Goal 8: Goed werk en Economische groei).
Waarom ondersteunt PMT het platform over leefbaar loon (Platform Living Wage Financials)?
Om echte veranderingen in de sectoren waar onvoldoende loon wordt uitbetaald te bewerkstelligen, moeten
we samenwerken. Met meer investeerders kunnen we meer bedrijven spreken én hebben we een grotere
invloed. Daarbij kunnen we op deze wijze nog beter de samenwerking zoeken met andere belangrijke
spelers in de sector, bijvoorbeeld sectororganisaties, vakbonden of NGO’s.
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BLOG PMT-VOORZITTER JOS BROCKEN: ‘LEEFBAAR LOON LOONT’
Onlangs is een platform opgericht dat zich gaat inzetten voor leefbaar loon. Het (internationale) platform
“Living Wage Financials”. Verschillende vermogensbeheerders slaan de handen ineen en gaan zich
inzetten voor het verbeteren van arbeidsomstandigheden en betere lonen in de textielindustrie in de
lagelonenlanden. MN en PMT spelen een actieve rol in het platform.
Ik vind dat een goed initiatief want fabrieksarbeiders verdienen, ondanks dat zij lange werkdagen maken,
vaak toch niet genoeg om daarvan hun gezin te kunnen onderhouden. Hierdoor bevinden grote groepen
mensen met een baan zich nog altijd onder de armoedegrens, met alle daaruit voortvloeiende problemen
van dien. De kledingsector is geïdentificeerd als één van de belangrijkste sectoren waarin vrijwel geen van
de bedrijven leefbaar loon aan arbeiders betaalt. Een goede reden om daar te starten.
PMT belegt in bedrijven in de textielsector voor de lange termijn en vindt het belangrijk dat er mogelijkheden
zijn om invloed uit te oefenen om bij te dragen aan een beter leefbare wereld. Via het platform wordt daar
nu handen en voeten aan gegeven. Het platform heeft een methode ontwikkeld om leefbaar loon meetbaar
te maken en gaat met de bedrijven uit de lagelonenlanden uit onze beleggingsportefeuille in gesprek om
het tij te keren. Met deze methode worden de textielbedrijven beoordeeld en vergeleken en biedt dat de
basis waarop we de dialoog aangaan.
Zo gaat het platform zijn invloed gebruiken om verschillende beursgenoteerde bedrijven in de omvangrijke
textielsector – bedrijven waarin vermogensbeheerders reeds investeren – het belang van het uitbetalen van
een leefbaar loon in te laten zien.
Overigens is een leefbaar loon iets anders dan een minimum loon. Een leefbaar loon zorgt ervoor dat
arbeiders zonder uitgebuit te worden in hun basisbehoeften kunnen voorzien. Basisbehoeften als een
dak boven het hoofd, brood op de plank, opleiding voor de kinderen en noodzakelijke zorg. Als daarin
niet wordt voorzien, heeft dat tot effect dat mensen veel te lange dagen moeten maken, geen hulp kunnen
inschakelen bij ziekte en - erger nog - dat kinderen veel te jong het arbeidsproces in worden gejaagd om
als gezin te kunnen overleven. Dat vind ik, dat vinden wij onacceptabel. Tegenover een dag hard werken
hoort een fatsoenlijk loon te staan. Daar maken we ons hard voor in de metaal en dit zou de norm moet zijn
in alle sectoren. Leefbaar loon is een universeel mensenrecht.
Jos Brocken
Voorzitter PMT
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DE ROL VAN DE BEOORDELING IN HET ENGAGEMENTPROCES

Om duidelijker te krijgen waar bedrijven staan op het onderwerp leefbaar loon,
hebben we een methode ontwikkeld om dit te beoordelen. We beoordelen elk bedrijf
op dezelfde aspecten en indicatoren. De ondernemingen kunnen gegroepeerd
worden in vier categorieën die iets zeggen over hun voortgang op het onderwerp
leefbaar loon. In de laagste categorie, de ‘starters’, heeft de onderneming nauwelijks
het belang van leefbaar loon erkend. In deze fase zien we dat ondernemingen
de voordelen van uitbetaling van leefbaar loon voor de eigen bedrijfsvoering, de
werknemers, en voordelen voor de gemeenschappen niet onderkennen.
Aan de andere kant van het spectrum zien we ondernemingen die koplopers zijn.
Dit houdt in dat de onderneming vindt dat de betaling van een leefbaar loon heel
belangrijk is en dat het probleem vanuit een strategisch perspectief wordt bekeken.
De onderneming heeft dan effectieve processen ingevoerd om te zorgen voor vooruitgang
in de richting van een bredere betaling van een leefbaar loon in zowel zijn eigen
productieactiviteiten als binnen zijn toeleveringsketens.
STARTEND

ANTA SPORTS
VF CORPORATION
LVMH

IN ONTWIKKELING
ONTWIKKELD

MARKS & SPENCER
INDITEX

GAP
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Figuur: Leefbaar loon textielondernemingen score 2018: resultaten van de meting die toont waar
de bedrijven staan in het implementeren van beleid en processen om het uitbetalen van een
leefbaar loon te bewerkstelligen.

De meeste ondernemingen bevinden zich in de fasen ‘in ontwikkeling’ en ‘ontwikkeld’.
Dat is een positief resultaat. Het betekent dat de meeste van de beoordeelde bedrijven
leefbaar loon als een belangrijk kwestie beschouwen en concrete stappen ondernemen om
hun lopende praktijken te verbeteren.
De resultaten laten tegelijkertijd ook zien dat er nog veel ruimte is om te verbeteren.
De meeste ondernemingen moeten nog loongegevens verzamelen. Met die loongegevens
krijgen ondernemingen inzicht tussen enerzijds de lonen die zij en hun toeleveranciers
werkelijk betalen en anderzijds het loon dat als leefbaar wordt gezien. Ook moeten
bedrijven nog laten zien op welke manier ze inkopen: een verantwoorde inkooppraktijk
draagt bij aan de uitbetaling van een leefbaar loon.
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BESTE PRAKTIJKVOORBEELD LEEFBAAR LOON: ADIDAS
Adidas heeft hoog gescoord in onze beoordeling. Adidas valt op door de vooruit
strevende manier van verantwoord inkopen. Verantwoorde inkooppraktijken
respecteren bijvoorbeeld de (beperkte) capaciteit van elke leverancier en de tijd die het
kost om een kledingproduct te produceren.
Wanneer dit niet wordt gerespecteerd, kunnen leveranciers en werknemers onder grote
druk komen om een product binnen een strakke tijdslijn af te leveren. Dit kan ertoe
leiden dat werknemers te lang werken of minder kans hebben op voldoende vergoeding
voor de overuren. Adidas voerde bijvoorbeeld een methodiek bij een aantal van zijn
leveranciersfabrieken in om de kosten te berekenen. Met deze methodiek kan Adidas het
aandeel van arbeid ten opzichte van andere aspecten zoals materiaal en overheadkosten
per product berekenen. Als Adidas onderhandelt met leveranciers over prijzen, kan de
onderneming op deze manier beter waarborgen dat goede lonen worden betaald.
Adidas heeft ook een strikte procedure voor het accepteren van late toevoegingen of
wijzigingen aan een productprogramma of een inkooporder. Maar zelfs Adidas heeft nog
steeds ruimte voor verbetering. Adidas is bijvoorbeeld nog niet in staat om informatie
te verstrekken over ontwikkelingen in fabriekslonen, en welke factoren bijvoorbeeld
bijdragen aan loonstijgingen. Men onthult ook geen concrete informatie over
loonkloven, vooral tussen de werkelijke lonen betaald door de leveranciers van Adidas
en het lokale niveau van een leefbaar loon. Het is voor PMT van belang dat het Platform
Living Wage Financials toegang heeft tot deze gegevens, zodat we kunnen beoordelen
of de lonen die de bedrijven betalen voldoende zijn. Het openbaar maken van specifieke
loongegevens blijft echter een gevoelig onderwerp. Volgens Adidas vereist dit onder
andere de goedkeuring van elke betrokken leverancier.
Ondanks deze uitdagingen moedigen we Adidas en andere merken aan om samen
te werken om een geschikte oplossing voor deze uitdagingen te vinden en om hun
transparantie steeds meer te verbeteren.

ANDERE POSITIEVE RESULTATEN
Een ander resultaat is de aankondiging van PVH, het moederbedrijf van onder andere
Calvin Klein en Tommy Hilfiger, om zich aan te sluiten bij het ACT-initiatief voor
leefbaar loon. ACT (Action, Collaboration, Transformation) is een samenwerking van
internationale merken en retailers, fabrikanten en vakbonden die samen optrekken om
met arbeidsvoorwaardenonderhandelingen structurele belemmeringen voor leefbaar
loon op landniveau aan te pakken. Tijdens ons laatste gesprek deden we een beroep op
PVH om te overwegen lid te worden van ACT, en PVH heeft aan die oproep gehoor gegeven.
PMT ziet dit als een belangrijke stap voorwaarts voor PVH en een mooi resultaat van
onze gesprekken.
Ook de Amerikaanse kledingfabrikant Hanesbrands heeft aangekondigd dat het in de
afspraken met leveranciers het recht op een eerlijke vergoeding zal opnemen. Wanneer
blijkt dat lonen onvoldoende zijn bij hun toeleveranciers, heeft Hanesbrands toegezegd
samen te werken met deze fabrikanten om die situatie te verbeteren.
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De toegevoegde waarde van ons werk voor een leefbaar loon
Deze positieve veranderingen laten zien dat onze engagementactiviteiten ondernemingen
helpen om interne discussies bij textielbedrijven over leefbaar loon te stimuleren en het
probleem hoog op de agenda te zetten. Doordat wij niet alleen met ondernemingen, maar
ook andere belanghebbenden spreken, kunnen we de ondernemingen waarin we beleggen
ook helpen de discussie te verspreiden en positief te kaderen. Positieve verandering
begint bij bewustwording.
Het Platform Living Wage Financials zal zich ook in 2019 inzetten voor een leefbaar loon.
Naast de textielsector is het Platform nu bezig de methodiek ook voor andere sectoren te
gebruiken, zodat het een leefbaar loon kan nastreven in andere sectoren. Meer informatie
vindt u op de website van PLWF.

PRESENTATIE TIJDENS CONFERENTIE ETHICAL TRADING INITIATIVE (ETI)
Onze inspanningen voor het bevorderen van een leefbaar loon worden positief ontvangen, zowel binnen
als buiten de investeringsgemeenschap. Naast het succesvol lanceren van het Platform Living Wage
Financials bij onze uitvoerder MN op 27 september 2018, werd onze uitvoerder ook uitgenodigd om het
werk over leefbaar loon te presenteren tijdens een wereldwijde conferentie over verantwoorde inkoop en de
toekomst van handel georganiseerd door het Ethical Trading Initiative (ETI). De ETI is een toonaangevend
samenwerkingsverband van ondernemingen, vakbonden en non-gouvernementele organisaties (NGO’s) die
respect voor de rechten van werknemers over de hele wereld promoten. Zij staan voor een wereld waarin
alle werknemers vrij zijn van uitbuiting en discriminatie, en genieten van voorwaarden van vrijheid,
veiligheid en rechtvaardigheid. Bekende ondernemingen met een ETI-lidmaatschap zijn bijvoorbeeld H&M,
The Body Shop, C&A, Primark, Superdry en Zeeman.
De conferentie werd bijgewoond door een aantal bedrijven uit de kleding-, voedsel- en landbouwsectoren.
De boodschap over de verwachtingen van investeerders met betrekking tot verantwoorde inkoop in het
algemeen en leefbaar loon in het bijzonder werd goed onthaald en mocht op positieve reacties rekenen.

PMT WIL KINDERARBEID IN KOBALTWINNING UITBANNEN
PMT zet zich in voor een verantwoorde manier van kobaltwinning. Kobalt in de
Democratische Republiek Congo (DRC) wordt onder de meeste ernstige arbeids
omstandigheden gemijnd, vaak in kleine, informele en onveilige mijnen. Dit gebeurt in
geïsoleerde gemeenschappen, maar óók in stedelijke omgevingen, met alle mogelijke
negatieve gevolgen. Eén van die negatieve gevolgen is kinderarbeid. PMT zet zich samen
met andere institutionele investeerders in om kinderarbeid uit te bannen.
Kobalt is in toenemende mate een belangrijke grondstof, onder meer om de Parijse
energie-ambities te vervullen. Voor energieopslag, oplaadbare batterijen en het
produceren van batterijen voor elektrische auto’s, is kobalt een essentieel onderdeel.
De afhankelijkheid van kobalt neemt toe: ondanks technologische ontwikkelingen voor
het verminderen van kobalt in batterijen of het recyclen van batterijen is de vraag groot.
Dit levert echter geen voordelen op voor Congolese lokale gemeenschappen: zij ervaren
vooral de negatieve gevolgen van kobaltmijnbouw.
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De International Labour Organisation (ILO) noemt de kinderarbeid in de mijnen ‘de ergste
vorm van kinderarbeid’ op de wereld. De kobalttoeleveringsketen is niet transparant:
ondernemingen hebben geen weet hebben van de herkomst van hun kobalt (op een paar
uitgezonderde ‘veilige’ ketens na, die erg klein zijn en waar nauwelijks mogelijkheden
bestaan tot schaalvergroting).
Vanaf 2018 maakt uitvoerder MN namens PMT deel uit van een door OESO opgericht
stakeholderoverleg. Dit is gestart op de OESO-Conferentie over duurzame winning van
grondstoffen. Daarbij waren Congolese ministers en beleidsmakers, grote internationale
ondernemingen in de elektronica- en autosector, mijnbedrijven, smelters, nietgouvernementele organisaties (NGO’s), en andere stakeholders aanwezig. MN sprak
tevens namens PMT op de conferentie over Responsible Business Conduct van de OESO
(over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en de door de Europese Commissie
georganiseerde Raw Materials Week over hoe PMT zijn invloed wil aanwenden om te
komen tot duurzamere extractie van kobalt.
Door ons te focussen op kinderarbeid, het meest urgente en dringende issue, geven
wij duidelijk focus aan onze gesprekken met bedrijven en andere stakeholders.
De oplossing voor kinderarbeid kan niet zonder de oplossing voor andere problemen
te bewerkstelligen. Bijvoorbeeld het bereiken van ketentransparantie, het opzetten
van infrastructuur, toegang tot scholing voor kinderen, zal een positieve werking op de
gemeenschap als geheel hebben.
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KINDERARBEID IN DE KOBALTINDUSTRIE: VRAGEN & ANTWOORDEN
Wat zijn de risico’s van kobaltbeleggingen?
Naast het financiële risico is er ook een risico te vinden in de gevolgen voor gemeenschappen. PMT heeft
zich verbonden aan internationale richtlijnen 1 die moeten worden nageleefd. Daarin gaat men uit van de
mogelijke negatieve impact die bedrijfsactiviteiten, -aanwezigheid, en -inkoop op gemeenschappen heeft.
In dit geval is het meest in-het-oog-springende risico kinderarbeid, maar ook veiligheidsrisico’s, impact op
scholing, infrastructuur, levensomstandigheden, arbeidsomstandigheden en corruptie zijn grote risico’s.
Welke investeringen heeft PMT in kobalt?
PMT investeert in consumentengerichte elektronicabedrijven (bijvoorbeeld Apple en Samsung Electronics),
maar ook in bedrijven die batterijen maken, zoals Samsung SDI. Daarnaast heeft PMT investeringen in
autobedrijven, die kobalt gebruiken voor elektrische auto’s. Bovendien heeft PMT aandeel in mijnbedrijven,
die naast allerlei type mineralen ook kobalt winnen. Via de impact-ambities (oplossingen voor opslag van
energie) heeft PMT extra aandacht voor grondstoffen van batterijen.
Waarom concentreert PMT zich op kinderarbeid en niet op andere problemen in
de kobalttoeleveringsketen?
Door de focus op de meest urgente en dringende kwestie (kinderarbeid) geven we duidelijk structuur aan
onze gesprekken met bedrijven en andere stakeholders. De oplossing voor kinderarbeid kan niet zonder
de oplossing voor andere problemen te realiseren (bijvoorbeeld het bereiken van ketentransparantie; het
opzetten van infrastructuur; scholing van kinderen zal een positieve werking op de gebieden als geheel
hebben). Daarnaast benadrukken we in onze gesprekken dat ondernemingen niet zomaar kunnen stoppen
met het gebruik van kleine en informele mijnen. Als ondernemingen jarenlang gebruik hebben gemaakt van
de natuurlijke rijkdom uit het gebied én van onderbetaalde werknemers die lokaal in de mijnen werken,
hebben ondernemingen een verantwoordelijkheid voor deze gemeenschappen.
Hoe kunnen ondernemingen verantwoordelijkheid nemen?
In onze gesprekken vragen we ondernemingen om:
• Ervoor te zorgen dat de mijnen worden aangesloten op formele netwerken, met inbegrip van de rechten en
de stemmen van werknemers
• Ervoor te zorgen dat deze gemeenschappen niet geheel afhankelijk zijn van de mijnsector door te
investeren in alternatieve manieren van broodwinning (zoals landbouw).
Als bedrijven zich aan de wetgeving houden moet dat toch genoeg zijn?
Nee, volgens internationale richtlijnen niet, en moeten multinationals verantwoording nemen voor
hun gehele keten en mogelijke negatieve impact die hun activiteiten, inkoop en aanwezigheid heeft op
gemeenschappen. Dat geldt ook voor de materialen die ze aankopen. De afwezigheid van wetten ontslaat
de ondernemingen niet van deze verantwoording. De afwezigheid van deze wetten ontslaat PMT als
verantwoorde belegger ook niet van het gebruiken van zijn invloed om de omstandigheden te verbeteren.
Volgens de OESO-richtlijnen voor institutionele investeerders moeten investeerders in samenwerking
met elkaar en stakeholders de grootste risico’s in hun portefeuille adresseren. Daarom blijft PMT de
ontwikkelingen op de voet volgen en blijven we in gesprek met de ondernemingen.

1

onder andere: OESO-Richtlijnen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor Multinationale ondernemingen; Verenigde Naties Leidende Principes voor Bedrijven en
Mensenrechten, Kernverdragen van de Internationale Labour Organisation, Universele Verklaring van de Rechten van de Mens
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AANDACHT VOOR ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, VOORAL IN DE
AGRARISCHE SECTOR
Met Heineken en Ahold voerde PMT gesprekken over de arbeidsomstandigheden in de
agrarische sector. Ook hierin zoekt PMT de samenwerking: door met andere investeerders
via een werkgroep van de PRI samen te werken, kunnen we onze invloed gezamenlijk
aanwenden en wisselen we kennis en ervaringen uit, zodat we een beter begrip van de
risico’s en kansen in deze sector krijgen.
Uitbetaling van een leefbaar loon, het tegengaan van gedwongen arbeid, en het op juiste
wijze omgaan met kwetsbare groepen in het werknemersbestand en de lokale omgeving,
waren belangrijke onderwerpen in deze gesprekken, die we ook in 2019 zullen voortzetten.

HEINEKEN: GESPREKKEN OVER ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN
‘BEER PROMOTORS’
Controverses rondom ongewenst gedrag tegenover de ‘beer promotors’ van
Heineken en mediaberichten hierover in de Nederlandse pers leidden tot een
onderzoek van Heineken in Afrika. Heineken zegt zich maar ten dele te herkennen
in de beschuldigingen, en maatregelen te hebben genomen daar waar zich
onregelmatigheden voordeden. Het onderzoek zal zich nog uitbreiden naar LatijnsAmerika en Zuidoost-Azië. PMT is met Heineken driemaal over arbeidsomstandigheden
en de controverses rondom de ‘beer promotors’ in gesprek gegaan. Heineken kondigde
een herziening aan van zijn mensenrechtenbeleid, de gedragscode, en de suppliers
code (gedragscode voor leveranciers). Ook heeft Heineken een nieuw opgesteld beer
promotorsbeleid toegevoegd. PMT zet dit gesprek voort in 2019, waarbij we zullen vragen
naar het resultaat van het onderzoek in andere regio’s, de voortgang op training van
verkooppersoneel, het opnemen van een leefbaar loon in het mensenrechtenbeleid, en
de aangekondigde implementatie van een leefbaar loon in de keten.

STEMMEN: BELEID, THEMA’S EN CASES
PMT maakt gebruik van zijn rechten als aandeelhouder om te stemmen op aandeel
houdersvergaderingen. Dat doen we omdat we verantwoordelijkheid willen nemen
die past bij het aandeelhouderschap. PMT stemt volgens het stembeleid, waarin
beschreven staat hoe met verschillende agendapunten op aandeelhoudersvergaderingen
wordt omgegaan.
Het stembeleid van PMT richt zich vooral op governancegerelateerde onderwerpen: de
‘G’ binnen de ESG-criteria. Het dialoogbeleid van PMT kent een breder karakter: binnen dit
beleid komen ook klimaatgerelateerde onderwerpen (de ‘E’ van ESG) als sociale aspecten
(de ‘S’) aan de orde, omdat dergelijke onderwerpen zich goed lenen voor een dialoog
met ondernemingen.
Belangrijke thema’s in het stembeleid zijn beloningsbeleid en bestuurssamenstelling.
Zo stemt PMT tegen de benoeming van bestuurders als het bestuur onvoldoende
divers is, bijvoorbeeld als er alleen mannen in het bestuur zitten. PMT vindt het ook
belangrijk dat de voorzitter van het bestuur niet dezelfde persoon is als de CEO, en
dat de toezichthouders van het bedrijf (bijvoorbeeld de Raad van Commissarissen)
onafhankelijk zijn.
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Bovendien vindt PMT dat bestuurders niet buitensporig moeten worden beloond.
Daarom letten we in het stembeleid op de hoogte van de beloning, maar ook de hoogte
van de bonus, en op basis waarvan de bonus is verdiend. PMT vindt dat de prikkels voor
bonussen in lijn moeten zijn met de belangen van de onderneming en haar omgeving op
de lange termijn.
Uitgebrachte stemmen in 2018

PMT stemde in 2018 op 1.885 aandeelhoudersvergaderingen. Dit komt overeen met 91,23%

van alle vergaderingen waar we mochten stemmen. Dat dit niet 100% is, komt omdat bij
een kleine hoeveelheid landen en sommige ondernemingen de administratieve drempels
en bijbehorende kosten te hoog zijn om het stemrecht uit te voeren. Voor de uitvoering van
ons stembeleid maken we gebruik van serviceprovider Institutional Shareholder Services
(ISS). Deze serviceprovider inventariseert op welke vergaderingen PMT kan stemmen en
geeft een stemadvies voor alle belangrijke vergaderpunten, gebaseerd op het stembeleid
van PMT. Als we akkoord gaan met het stemadvies, voert ISS de stem elektronisch uit.
Persoonlijke aanwezigheid bij de aandeelhoudersvergaderingen overal ter wereld zou
teveel kosten met zich meebrengen. Digitaal stemmen is goedkoper.
In Nederland laat PMT ook zijn stem horen op aandeelhoudersvergaderingen. In sommige
gevallen doet PMT dit zelf en in andere gevallen laten we ons vertegenwoordigen door
andere institutionele beleggers. Zo werken we onder andere nauw samen met andere
leden van Eumedion, een Nederlands samenwerkingsverband van institutionele beleggers
op het gebied van corporate governance (zie ook hoofdstuk 9 van dit jaarverslag).

UITGEBRACHTE STEMMEN 2018

TEGEN

VOOR

ONTHOUDEN

TOTAAL

867

3.621

7

4.495

Bestuur (beloning commissarissen, aanstellen of wegsturen
bestuursleden etc.)

3.093

8.228

34

11.355

Remuneratie vergoeding voor uitvoerende bestuurders (opties,
bonussen)

1.593

582

1

2.176

53

557

610

490

1.546

2.036

Aandeelhoudersvoorstel - Operationele zaken

24

75

99

Anti-overname maatregelen

26

185

211

114

219

Aandeelhoudersvoorstel - Overige zaken

2

68

70

Aandeelhoudersvoorstel - Mensenrechten

4

16

20

Aandeelhoudersvoorstel - Gezondheid & Milieu

2

39

41

37

31

68

Operationele zaken (dividend goedkeuren, decharge verlenen etc.)

Reorganisaties, Fusies & Overnames
Kapitalisatie van de onderneming

Aandeelhoudersvoorstel - Samenstelling Bestuur

Aandeelhoudersvoorstel - Beloning Bestuur
Voorstellen voor houders van preferente aandelen en
(converteerbare) obligaties
Aandeelhoudersvoorstel - Bestuurlijke Aangelegenheden
Totaal
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1

1

18

52

6.324

15.219
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341

70
50

21.593
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JURIDISCHE PROCEDURES
Helaas komt het voor dat bij ondernemingen fraude of misleiding plaatsvindt.
Bijvoorbeeld met de jaarrekening, met informatie bij de uitgifte van aandelen of
door corrupte of andere misleidende informatie aan de aandeelhouders. Als PMT in
die ondernemingen heeft belegd, kunnen we daar mogelijk financiële schade van
ondervinden. PMT houdt bij of hiervoor juridische procedures worden opgestart.
We sluiten aan wanneer dat zinvol is en als we verwachten dat er een financiële
vergoeding mogelijk is om zo (een deel van) de schade te kunnen verhalen op de
ondernemingen. In het buitenland heten dit class actions: rechtszaken van institutionele
beleggers samen in Australië, Canada en de VS. Beleggers kunnen daar actief of passief
aan deelnemen.
In actieve rechtszaken neemt PMT als eisende partij (plaintiff) deel aan de aangespannen
rechtszaken. In dat soort procedures wordt van PMT extra inspanningen verwacht bij het
aansturen van de advocaten en het nemen van tactische en strategische beslissingen, en
het aanleveren van informatie en documentatie om de zaak te onderbouwen en de claims
te bewijzen. PMT is momenteel bij zes juridische procedures actief betrokken, namelijk
zaken met betrekking tot Fortis, Volkswagen/Porsche, BP, RBS, Toshiba en MGM. Passief is
PMT bij een vijftal zaken betrokken.
PMT doet geen uitspraken over lopende procedures. In 2018 zijn er geen juridische
procedures afgerond.

BP: RECHTSZAAK OVER OLIERAMP 2010
De BP-zaak vloeit voort uit de ramp die op 20 april 2010 plaatsvond bij een boorplatform
van BP in de Golf van Mexico. De eisende partijen stellen dat BP op onrechtmatige
wijze onjuist heeft gecommuniceerd over de aard en omvang van de ramp, en daarmee
investeerders heeft misleid. PMT is actief deelnemer in deze rechtszaak.
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3 ESG-INTEGRATIE
INTRODUCTIE PMT STRATEGISCHE AANDELENPORTEFEUILLE
PMT heeft, na een uitgebreid voorbereidingstraject van twee jaar, eigen uitgangspunten
voor de samenstelling van de aandelenportefeuille in ontwikkelde landen opgesteld.
Meningen van deelnemers zijn hierin meegewogen. Potentiële bedrijven worden getoetst
aan financiële en principiële (ESG) criteria. Hierdoor heeft PMT een eigen passende
aandelenportefeuille samengesteld die onveranderd voldoet aan PMT’s rendementseisen.
Eén van de gevolgen van het toepassen van de eigen uitgangspunten is dat PMT niet
meer gaat beleggen in de sectoren tabak, bont, wapen- en porno-industrie. De nieuwe
aandelenportefeuille is begin december 2018 geïntroduceerd.
PMT wilde niet langer gebruik maken van de standaard benchmark, die veel beleggers
volgen en door een externe partij is opgesteld. PMT kreeg daarmee allerlei bedrijven in
de beleggingsportefeuille, zonder dat PMT daar zelf een expliciete keuze voor maakte.
PMT wilde deze keuze bewust maken en onderzocht of een eigen passende aandelen
portefeuille mogelijk was. In nauwe samenwerking met uitvoerder MN is gekeken naar
mogelijkheden die passen bij het fonds en dat heeft uiteindelijk geleid tot een geheel
nieuwe aandelenstrategie van PMT met bewuste beleidskeuzes – ook op het vlak van
ESG – die goed uitlegbaar is. Hierbij waren ook MSCI, BlackRock en JPMorgan betrokken.
De resulterende benchmark wordt onveranderd passief beheerd tegen lage kosten.
Dit betekent dat PMT vanaf nu alleen nog maar aandelen heeft van solide ondernemingen
die goed presteren, verantwoord ondernemen én aanspreekbaar zijn op hun doen en
laten. Deze ondernemingen, zitten ook nog in sectoren die passen bij de achterban
van PMT.
PMT stelde de nieuwe beleggingsportefeuille samen op basis van een aantal uitgangs
punten. Van belang was de mening van de deelnemer, de score van een bedrijf op
het vlak van milieu, sociale aspecten en goed ondernemingsbestuur en de financiële
vooruitzichten van een bedrijf op de langere termijn.
Door deze eigen uitgangspunten is de aandelenportefeuille substantieel vernieuwd.
De helft van de bedrijven in de standaard benchmark is afgevallen. Er zijn nog ongeveer
800 van de 1600 bedrijven over. Sectoren als de tabaksindustrie, de bontindustrie en de
porno-industrie zijn afgevallen, net als kernwapens, controversiële wapens en wapens
voor burgers. De deelnemers van PMT willen dat er niet meer wordt belegd in deze
sectoren. De mening over het uitsluiten van sectoren is veel breder toegepast dan alleen
voor de nieuwe aandelenportefeuille, namelijk voor de gehele beleggingsportefeuille.
De nieuwe aandelenportefeuille betekent geen ander rendement. PMT doet géén
concessies aan rendement en risico. Het resultaat is getoetst en het rendement blijft
onveranderd. PMT blijft streven naar een overrendement van 1,5% ten opzichte van
de verplichtingen.
Met de nieuwe aanpak vult PMT zijn beleggingsbeginsel ‘alleen beleggingen die rekening
houden met de ESG-factoren zijn op lange termijn rendabel, omdat schadelijke gevolgen
van een economische activiteit niet voor onbepaalde tijd op mens, maatschappij en
milieu afgewenteld kunnen worden’ nadrukkelijker in. PMT is voornemens om in de
aandelenportefeuille voor opkomende markten dezelfde aanpak toe te passen.
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BELEID EN RESULTAAT BIJ EXTERNE MANAGERS
PMT wil dat (externe) vermogensbeheerders dezelfde waarde hechten aan verantwoord
beleggen als PMT. Daarom monitort PMT deze vermogensbeheerders op basis van de
zogenaamde ‘Planet-score’, waarbij punten worden toegekend aan het niveau van beleid,
de ESG-integratie en ESG-rapportage. Voor vastgoedmanagers is deelname aan de GRESBbenchmark verplicht, voor andere vermogensbeheerders wil PMT dat deze ondertekenaar
zijn van de UN Principles for Responsible Investment (PRI), een duidelijk ESG-beleid
hebben en een goed proces van ESG-integratie in de beleggingen. Hierop worden
managers jaarlijks gescoord en geëvalueerd.
Het grootste deel van de externe managers heeft inmiddels een groene score.
Met managers met een oranje score wordt in gesprek gegaan over verbetering;
managers met een rode score moeten verbeteren of kunnen als ultieme consequentie
worden ontslagen.

AANSLUITING BIJ HERZIENING PRODUCTSTRATEGIEËN VOOR
VERDERGAANDE ESG-INTEGRATIE
PMT heeft in 2018 de beleggingsstrategieën voor de vastgoedbeleggingen herzien.
Er is bij deze herziening nadrukkelijk aandacht voor verantwoord beleggen. PMT wil
zich inzetten voor het investeren in betaalbare huurwoningen, en woningen die
bijdragen aan de energietransitie, bijvoorbeeld doordat ze energiezuinig zijn of worden
gemaakt, of door een duurzame materiaalkeuze. Hiermee wordt rekening gehouden
bij alle soorten vastgoedbeleggingen van PMT: zowel het beursgenoteerd vastgoed,
internationaal onroerend goed als de investeringen in Nederlandse woningen, kantoren
en winkels. Concreet wil PMT voor nieuwe aankopen in de directe vastgoedportefeuille
alleen in duurzame gebouwen investeren, bestaande investeringen verduurzamen en
vastgoedmanagers beoordelen op hun GRESB-duurzaamheidsscore.

HERZIENING STAATSSCHULD IN OPKOMENDE LANDEN
Bij de herziening van de beleggingsstrategie voor staatsschuld in opkomende landen
(Emerging Market Debt, kortweg EMD genoemd) is ESG geïntegreerd in de selectie van
landen waar in kan worden geïnvesteerd. Naast het financiële risicoprofiel waarop landen
worden geselecteerd, gelooft PMT dat ook ESG-factoren invloed hebben op de lange termijn
houdbaarheid van de investeringen, of iets zeggen over in hoeverre een investering past
bij PMT. In het landenraamwerk dat gebruikt wordt voor de selectie van landen houden
we daarom rekening met de mate van corruptie in een land, en klimaatrisico’s die het
land loopt. Ook kijken we naar de concurrentiepositie van landen, bijvoorbeeld door te
kijken naar de mate waarin eigendomsrecht wordt gerespecteerd. Als dat niet gebeurt,
kan dat een drempel zijn voor consumenten of landen om investeringen te doen. Alle
potentiële landen worden langs deze eigen financiële én ESG meetlat gelegd, voordat ze
voor opname in de benchmark in aanmerking komen. Landen die niet voldoen aan het
EMD landenraamwerk sluit PMT uit van het beleggingsuniversum. De toegestane landen
op basis van het landenraamwerk stellen we eens per jaar vast. De portefeuille is hierdoor
beter uitlegbaar geworden.
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EVALUATIE STRATEGISCH BELEGGINGSKADER
In 2018 heeft PMT het Strategisch Beleggingskader herzien. Het kader vormt het geheel van
overtuigingen over beleggen, de manier waarop risico’s worden beheerst en richtlijnen
voor de uitvoering van beleggingen. Het kader is gestoeld op de doelstellingen van PMT.
In de herziening is opnieuw opgeschreven waarom PMT verantwoord wil beleggen.
De overtuigingen die daar de basis voor vormen zijn:
1. dat E, S en G-factoren invloed hebben op de waarde van de beleggingen van PMT, en
dat daarom gekeken moet worden naar deze factoren om goede beleggingen te kunnen
selecteren en onderhouden en
2. dat er gevolgen zijn van het beleggingsbeleid van PMT voor de reële wereld, die PMT mee
wil wegen bij de investeringen.

LANGE TERMIJN BELEGGEN

Impact van de
wereld op onze
investeringen

Impact van onze
investeringen op
de wereld

Daarbij heeft PMT in het beleggingskader opgenomen dat E, S en G-factoren ook
bekeken moeten worden vanuit een risicoperspectief. Ook zijn de uitvoeringsbeginselen
herzien, hierin is nu bijvoorbeeld plaats voor het Parijs-akkoord met betrekking tot het
terugdringen van klimaatverandering. Het strategisch beleggingskader is te vinden op de
website van PMT.
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4 IMPACTBELEGGEN
IMPACT
Impactbeleggen richt zich op investeringen die een bijdrage leveren aan het oplossen van
sociale en milieuvraagstukken. Voorwaarde is dat die investeringen qua rendement net zo
goed presteren als ‘gewone’ beleggingen. PMT is ervan overtuigd dat een positieve bijdrage
leveren aan de maatschappij én een goed rendement samengaan.

•
•
•
•

Het Kader Positieve Impact van PMT beschrijft de voorwaarden waaraan een investerings
mogelijkheid moet voldoen om een impactinvestering te zijn. Zo moet de investering met
de bedoeling zijn gedaan om impact te creëren en moet de impact van de investering
worden gemeten. Daarnaast moet de investering financieel rendement opleveren en
passen binnen een van de vastgestelde impact thema’s:
Energietransitie (waaronder opslag van energie)
Circulaire economie (recycling)
Toegang tot financiering
Betaalbare huisvesting
De thema’s energietransitie en circulaire economie richten zich op mondiale milieu- en
klimaatproblematiek. Dat betekent dat in principe overal ter wereld belegd kan worden.
PMT wil naast de impact van de reële wereld op onze beleggingen (klimaatrisico) rekening
houden met de invloed die zijn beleggingen hebben op de reële wereld. Dit doen we mede
via de impactthema’s energietransitie en circulaire economie. Voor de thema’s ‘toegang
tot financiering’ en ‘betaalbare huisvesting’ richten we ons op investeringen in Nederland,
vooral op financiering van het MKB en betaalbare huurwoningen. PMT streeft ernaar dat in
2025 ten minste € 2 miljard van de beleggingsportefeuille uit impact investeringen bestaat.

POSITIEVE INVLOED OP SAMENLEVING EN BINDING MET
SECTOR METAAL EN TECHNIEK
Impact investeringen hebben een directe positieve invloed op de samenleving. Daarnaast
hebben de vier impact thema’s een directe positieve verbinding met de maakindustrie,
waarvan de sector Metaal en Techniek deel uitmaakt. Zo zorgen investeringen in
bijvoorbeeld wind- en zonnepanelenparken voor werkgelegenheid in de maakindustrie.
Investeringen in projecten die een circulaire economie bevorderen, raken sectoren die
afhankelijk zijn van grondstoffen voor hun productieproces.
Binnen het thema ‘toegang tot financiering’ zoeken we specifiek naar Nederlandse
midden- en kleinbedrijven die moeilijk aan financiering komen via banken. Het thema
‘betaalbare huisvesting’ is gericht op huurders met lagere inkomens die, vooral in steden,
moeilijk aan huisvesting kunnen komen. PMT hecht er grote waarde aan dat het op deze
manier een positieve impact kan creëren voor de achterban van het fonds.
Voorwaarde bij al deze beleggingen is dat het een vergelijkbaar financieel rendement
oplevert als reguliere beleggingen. Want voor PMT staat de financiële doelstelling voorop.
Impactbeleggingen in 2018
Eind 2017 is het thema betaalbare huisvesting toegevoegd aan de impact investerings
thema’s. Het gaat dan om huurwoningen in Nederland, voor huishoudens die minder dan
het bruto mediane inkomen verdienen. In 2018 is geïnventariseerd welke beleggingen
in het verleden zijn toegevoegd aan de portefeuille en zouden kunnen vallen onder de
impact portefeuille. Dit zijn onder andere beleggingen die bijvoorbeeld vielen onder
het betaalbaar huren programma dat PMT sinds medio 2015 voert. In 2018 heeft PMT in
Nederland 4.088 huishoudens voorzien van betaalbare huisvesting.
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Binnen het thema Toegang tot financiering heeft PMT in 2018 besloten tot een investering
van € 75 miljoen in een venture / growth capital fonds van Innovation Industries dat zich
richt op het verstrekken van kapitaal aan Nederlandse startups en ondernemingen die
op zoek zijn naar groeikapitaal. Het gaat hierbij om hoog innovatieve ondernemingen die
actief zijn in de fysica en chemie, voedsel- en agrotechnologie, informatietechnologie en
medische technologie.
Een aantal startups is het resultaat van gezamenlijke onderzoeksprojecten aan de
universiteiten van Twente, Eindhoven, Wageningen en Delft, of de instituten TNO, ECN
(energie en transport) en DLO (landbouw).
Wij verwachten een goed rendement, dat in verhouding is met het relatief grote risico
van beleggingen in startups. Het risico wordt beperkt door de kennisbundeling met
universiteiten en onderzoeksinstituten. Het fonds biedt een unieke samenwerking tussen
Nederlandse universiteiten, TNO en private Nederlandse technologische bedrijven.
Eerder heeft PMT € 200 miljoen geïnvesteerd in het Bedrijfsleningenfonds. Dat is
een beleggingsfonds dat leningen verstrekt aan grote en middelgrote Nederlandse
ondernemingen. Het fonds is tot stand gekomen via de Nederlandse Investeringsinstelling
en wordt beheerd door Robeco. Door strenge regels voor kapitaalvereisten hebben banken
steeds minder ruimte voor kredietverlening omdat ze al veel kredieten hebben uitstaan
op de onderneming of de sector waarin de onderneming actief is. Het beleggingsfonds
neemt samen met de banken deel in de leningen die, onder reguliere voorwaarden, aan
ondernemers worden verstrekt. In 2018 is besloten het gecommitteerde kapitaal met 25%
te reduceren, wat zijn oorsprong vindt in een te beperkt aantal investeringsmogelijkheden
binnen de kaders die het BLF namens de participanten is meegegeven.
Binnen het thema energietransitie heeft PMT geïnvesteerd in schone energie via het SUSI
Renewable Energy Fund II. Doordat PMT ook de meetbaarheid van impact als voorwaarde
stelt, kan op jaarbasis worden berekend hoeveel CO2-uitstoot met deze investering wordt
vermeden. SUSI richt zich op beleggingen in de infrastructuur voor schone energie,
energie-efficiency, energieopslag en distributiecapaciteit. De nadruk ligt daarbij op lange
termijn investeringen (10 jaar) in windmolenparken op land en zonnepanelenparken
met bewezen technologieën in West-Europa. In 2018 werd € 50 miljoen geïnvesteerd in
het SUSI Energy Storage Fund at zich volledig toelegt op beleggingen binnen het thema
Energietransitie. Het fonds richt zich specifiek op het verkrijgen van belangen in nieuwe
en bestaande energieopslag en schone energie infrastructuurprojecten in de OECD.
Energieopslag faciliteert de energietransitie van conventionele productie naar duurzame
energie. Omdat duurzame energieproductie vaak piekmomenten kent (zon, wind) is er
geen goede match tussen vraag en aanbod van energie. Energieopslag slaat overproductie
van energie op om deze vervolgens af te geven aan het elektriciteitsnetwerk bij tekorten.
Bijkomend voordeel is dat energieopslag voor een stabieler elektriciteitsnetwerk zorgt,
waardoor minder kapitaalinvesteringen benodigd zijn. Energieopslag vervangt additionele
energieopwekking, waardoor CO2-reductie afhankelijk van de lokale energiemix kan
worden gerealiseerd.
Samenvattend heeft PMT per eind 2018 een positief maatschappelijk belegd vermogen
van € 904 miljoen (ruim 1% van de portefeuille) door middel van impact investeringen in
de thema’s energietransitie, toegang tot financiering en betaalbare huisvesting. Dankzij
investeringen binnen het thema energietransitie is in 2018 het equivalent van de directe
CO2-uitstoot van 53000 Nederlandse huishoudens vermeden. Voor drie Nederlandse
ondernemingen is in 2018 toegang verschaft tot financiering. Er wordt daarnaast
betaalbare huisvesting aangeboden aan 4.088 Nederlandse huishoudens.
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Uiteindelijk hopen we dat de specifieke impact-portefeuilles zullen verdwijnen. Niet
omdat beleggers afstand doen van impact-beleggingen, maar omdat alle portefeuilles
uiteindelijk bestaan uit beleggingen met de hoogste rendementsverwachtingen
én een uitlegbaar en verantwoord beleid rondom milieu, mensenrechten en goed
ondernemingsbestuur. Positieve impact is dan niet iets extra’s meer dat apart gemeten
moet worden, maar geïntegreerd in het gewone beleggingsproces.
THEMA

GEÏNVESTEERD

INDICATOR

METING
IN 2018

IMPACT

Vermeden CO2
uitstoot op basis
van geïnvesteerd
kapitaal start
investering

ca 425.000 ton Dit is te vergelijken 2.025.000 ton CO2
CO2
met de gemiddelde
directe CO2
uitstoot van
53.000 Nederlandse
huishoudens
in 2018.

(X € MLN)

Energie
transitie

225

Hoeveelheid
ca 635.000
geproduceerde
MWh
schone energie in
MWh op basis van
geïnvesteerd
kapitaal sinds
start investering
Toegang tot
financiering

Aantal
gefinancierde
euro’s

200

€ 57.000.000

Circulaire
economie

764

In 2018 heeft heeft
PMT via het
Bedrijfs
leningenfonds
3 Nederlandse
ondernemingen
gefinancierd die
via conventionele
routes geen
toegang tot
benodigd kapitaal
hebben.

Sinds start
investering
heeft PMT via
het Bedrijfs
leningenfonds
19 Nederlandse
ondernemingen
gefinancierd die
via conventio
nele routes
geen toegang
tot benodigd
kapitaal
hebben.

19 leningen

In 2018 heeft PMT betaalbare
huisvesting geboden aan 4.088
huishoudens (2017: 3.780)

Percentage
betaalbare
huurwoningen in
portefeuille t.o.v.
NL woningmix
(in eenheden)

PMT draagt bij aan betaalbare
huurwoningen in Nederland met
84,4% van zijn haar huurwoningen
portefeuille (in eenheden).

Binnen het thema circulaire economie zijn er nog geen investeringen gedaan.

• het vergelijken tussen jaren is lastig door verschillen in metingen, portefeuillecompositie, methodieken.
• wij maken gebruik van de data van derden
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€ 66.000.000

Aantal
4.088
huishoudens
huishoudens
voorzien van
betaalbare (huur)
woningen
84,40%

Dit is te
vergelijken met
de gemiddelde
directe CO2
uitstoot van
253.000
Nederlandse
huishoudens
sinds inceptie.

3.030.000 MWh

Aantal verstrekte 3 leningen
financieringen
aan bedrijven
Betaalbare
huisvesting

TOELICHTING BEHAALDE
IMPACT SINDS START
INVESTERING
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5 SDI’S: INVESTERINGEN IN
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS
SUSTAINABLE DEVELOPMENTS INVESTMENTS (SDI’S)
Als wereldwijde belegger belegt PMT in bijna alle sectoren en landen. Daarmee opereert
PMT in een bredere, nationale en internationale context van socio-economische kansen
en problemen. De Verenigde Naties (VN) hebben de grootste socio-economische thema’s
van de 21ste eeuw ondergebracht in een set van zeventien wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen: Sustainable Development Goals.
Deze zeventien wereldwijde duurzaamheidsdoelstellingen zijn onder te verdelen in
verschillende grote thema’s zoals bijvoorbeeld armoede, mensenrechten, klimaat
verandering, werkgelegenheid en economische groei, veiligheid en een goed rechts
systeem. Het streven is om deze doelstellingen in 2030 te bereiken of in ieder geval
te benaderen.

Investeringen in bedrijven die bijdragen aan de Sustainable Development Goals worden
Sustainable Development Investments (SDI’s) genoemd. Beleggingen die de SDG’s
bevorderen kunnen worden gedaan in verschillende beleggingscategorieën.

SDI-METINGEN
In 2018 heeft PMT een SDI-nulmeting laten uitvoeren waarin is onderzocht in hoeverre
bedrijven waarin wordt belegd, in 2017 bijdragen aan de SDG’s. De totale SDI-exposure van
de PMT-portefeuille per 31 december 2017 bedroeg 8,9% van de totale portefeuille van PMT.
Begin 2019 heeft PMT eenzelfde meting over 2018 laten uitvoeren. De totale SDI-exposure
van de PMT-portefeuille per 31 december 2018 is vastgesteld op 9,4% van de totale PMTportefeuille.
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BEDRIJVEN DIE BIJDRAGEN AAN DE SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS

In de PMT-portefeuille bevindt zich een veelvoud van ondernemingen die een duidelijke
bijdrage leveren aan het behalen van de Sustainable Development Goals van de Verenigde
Naties. Enkele voorbeelden hiervan zijn CHR Hansen, EssilorLuxottica, Motability en
Leg Immobilien.
Het Deense CHR Hansen, wereldwijd marktleider op het gebied van starter cultures en
enzymen, is één van de eerste beursgenoteerde ondernemingen die haar bijdrage aan
Sustainable Development Goals extern heeft laten verifiëren. De conclusie dat 81% van
de producten bijdraagt aan SDG 2, zero hunger, werd hiermee bevestigd.

EssilorLuxottica is wereldwijd leidend op het gebied van corrigerende lenzen en draagt
hiermee duidelijk bij aan een substantiële verbetering van de kwaliteit van leven (SDG
3, good health and wellbeing). EssilorLuxittica’s ‘See Change’ initiatief heeft daarnaast
sinds 2013 reeds meer dan drie miljoen mensen in opkomende landen geholpen met een
(gratis) bril.

Het Engelse Motability levert aangepaste auto’s, rolstoelen en scootmobielen aan
mensen met een lichamelijke beperking. Dit doet Motability als leasemaatschappij.
Als gevolg van haar producten en diensten stelt Motability mensen met een beperking
in staat deel te nemen aan de maatschappij waardoor de onderneming bijdraagt aan
SDG 3 (good health and wellbeing) en SDG 10 (empower and promote the social, economic
and political inclusion of all).

Leg Immobilien is een Duits Residentieel vastgoedfonds. Dit fonds heeft ongeveer
130.000 woonunits in bezit met een gemiddelde omvang van ongeveer 64 m2. Met een
gemiddelde maandhuur van minder dan € 400 draagt dit bedrijf bij aan affordable
housing (SDG 11).
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6 UITSLUITING: IN WELKE LANDEN EN
BEDRIJVEN BELEGT PMT NIET?
PMT sluit ondernemingen uit als hun activiteiten of een deel ervan in strijd zijn met
internationale verdragen. Wij kunnen ook een onderneming uitsluiten, wanneer een
dialoog met een onderneming over een significant ESG-risico niet het vooraf beoogde
resultaat heeft bereikt. PMT belegt ook niet in staatsobligaties van een land onderhevig
aan internationale sancties. De nieuwe PMT Strategische Aandelenportefeuille sluit
daarnaast de wapen-, tabaks-, bont- en porno-industrie principieel uit.
Eind 2018 had PMT een totaal van dertien landen en 82 bedrijven uitgesloten. Nieuwe
bedrijven op de uitsluitingslijst zijn: Tata Power (en gerelateerde bedrijven Tata
Communications en Nelco Limited) zijn uitgesloten in verband met betrokkenheid bij
productie van nucleaire wapens.
Tauron Polska en Huaneng Power International zijn uitgesloten als gevolg van een niet
succesvolle dialoog over de energietransitie. De ondernemingen hebben niet gereageerd
op de ‘last warning letter’ van PMT waarin de ondernemingen nog een laatste oproep tot
een gesprek werd gedaan.
Orbital ATK en Textron zijn niet langer betrokken bij productie van clusterwapens en
zijn daarom van de uitsluitingslijst verwijderd. Ook Singapore Technologies Engineering
en Rheinmettal zijn niet langer uitgesloten omdat er geen betrokkenheid meer is bij de
productie van witte fosfor wapens.
Het Amerikaanse bedrijf Walmart en Indiase bedrijf Gail India zijn net als
vorig jaar uitgesloten omdat de dialoog over respectievelijk arbeidsrechten en
mensenrechtenschendingen niet succesvol was.
In bijlage 1 van dit jaarverslag is het totaal aan uitsluitingen per 31 december
2018 opgenomen.
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7 BELEGGEN IN NEDERLAND
Naast het verantwoord beleggen beleid heeft PMT een beleid voor beleggen in Nederland.
PMT staat positief tegenover beleggen van pensioengelden in Nederland. De deelnemers
van PMT zijn doorgaans zowel tijdens het opbouwen van hun pensioen als tijdens hun
pensionering verbonden met Nederland. Door investeringen in Nederland kan PMT
bijdragen aan de economische groei. Als de Nederlandse economie groeit, is dat goed
voor de bedrijven en werkgelegenheid en daarmee ook voor de werkgevers en deelnemers
in de sector Metaal en Techniek. Bovendien geeft PMT hiermee invulling aan zijn
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Uiteraard blijft ook bij beleggen in Nederland de financiële doelstelling van PMT voorop
staan: het behalen van een goed rendement tegen een beperkt risico om de pensioenen nu
en in de toekomst te kunnen uitkeren.
PMT belegt al sinds de oprichting in 1948 in Nederlands vastgoed, hypotheken en bedrijfs
obligaties. PMT belegt niet al zijn vermogen in Nederland omdat we de beleggingsrisico’s
zoveel mogelijk willen spreiden. Eind 2018 was circa 15%, dat wil zeggen ruim € 11 miljard
van het vermogen belegd in Nederland.
PMT belegt in Nederland vooral in:
Vastgoed (woningen) PMT is een van de grootste vastgoedbeleggers in Nederlanden
en is eigenaar van woningen, winkels en kantoren in Nederland. We streven naar een
portefeuille van duurzame gebouwen en stellen daarom ook duurzaamheideisen bij
aankopen. Zo hebben nieuw aangekochte woningen allemaal een groen energielabel.
Daarnaast wordt de bestaande woningportefeuille verduurzaamd zolang dit economisch
lonend is.
Door te beleggen in vastgoed kan PMT zorgen voor omzet en werkgelegenheid
voor ondernemingen die bij PMT zijn aangesloten, zoals installatiebedrijven,
metaalbewerkingsbedrijven, centrale-verwarmingsbedrijven, elektrotechnische bedrijven
en isolatiebedrijven. Daarbij vormen woningen in het middelhoge huursegment – met
huurprijzen tot maximaal € 635,- voor eenpersoonshuishoudens en maximaal € 935,voor meerpersoonshuishoudens – een belangrijk speerpunt. PMT speelt met het concept
‘betaalbare huur’ (zie ook de website www.betaalbarehuur.nl) in op de groeiende vraag
naar kwalitatief goede, betaalbare huisvesting.
Hypotheken PMT is in 2014 samen met twee andere pensioenfondsen gestart met
het verstrekken van Nederlandse hypotheken. Dat vindt plaats via het label Munt
Hypotheken. PMT kiest voor de verstrekking van hypotheken met NHG-garantie en nietNHG hypotheken met een laag risicoprofiel. Deze hypotheken leveren meer rendement
op dan staatsobligaties. Daarnaast geeft het onderpand extra zekerheid. Bovendien
investeert PMT zo nog eens extra in de Nederlandse economie.
Bedrijfsleningen PMT bevordert kansrijke initiatieven van bedrijven via het
Bedrijfsleningenfonds. Dit fonds neemt deel in leningen die banken wel willen, maar
niet geheel kunnen verstrekken aan gezonde ondernemingen. Bijvoorbeeld omdat de
banken al te veel financiering hebben uitstaan op de onderneming of in de sector waarin
de onderneming actief is. Doordat het fonds een deel van de financiering op zich neemt
(het andere deel nemen de banken zelf), ontstaat ruimte om een groter bedrag aan de
onderneming te verstrekken.
Nederlandse start-ups In 2018 werkte PMT samen met het Pensioenfonds voor
de Metalektro (PME) aan de voorbereidingen voor deelname in een nieuw investerings
fonds, Innovation Industries, dat zich vooral richt op jonge spin-offs van universiteiten.

31 |

VERANTWOORD BELEGGEN 2018 | Beleggen in Nederland

VERANTWOORD BELEGGEN 2018

Beide fondsen willen daarmee voorkomen dat veelbelovende start-ups worden opgekocht
door grote buitenlandse techbedrijven waardoor kennis naar het buitenland verdwijnt.
Met het fonds kunnen PMT en PME impact hebben op ontwikkelingen in innovatie én
het scheppen van werkgelegenheid. Innovation Industries werkt nauw samen met
de technische universiteiten in Enschede, Delft, Eindhoven en Wageningen en met
TNO. De daadwerkelijke investering werd begin januari 2019 geëffectueerd.
BELEGD VERMOGEN IN NEDERLAND ULTIOMO 2017
Staatsobligaties ontwikkelde landen
Bedrijfsobligaties (inclusief onderhandse leningen)
Hypotheken
Onroerend goed
Overig
TOTAAL BELEGD VERMOGEN IN NEDERLAND
TOTAAL BELEGD VERMOGEN PMT
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8 BENCHMARKS: HOE SCOORT PMT?
VBDO
De Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) beoordeelt de prestaties
van Nederlandse pensioenfondsen op het gebied van maatschappelijk verantwoord
beleggen. Jaarlijks brengt ze een onderzoek uit waarin de 50 grootste Nederlandse
pensioenfondsen worden beoordeeld. Het onderzoek van VBDO gaat in op onderwerpen
als beleggingsbeleid, implementatie van het beleid, governance en toerekenbaarheid
(‘accountability’).
PMT maakte in 2018 een flinke stap vooruit in de prestaties op het gebied van verantwoord
beleggen: het fonds stijgt in de VBDO-benchmark van drie naar vier sterren en behoort
daarmee tot de top 10 van verantwoorde beleggers. Maximaal zijn vijf sterren haalbaar.
De stijging naar vier sterren heeft PMT te danken aan een aantal factoren waaronder
een stijging van ‘groene obligaties’ en een uitbreiding in de impactinvesteringen van
PMT. Impactinvesteringen dragen op een positieve manier bij aan milieuvraagstukken
en leveren tegelijkertijd goed rendement op. PMT rapporteert over de impact die met
deze investeringen wordt gerealiseerd, bijvoorbeeld de hoeveelheid CO2-uitstoot die
is bespaard.
Daarnaast krijgt het thema duurzaamheid structureel meer aandacht in de gesprekken
met externe vastgoedmanagers. Tot slot kreeg PMT het maximum aantal punten
voor de manier waarop het fonds de deelnemers informeert over het verantwoord
beleggingsbeleid en de resultaten daarvan.
Voor het komende jaar streeft PMT ernaar om de stijgende lijn vast te houden en volgend
jaar opnieuw hoger te scoren op de VBDO Benchmark voor pensioenfondsen.

PRI
PMT behaalde ook in het jaarlijkse onderzoek van de United Nations Principles
for Responsible Investment (PRI) de hoogste scores. Bij dit onderzoek vullen
vermogensbeheerders en pensioenfondsen een gedetailleerde vragenlijst in over het
gebruik van duurzame principes in hun beleggingsprocessen. PMT behaalde PMT in 2018 –
net als in 2017 – voor alle onderdelen een A of A+. Dit zijn de hoogst mogelijke scores.
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9 LIDMAATSCHAPPEN EN
SAMENWERKINGSVERBANDEN
CLIMATE ACTION 100+
PMT doet mee aan climateaction100.org, het grootste gecoördineerde gezamenlijke
klimaatdialooginitiatief tot nu toe. Het is een van de initiatieven om te zorgen voor
meer transparantie over de CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille. Deelnemers
zijn leden van verschillende klimaatnetwerken van institutionele beleggers zoals de
International Investor Group on Climate Change (IIGCC). De Climate Action 100 Group van
310 beleggers (gezamenlijk goed voor € 32.000 miljard belegd vermogen) trekt gezamenlijk
op om in gesprek te gaan met de top 100 ondernemingen die de grootste uitstoters
van CO2 zijn. Via deze dialoog wordt bedrijven gevraagd het thema klimaat stevig te
verankeren in bestuursprocessen, CO2-emissies terug te dringen in lijn met de doelstelling
van het Parijse Klimaatakkoord en volgens het TCFD-raamwerk (Task force Climaterelated Financial Disclosure) over voortgang te rapporteren. In 2018 zijn er 61 bedrijven
toegevoegd aan de lijst. Deze bedrijven hebben niet per se een hoge CO2-uitstoot maar zijn
wel gevoelig voor aan klimaatgerelateerde risico’s.

IMVB: INTERNATIONAAL MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
BELEGGEN
Nederlandse pensioenfondsen gaan de samenwerking aan met maatschappelijke
organisaties (NGO’s), vakbeweging en overheid om duurzaam te beleggen. Samen
ondertekenden zij in december 2018 het Convenant Internationaal Maatschappelijk
Verantwoord Beleggen Pensioenfondsen, kortweg het IMVB-convenant Pensioenfondsen.
PMT is één van de ruim 70 pensioenfondsen die het convenant heeft ondertekend en heeft
actief bijgedragen aan de totstandkoming van het convenant.
Drie ministeries, zes maatschappelijke organisaties en drie vakbonden hebben dit
convenant ondertekend. Daarmee is er breed draagvlak voor het convenant. Naast de
ruim 70 pensioenfondsen – samen goed voor ruim € 1.150 miljard aan belegd vermogen
– en de Pensioenfederatie, tekenen de maatschappelijke organisaties Oxfam Novib, PAX,
Amnesty International Nederland, Save the Children Nederland, World Animal Protection
en Natuur & Milieu, de vakbonden FNV, CNV en VCP, minister van Financiën Hoekstra,
minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Kaag én minister van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid Koolmees.
Wereldwijd doen veel financiële instellingen aan beleggen. Soms beleggen zij in
projecten of bedrijfsactiviteiten, waar misstanden voorkomen. Denk daarbij aan
mensenrechtenschendingen, milieuschade of kinderarbeid. Ook Nederlandse
pensioenfondsen beleggen de premies die zij ontvangen van pensioendeelnemers.
Met dit Convenant krijgen deelnemers inzicht in mogelijke misstanden die in hun
beleggingsketen voorkomen. Individuele pensioenfondsen spreken de partijen waarin zij
beleggen aan op misstanden. Door samen te werken met maatschappelijke organisaties,
overheid en internationale vakbeweging, kunnen de partijen kennis bundelen en samen
hun invloed vergroten.
PMT ziet het ondertekenen van dit IMVB-convenant als een logische stap naar
verdergaande samenwerking met maatschappelijke organisaties, vakbeweging en
overheid. De afspraken die in het IMVB-convenant zijn gemaakt, sluiten goed aan op het
verantwoord beleggen beleid van PMT.
Het IMVB-convenant is gesloten om de OESO-richtlijnen en de United Nations Guiding
Principles on Business and Human Rights in het verantwoord beleggingsbeleid van
pensioenfondsen op te nemen, voor zover fondsen dat nog niet hebben gedaan.
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Het doel hiervan is om Environmental, Social and Governance risico’s (ESG-risico’s) in
de beleggingen te identificeren, om vervolgens de meest prangende risico’s proberen te
voorkomen. Samen kunnen pensioenfondsen aandringen op toegang tot herstel wanneer
negatieve impact zich heeft voorgedaan in de beleggingen, bijvoorbeeld na ernstige
incidenten. PMT committeert zich reeds aan de internationale richtlijnen waarop deze
afspraken zijn gebaseerd, en heeft dit ook al verwerkt in het beleid.
De uitvoering van dit beleid wordt gedaan met de instrumenten Impact investeren, Actief
aandeelhouderschap, ESG-integratie en tenslotte Uitsluiting. PMT streeft ernaar dit proces
continue te verbeteren of aan te passen wanneer nodig. De meerwaarde van dit convenant
is ook dat het pensioenfondsen in staat stelt van elkaar en de andere betrokkenen te leren
zodat de sector als geheel duurzamer wordt.
In 2019 zal PMT actief bijdragen aan het convenant. Dit doen we enerzijds door het eigen
verantwoord beleggingsbeleid steeds duidelijker in lijn te brengen met de IMVB-afspraken
en hier op transparante wijze over te rapporteren. Anderzijds werkt PMT met de partijen
samen zodat we onze kennis op dit gebied kunnen delen en de uitwerking mede kunnen
vormgeven. De afspraken gaan om risico’s die niet alleen mogelijk negatieve impact
hebben op de bedrijfsresultaten van een onderneming – en daarmee mogelijkerwijs op
het rendement voor de aandeelhouder of investeerder – maar in beginsel een negatieve
impact kunnen hebben op de omgeving en betrokken belanghebbenden.
PMT heeft binnen het IMVB-convenant het zogenaamde ‘Brede Spoor’ ondertekend,
waarin afspraken staan over het verantwoord beleggingsbeleid, en ook het ‘Diepe Spoor’.
In het Diepe Spoor zal PMT samen met NGO’s, de vakbonden en de overheid werken aan
specifieke engagementcases.
Op de website over imvo-convenanten in Nederland is de volledige tekst van het
IMVB-convenant te vinden.

Jos Brocken en Benne van Popta, voorzitters van PMT, ondertekenen het IMVB-convenant
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IIGCC
PMT is via MN lid van de Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). De IIGCC
is een non-profit organisatie met 162 leden, afkomstig uit elf verschillende landen, en
die samen ongeveer 21 biljoen aan beheerd vermogen vertegenwoordigen. De missie
van de IIGCC is ‘het mobiliseren van kapitaal voor een low carbon future door de stem
van de belegger te versterken en samen te werken met bedrijfsleven, beleidsmakers
en investeerders’.
De IIGCC biedt beleggers een samenwerkingsplatform wat aanzet tot aanmoedigen
van overheidsbeleid, investeringspraktijken en bedrijfsstrategieën die lange termijn
klimaatrisico’s- en kansen adresseren. Om de gestelde doelstellingen te behalen zijn
er verschillende programma’s die onderzoek doen, publiceren en dialoog voeren
met verschillende stakeholders. Dit wordt gedaan in vijf verschillende programma’s:
beleidsprogramma; bedrijvenprogramma; investeerdersprogramma; wereldwijdeprogramma; vastgoedprogramma.
Op 29 juni 2018 is de CIO van MN, Gerald Cartigny, toegetreden tot het bestuur van de
IIGCC. MN neemt daarmee, mede namens PMT, een actieve rol in het bewerkstelligen van
een ordentelijke energietransitie, het versnellen van de transitie en het inperken van
klimaatrisico’s.

PENSIOENFEDERATIE
PMT is lid van de Pensioenfederatie, de overkoepelende belangenbehartiger van bijna
alle Nederlandse pensioenfondsen. De Pensioenfederatie vertegenwoordigt ongeveer
204 pensioenfondsen en de belangen van in totaal 5,5 miljoen deelnemers, 3,2 miljoen
pensioengerechtigden en 9,5 miljoen gewezen deelnemers. De pensioenfondsen die
aangesloten zijn bij de Pensioenfederatie beheren samen circa € 1.340 miljard euro.
PMT is actief lid van de Pensioenfederatie en heeft zitting in diverse commissies en
werkgroepen, waaronder de commissies Pensioenfondsbestuur, Risicomanagement,
Vermogensbeheer en de werkgroepen Woordvoerders en IMVO-convenant.

EUMEDION
PMT is aangesloten bij de stichting Eumedion, de stichting die de belangen behartigt
van de institutionele beleggers op het gebied van corporate governance. De missie van
Eumedion is het milieu-, sociale- en governance-beleid (ESG) van beursvennootschappen
en hun ESG-prestaties te verbeteren. Tegelijkertijd wil Eumedion zijn deelnemers
stimuleren ook naar hun eigen ESG-prestaties te kijken. Ook wil Eumedion ervoor zorgen
dat beursgenoteerde ondernemingen en institutionele beleggers in Nederland en Europa
standaarden en richtlijnen accepteren en naleven, zowel op het terrein van corporate
governance als duurzaamheid.
Eumedion wil dit bereiken door onder andere:
• Het bevorderen en organiseren van overleg tussen institutionele beleggers onderling en
met beursgenoteerde ondernemingen en hun belangenorganisaties
• Het organiseren van overleg met de Nederlandse overheid, instellingen van de Europese
Unie, andere autoriteiten en brancheorganisaties
• Het beïnvloeden van wet- en regelgeving
• Het verlenen van diensten aan de deelnemers op het terrein van goed bestuur
en duurzaamheid
• Het organiseren van activiteiten als seminars, symposia en ronde tafels die voor het doel
van Eumedion bevorderlijk zijn.
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Alle institutionele beleggers die belangen hebben in Nederland kunnen deelnemer
worden van Eumedion. In 2018 waren ongeveer 60 institutionele beleggers aangesloten.
Zij hadden gezamenlijk een belegd vermogen van meer dan € 5.000 miljard onder
hun beheer.

PLATFORM VOOR DUURZAME FINANCIERING (DNB)
PMT is via MN vertegenwoordigd in de werkgroep Klimaatrisico’s van het Platform
Duurzame Financiering van De Nederlandsche Bank (DNB). DNB heeft het platform
opgericht om de aandacht voor duurzame financiering in de financiële sector verder te
vergroten en te stimuleren. DNB constateerde dat er bij veel verschillende instellingen
en in verschillende sectoren al goede initiatieven plaatsvonden. Met de komst
van het platform kunnen volgens DNB banken, verzekeraars, pensioenfondsen en
vermogensbeheerders makkelijker verbindingen leggen met elkaar, en met de overheid en
toezichthouders om zo mogelijk ook gezamenlijk tot nieuwe duurzaamheidsinitiatieven
te komen.

GLOBAL IMPACT INVESTING NETWORK (GIIN)
MN is namens PMT lid van het Global Impact Investing Network. Dat is een nonprofit
organisatie met als doel het vergroten van de schaal en de effectiviteit van impact
investeringen wereldwijd. Impact beleggingen zijn beleggingen in bedrijven, organisaties
en fondsen gericht op het oplossen dan wel voorkomen van maatschappelijke en
milieuproblemen die qua rendement net zo goed presteren als ‘reguliere’ beleggingen.
Impact investeringen kunnen plaatsvinden in zowel ontwikkelingslanden als ontwikkelde
landen. Samen met andere institutionele beleggers werkt MN namens PMT via het GIIN
aan het vergroten van de kennis en kunde over impact investeringen, onder andere via de
‘investors council’ (de beleggersraad).
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10 KLIMAATBELEID
KLIMAATBELEID
Een van de grootste maatschappelijke uitdagingen is klimaatverandering. PMT wil
één van de koplopers zijn op dit thema omdat de energietransitie die nodig is om de
klimaatrisico’s beperkt te houden een belangrijke ontwikkeling is voor de sector Metaal
en Techniek. Een groot deel van de deelnemende bedrijven levert een positieve bijdrage
aan het verduurzamen van de energievoorziening. Daarnaast vinden onze deelnemers
klimaatverandering – naast mensenrechten en beloningen – een belangrijk thema.
PMT draagt actief bij aan het inzichtelijk maken en verminderen van de klimaatrisico’s.
Naast risico’s zijn er ook investeringskansen. Dat is bijvoorbeeld investeren in een
infrastructuur die past bij de energietransitie, bijvoorbeeld het opwekken en het
transporteren van duurzame energie en het bouwen van goed geïsoleerde woningen.
In het Klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat lidstaten nationale beleidsplannen
en ambitieuze doelen bijvoorbeeld voor het terugdringen van CO2 moeten opstellen om
ervoor te zorgen dat de opwarming van de aarde niet boven de 2 graden Celsius uitkomt.
Ook staat in het verdrag dat het streven is die opwarming niet meer dan 1,5 graad Celsius
te laten zijn.

•
•
•
•

Om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken moeten burgers, bedrijven en beleggers een
inspanning leveren. PMT wil zijn verantwoordelijkheid nemen om de doelen van Parijs te
kunnen behalen. Dit doen wij onder andere door:
Jaarlijks meten en publiceren van de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuilles.
Dat hebben we afgesproken met de ondertekening van de Montréal Pledge.
Binnen de aandelenportefeuilles het gesprek aangaan met de bedrijven die
verantwoordelijk zijn voor de grootste CO2-uitstoot en hen motiveren deze uitstoot terug te
brengen. Dit valt onder ons dialoogprogramma.
Meedenken met en het adviseren van overheden en andere wet- en regelgevers over
het naleven van een effectieve klimaatregulering. Bij het Platform voor Duurzame
Financiering is MN namens PMT betrokken bij de werkgroep Klimaatrisico’s.
Bewustzijn over klimaat bij externe vermogensbeheerders aan wie PMT een deel van
de beleggingen heeft uitbesteed vergroten en hen verantwoordelijk stellen voor het
inzichtelijk en meetbaar maken van de CO2-uitstoot in hun portefeuilles.

UPDATE COP24 (KLIMAATCONFERENTIE VAN KATOWICE)
Van 3 tot 15 december 2018 vond in Polen de 24e ‘Conference of the Parties’ plaats: een conferentie
van de Verenigde Naties over het klimaatverdrag. De doelstelling van deze vergadering was om tot
overeenstemming te komen over de ‘spelregels’ die toezien op daadwerkelijk kunnen uitvoeren van wat
in Parijs is afgesproken. Aan de conferentie en de bijbehorende vergaderingen namen ongeveer 20.000
deelnemers uit 196 landen deel.
Er zijn meer regels aangenomen dan, gezien de uitdagende politieke dynamiek, werd verwacht.
Eén van de regels die is uitgesteld naar 2019 ging over wereldwijde carbon markten. Dit kwam vooral door
tegenstellingen tussen Brazilië en Europese landen. Verder is er aandacht geweest voor het intensiveren van
financiering voor adaptatie en mitigatie in ontwikkelingslanden.
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CO2-UITSTOOT IN DRIE JAAR TIJD BIJNA KWART GEDAALD

De CO2 voetafdruk van de bedrijven waarin PMT belegt, is voor het derde
achtereenvolgende jaar gedaald. Er was sprake van een 10% lagere CO2 uitstoot intensiteit
(de CO2-uitstoot per geïnvesteerde euro) dan in 2016. Elke honderd euro die PMT investeert
in de aandelenportefeuille ging in 2017 gepaard met een uitstoot van 17,7 kilo CO2. In 2014
was dat nog 23,2 kilo CO2.
Daarmee komt de totale vermindering van de CO2 uitstoot intensiteit op 23,7% ten
opzichte van de eerste meting in 2014. De jaarlijkse meting wordt gedaan aan de hand van
de gegevens over het voorgaande kalenderjaar: in 2018 is de uitstoot berekend over de
aandelenportefeuille per ultimo 2017.
Ook de totale CO2-uitstoot is gedaald. De totale CO2 uitstoot van de aandelenportefeuille
bedraagt 3.748.631 ton CO2 in 2017 bij een belegd vermogen van € 21,2 miljard euro. In 2016
was dat 3.967.801 ton CO2 bij een belegd vermogen van 20,2 miljard.
Het jaarlijks meten van de CO2 voetafdruk – de zogenaamde carbon footprint – van de
aandelenportefeuille is onderdeel van het klimaatbeleid van PMT. Het maakt tevens
deel uit van de afspraken in de Montréal Pledge die PMT tijdens de klimaattop in
2015 ondertekende.
VERLOOP CO2-UITSTOOT

2018

2017

2016

2015

Waarde aandelen x € 1 miljoen

21.178

20.167

17.951

16.095

CO2-uitstoot cope 1+2 (tCO2e)
CO2-uitstoot scope 1+2 per € 100 geïnvesteerd
vermogen
Vermindering CO2-uitstoot in % t.o.v. 2015

3.748.631 3.967.801 3.636.513 3.728.640
17,7

19,7

20,3

23,2

- 23,71%

- 15,01%

-12,50%

–

Toelichting:
De CO2-uitstoot van organisaties wordt gemeten volgens de richtlijnen van het
Greenhouse Gas Protocol. Onder ‘scope 1’ vallen de emissies (uitstoot) die een
onderneming zelf uitstoot door mobiliteit, verwarmen en koelen van het kantoor
en andere zaken die energie nodig hebben. Bij een productiebedrijf valt het
energiegebruik van machines en computers daar ook onder. Onder ‘scope 2’ vallen
de emissies die de onderneming zichzelf moet berekenen vanwege het inkopen
van energie. Die energie wordt door een andere partij opgewekt, maar de CO2 die
vrijkomt door die opwekking moet door de gebruiker naar verhouding van zijn
energie-inkoop worden meegenomen in zijn CO2-voetafdruk.

Om de uitstoot die PMT zichzelf toerekent te berekenen, gebruikt PMT het percentage van
de aandelen die zij van een onderneming in bezit heeft en vermenigvuldigt dit percentage
met de uitstoot van de betreffende onderneming. PMT maakt voor de metingen gebruik
van een onderzoeksbureau dat is gespecialiseerd in het meten van de CO2-uitstoot.
Publicatie van de metingen vindt plaats via o.a. de website van PMT en via dit jaarverslag.
Ter vergelijking: een gemiddeld Nederlands huishouden heeft jaarlijks een directe uitstoot
van zo’n 8.000 kilogram CO2 door energie en vervoer.
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PLATFORM CARBON ACCOUNTING FINANCIALS (PCAF)
PMT is sinds 2016 via MN actief in Platform Carbon Accounting Financials (PCAF) dat
streeft naar een publiekelijk beschikbare methodologie voor carbon footprinting. Eind
2018 publiceerde Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), dat verder bestaat uit een
aantal banken en verzekeraars, een update van haar methodiek. PCAF heeft ondertussen
methodologieën ontwikkeld voor o.a. aandelen, obligaties, leningen en vastgoed. Op basis
van een reeks overkoepelende accounting principles worden de directe en indirecte
CO2-emissies van klanten toegerekend aan de financiële instellingen. Het PCAF-rapport
presenteert de methoden voor koolstofvoetafdruk per activaklasse in meer detail. Door het
publieke karakter kunnen andere financials de vastgestelde methodologieën toepassen op
hun eigen beleggingen. Dit draagt bij aan betere vergelijkbaarheid van de prestaties van
financiële instellingen.
Het creëren van een gemeenschappelijke methodologie is een uitdaging, gezien de grote
verscheidenheid aan mogelijke benaderingen en het grote aantal methodologieën dat
de afgelopen jaren is ontwikkeld. Om die reden is het platform bewust beperkt gebleven
tot een relatief klein aantal aangesloten instellingen, in de hoop dat dit de kans op
succes vergroot.
PCAF gaat in 2019 verder om ‘best practices’ te delen, dilemma’s aan te pakken en samen
te werken aan het verbeteren van de methodologieën. Het platform gaat bovendien de
ontwikkelde methodologie internationaal promoten.

TCFD
PMT streeft transparantie na met betrekking tot de kansen en risico’s die zijn verbonden
aan klimaatverandering. Dat kunnen financiële kansen en risico’s zijn voor de
beleggingen, maar ook fysieke gebeurtenissen die deze risico’s beïnvloeden.
Onder leiding van de gouverneur van de centrale bank van het Verenigd Koninkrijk heeft
de Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) een rapportageraamwerk
ontwikkeld. Aan de hand van de TCFD-rapportage rapporteren bedrijven en grote
beleggers over de kansen en risico’s voor hun activiteiten die ontstaan door
klimaatverandering en hoe zij hiermee omgaan.
PMT steunt dit raamwerk, want het delen van deze informatie helpt bedrijven, beleggers
en overheden om klimaatgerelateerde kansen en risico’s te kunnen beheersen.

Daarnaast vinden wij dat alle belanghebbenden recht hebben op duidelijke
informatie hierover.

PMT publiceerde vorig jaar als een van de eerste pensioenfondsen in Nederland een
TCFD-rapportage over 2017, in de hoop daarmee ook andere institutionele beleggers,
vermogensbeheerders en de bedrijven waarin PMT belegt aan te zetten tot het publiceren
van vergelijkbare informatie. Het gaat om het bevorderen van transparantie in de
gehele beleggingsketen.
De TCFD-rapportage over 2018 is als bijlage opgenomen in dit jaarverslag.
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11 COMMUNICATIE
PMT vindt het belangrijk dat de mensen in de sector Metaal en Techniek en de pensioen
gerechtigden op de hoogte zijn van het beleggingsbeleid en begrijpen waarom we dit
beleid voeren. Daarom zijn we er zo duidelijk en transparant mogelijk over.

OPENHEID EN TRANSPARANTIE
Op de website is een apart hoofdstuk Beleggingen te vinden, waarin we uitleggen wat
we willen bereiken met het beleggingsbeleid en hoe we dat doen. Daar is bijvoorbeeld te
vinden hoe we hebben gestemd tijdens aandeelhoudersvergaderingen, maar ook in welke
landen en bedrijven we niet meer beleggen (het uitsluitingsbeleid). Om nog meer inzicht
te geven in het beleggingsbeleid publiceert PMT ook een langjarig (70 jaar) en compleet
overzicht van de beleggingsresultaten.
PMT zoekt de media actief op. Vaak rondom pensioen gerelateerde onderwerpen, maar
ook regelmatig over ons beleggingsbeleid in het algemeen en verantwoord beleggen
in het bijzonder. Ook in nieuwsberichten op onze website en in onze nieuwsbrieven
besteden we regelmatig aandacht aan de beleggingen en het beleggingsbeleid. Onze
afdeling Klanteninformatie staat altijd klaar om individuele vragen van onze achterban
te beantwoorden. Daarnaast komt het beleggingsbeleid aan de orde tijdens de PMT
gepensioneerdenbijeenkomsten, waarbij ook gelegenheid is voor het stellen van vragen.
Daarnaast had PMT in 2018 regelmatig contact met maatschappelijke organisaties over
het verantwoord beleggen beleid. PMT geeft sinds 2013 jaarlijks een speciaal jaarverslag
uit rondom het verantwoord beleggen beleid. Doelstelling van dit verslag is om de
buitenwereld een beeld te geven van de activiteiten die PMT onderneemt als het gaat om
verantwoord beleggen.

VEEL MEDIA-AANDACHT VOOR NIEUWE PMT STRATEGISCHE
AANDELENPORTEFEUILLE
PMT genereerde veel aandacht voor de verandering in de samenstelling van de
aandelenportefeuille waarin meningen van deelnemers heel belangrijk waren. Het leidde
tot nationale en internationale belangstelling. Veel interviewverzoeken en vragen om
toelichting te komen geven op diverse podia. We ontvingen veel positieve reacties over
het feit dat PMT zijn deelnemers op deze wijze betrekt bij de aandelenportefeuille en
het beleggingsbeleid. Een samenvatting van de publicaties is te vinden op de website
van PMT.

SOMS GRENZEN AAN OPENHEID
Er zijn op een paar vlakken grenzen aan openheid. Zo publiceren we onze aandelenlijst
met een half jaar vertraging omdat dit concurrentiegevoelige informatie is. Ook geven we
voorafgaand aan een aandeelhoudersvergadering geen stemverklaringen af. We willen de
keuze of we voor of tegen iets stemmen tot het laatste moment kunnen aanpassen op basis
van actuele informatie.

DEELNEMERS DENKEN MEE: PMT ONLINE PANEL
Mensen die pensioen opbouwen bij PMT of een pensioenuitkering van PMT ontvangen,
kunnen via de website lid worden van het PMT Online Panel. We vragen regelmatig hun
mening over onderwerpen die met pensioen te maken hebben en met het (verantwoord)
beleggen beleid van PMT. Hoewel het panel geen exacte representatieve afspiegeling van
het totale deelnemersbestand van PMT is, beschouwen we de uitkomsten van de peilingen
wel als een duidelijk signaal van de achterban. De mening van de panelleden vormt dan
ook één van de informatiebronnen voor het bepalen van beleid.
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ONDERZOEKEN NAAR WAARIN WEL/NIET BELEGGEN
Begin 2017 vroegen we de mening van het PMT Online Panel over de sectoren en soorten
bedrijven waarin PMT wel of niet zou moeten beleggen. Datzelfde onderzoek herhaalden
we in 2018 onder een bredere groep: actieve deelnemers (mensen die pensioen opbouwen
bij PMT), pensioengerechtigden en werkgevers. De uitkomsten van deze onderzoeken zijn
meegewogen bij de verdere ontwikkeling van het verantwoord beleggen beleid, vooral
bij de beleidsvorming over de nieuwe PMT Strategische Aandelenportefeuille (zie ook
hoofdstuk 4 van dit jaarverslag). De mening van de deelnemers leidde bijvoorbeeld mede
tot het uitsluiten van de tabaks-, wapen-, bont- en porno-industrie.
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12 RICHTLIJNEN EN REGELGEVING
GOVERNANCE-RICHTLIJNEN EN -REGELGEVING
(O.A. STEWARDSHIP CODE EN AANDEELHOUDERSRICHTLIJN)
Er zijn steeds meer wetten en regels over hoe aandeelhouders zich moeten gedragen.
PMT wil zich goed aan die regels houden en – waar dat kan – ook betrokken zijn bij de
totstandkoming ervan. Volgend jaar gaat onder andere de aandeelhoudersrichtlijn van
de Europese Unie in, waarin de EU vermogensbeheerders verplicht om duidelijk te maken
hoe ze als aandeelhouder met hun verantwoordelijkheden omgaan.
PMT heeft zich dit jaar op die verplichting voorbereid door een betrokkenheidsbeleid op
te stellen, waarin is samengevat hoe PMT gesprekken met ondernemingen aangaat, zijn
stembeleid uitvoert en hierover rapporteert.
Ook is dit jaar de eerste Nederlandse Stewardship Code gepubliceerd. PMT is betrokken
geweest bij het opstellen van deze code. De code laat zien dat betrokken en verantwoord
aandeelhouderschap steeds belangrijker wordt en dat PMT een rol wil spelen bij het
bevorderen van lange termijn waardecreatie van de Nederlandse beursondernemingen
waarin zij belegt.
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13 VOORUITBLIK
PMT gaat in 2019 verder met de ontwikkeling van het verantwoord beleggen beleid.

AANPAK PMT STRATEGISCHE AANDELENPORTEFEUILLE
VERDER DOORZETTEN
We zijn voornemens om de criteria die we hanteren voor onze aandelen in ontwikkelde
markten – de PMT Strategische Aandelenportefeuille – ook te gaan toepassen op aandelen
in opkomende markten. Verder wil PMT ook in de rest van de beleggingsportefeuille een
bewuste selectie maken van de titels waarin we beleggen.
SDI’s en positieve impactinvesteringen
Met een helder beleid op het gebied van impactinvesteringen de komende jaren en
met een tastbaar doel is PMT in staat om de komende jaren substantieel bij te dragen
aan Sustainable Development Goals (SDG’s). In 2019 werken we een beleid waarin
we aangeven hoe de SDG’s een plek kunnen krijgen binnen de PMT Strategische
Aandelenportefeuille en welke kansen en aanknopingspunten hier liggen. Daarnaast staat
in 2019 een aantal productstrategieherzieningen op de planning die mogelijkheden bieden
op het gebied van impactinvesteringen. Een voorbeeld daarvan is infrastructuur.

KLIMAATRISICO
Klimaatverandering zal in 2019 een belangrijk onderwerp blijven. Het huidige
Klimaatbeleid is opgebouwd uit verschillende activiteiten. We meten jaarlijks de
CO2-voetafdruk van onze aandelenportefeuille, we voeren een dialoog met bedrijven
die CO2-intensief zijn en brengen klimaatrisico’s in kaart. In 2019 brengen we de
verschillende inzichten en ervaringen van de afgelopen jaren samen in een Klimaatvisie
en bijbehorende klimaatdoelstelling. In 2019 willen we verder werken aan een integrale
klimaataanpak waarbij we onderzoeken hoe we de samenhang tussen de huidige
activiteiten en instrumenten gekoppeld aan carbon en klimaat kunnen optimaliseren.
Deze vernieuwde klimaatvisie zal bijdragen aan verdere integratie van klimaatrisico’s
die bij de herziening van productstrategieën in 2019 de revue zullen passeren. Naast de
impact van de reële wereld op onze beleggingen (klimaatrisico), wil PMT ook rekening
houden met de impact van de beleggingen op de reële wereld. Met name het impactthema
energietransitie zal dan ook onderdeel zijn van de nieuwe klimaatvisie.

AAN DE SLAG MET HET IMVB-CONVENANT
PMT ondertekende eind 2018 het IMVB-convenant, waarmee een logische stap naar
verdergaande samenwerking met maatschappelijke organisaties, vakbeweging en
overheid werd gezet.
PMT wil actief bijdragen aan de uitvoering van het convenant, onder andere door het
delen van kennis, het verder uitwerken en vormgeven van (rapportage)instrumenten en
het verder in lijn brengen van ons verantwoord beleggen beleid met het convenant.
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WE BLIJVEN IN GESPREK MET DE ACHTERBAN
De onderzoeken die we in 2017 en 2018 hebben gehouden onder de achterban van PMT
heeft ons veel waardevolle informatie opgeleverd. In het eerste kwartaal van 2019 vinden
verdiepende gesprekken met actieve deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers
plaats, waarin we nader ingaan op de uitkomsten van de onderzoeken en de antwoorden
in kleine groepen met elkaar verdiepen. Deze gesprekken leveren PMT extra input op om
het verantwoord beleggen beleid verder te kunnen ontwikkelen. Ook zal het PMT Online
Panel in 2019 weer geraadpleegd worden. De mening van de achterban van PMT blijft voor
ons heel belangrijk. Voor nu én de toekomst.
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BIJLAGE 1: UITSLUITING BEDRIJVEN EN
LANDEN ULTIMO 2018
AANDELEN/ EQUITIES

REDEN UITSLUITING
Clusterwapens

Witte fosfor

Dialoog niet
succesvol

Nucleaire
wapens

Ahmedabad-Maliya Tollway Ltd.
Aryt Industries Ltd
Ashot -Ashkelon Industries Ltd
BAE Systems Finance Inc
BAE Systems Holdings Inc
BAE Systems PLC
Bharat Dynamics
China Aerospace International Holdings Ltd
China Spacesat Co Ltd
Dassault Aviation
Elbit Systems Ltd
Gail India
General Dynamics Corp
Hanwha Chemical Corporation
Hanwha Corp
Hanwha Techwin (previously Samsung Techwin)
Hanwha E&C
Hanwha Hotels & Resorts Co Ltd
Huaneng Power International
L&T Finance Ltd
L&T InfraStructure Finance Co Ltd
L&T Technology Services Ltd
Larsen & Toubro Ltd
Larsen & Toubro Infotech Ltd
Nelco Limited
Norinco International Cooperation Ltd
PMX Industries Inc
Poongsan Corp
Poongsan Holdings Corp
S&T Dynamics Co. Ltd.
S&T Holdings Co., Ltd.
ST Engineering Financial 1 Ltd
Tata Communications Limited
Tata Power Company Limited
Tauron Polska
Thales
Walchandnagar Industries Limited
Walmart
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mijnen
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LANDEN

REDEN UITSLUITING
Wapenembargo

Aandelenstop

Reisverbod

Centraal-Afrikaanse Republiek/ Central African Republic
Eritrea
Iran
Libië/Libya
Myanmar
Noord-Korea/ North Korea
Soedan/Sudan
Somalië/Somalia
Syrië/Syria
Venezuela
Wit-Rusland/ Belarus
Zimbabwe
Zuid-Soedan/South Sudan
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BIJLAGE 2: OVERZICHT ONDERTEKENDE
VERDRAGEN EN RESOLUTIES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Access to Medicine Index
Bangladesh investor letter
Brexit Coaliation lettrer
Call for Action Impact Investing VBDO
Collaborative engagement by international investors (initiated by BMO GAM, Legal &
General and Standard Life) call for minimum one-third board independence in Japan
Corporate Human Rights Benchmark
Dodd Frank Act Section 1502 Investor Statement: conflict minerals disclosure
Dutch Carbon Pledge
Duurzame kleding en textiel (IMVO Convenant: supporting partij voor MITT)
G20 letter on climate change
Global investor statement governements on Climate Change
Green Bonds & Climate Bonds
Index Initiative
World Benchmark Alliance
Institutional investment into the Sustainable Development goals
International Labour Organisation conventions
Investor support for Aligning Sustainability standards in Europe
Investors release statement in response to the September 2016 Tampaco Foils Ltd. factory
fire/building collapse in Bangladesh
Know the Chain investor Statement
Letter of Support EU research project Carbon Risk Assessment “2 degree ready target” for
Real Estate / inclusion GRESB benchmark reporting
Montréal Carbon Pledge
Paris Pledge for Action
Portfolio decarbonization coalition
PRI Investor Working Group on Sustainable Palm Oil
PRI Statement on ESG in Credit Ratings
Public Letter to TSE on Corporate Reporting
Rio Declaration
Task force on climate-related financial disclosures
Universal Declaration of Human Rights
US Stewardship Principles for Institutional Investors
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BIJLAGE 3: TASK FORCE ON CLIMATERELATED FINANCIAL DISCLOSURES:
RAPPORTAGE
HOE GAAT PMT BESTUURLIJK OM MET KLIMAATGERELATEERDE
KANSEN?
De eindverantwoordelijkheid voor het algehele beleggingsbeleid ligt bij het bestuur van
PMT. De beleggingscommissie van PMT is verantwoordelijk voor het in kaart brengen van
klimaatgerelateerde risico’s en kansen die raken aan de beleggingen van PMT en adviseert
het bestuur daaromtrent.
Bestuurlijk overzicht
Het bestuur van PMT wordt op jaarbasis geïnformeerd over klimaatgerelateerde risico’s
en kansen middels de TCFD-rapportage, de CO2-metingen van de portefeuille en de SDIexposure van de portefeuille. Daarnaast wordt het bestuur op kwartaalbasis geïnformeerd
over klimaatgerelateerde risico’s en kansen middels de kwartaalrapportages Verantwoord
Beleggen (VB) en strategieën van beleggingscategorieën waarin klimaat als onderdeel
is meegenomen.
De beleggingscommissie van PMT wordt geïnformeerd en geadviseerd over aspecten
die raken aan klimaatrisico’s en -kansen door de afdeling Verantwoord Beleggen van
MN. De voorzitter van de beleggingscommissie neemt deel in trajecten die raken aan
klimaatrisico’s en -kansen, een voorbeeld hiervan is de deelname in een panel op het
European Pension Fund Investment Forum over ESG & Financieel Risico. De CIO van PMT
heeft de onderhandelingen voor het klimaatakkoord gevoerd en de beleggingscommissie
hierover geïnformeerd. Twee leden van de beleggingscommissie hebben in 2018 op
eigen initiatief postgraduate-programma’s gevolgd waarin klimaatrisico’s en -kansen
een onderdeel van vormden. De gehele beleggingscommissie van PMT heeft in 2018
deelgenomen aan een themadag waarbij klimaatgerelateerde kansen en risico’s een van
de vier thema’s was.
De rol van de uitvoerder van PMT
PMT heeft MN aangesteld als fiduciair beheerder. De fiduciaire verantwoordelijkheid
voor dit beleid ligt bij de Chief Investment Officer (CIO) van MN. De CIO, die ook lid is van
het Executive Committee van MN, is de voorzitter van de interne MN-stuurgroep die het
klimaatvraagstuk coördineert. Managementleden van de vermogensbeheer- en strategieafdelingen zijn vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroep coördineert het werk
van een ondersteunende expertwerkgroep op het gebied van klimaatgerelateerde risico’s
en kansen. Deze expertgroep heeft vertegenwoordigers uit de gehele investeringsketen.
Daarnaast zijn er experts op het gebied van het klimaat actief binnen het team
Verantwoord Beleggen van MN.
De CIO van MN, die ook lid is van het Executive Committee van MN, is vice-voorzitter
van het bestuur van de Institutional Investor Group on Climate Change (IIGCC). Hij doet
hiermee actuele en relevante kennis op over klimaatgerelateerde zaken en kan dit inzetten
en overbrengen in zijn contact met het bestuur van PMT.
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WAT IS DE STRATEGIE?
PMT heeft in 2018 haar strategisch beleggingskader aangepast en hierin expliciet
beginselen met betrekking tot klimaatverandering opgenomen. Zo is in het strategisch
beleggingskader vastgelegd dat PMT rekening houdt met de gevolgen die beleggingen
hebben op het milieu. Naast de impact van de beleggingen op de reële wereld, wil PMT
ook rekening houden met de impact van de reële wereld op onze beleggingen.
Door in het strategisch beleggingskader op te nemen op welke wijze PMT wil omgaan
met klimaatverandering wordt door de hele beleggingsketen rekening gehouden met
klimaatgerelateerde kansen en risico’s.
Wat zijn de klimaatgerelateerde kansen en risico’s op de korte, middellange en
lange termijn?
In lijn met TCFD maakt PMT onderscheid tussen fysieke risico’s en transitierisico’s.
Fysieke risico’s omvatten de negatieve gevolgen van klimaatverandering voor
bijvoorbeeld gebouwen, land en infrastructuur. Fysieke risico’s als gevolg van
klimaatverandering kunnen ontstaan door acute gebeurtenissen of door (chronisch)
langeretermijnverschuivingen in klimaatpatronen. Transitierisico betreft het (on)
vermogen van bedrijven om over te stappen naar een low-carbon economie. Deze
risico’s kunnen tot stand komen uit veranderingen in de markt, wet- en regelgeving, en
technologische ontwikkelingen omtrent mitigatie van klimaatverandering. De mogelijke
invoering van een belasting op CO2-uitstoot bijvoorbeeld vormt voor veel bedrijven een
belangrijk transitierisico.
Klimaatverandering is door PMT benoemd als een ‘megatrend’ waarvan de verwachting
is dat deze de komende 30 jaar de economie en financiële markten sterk zal beïnvloeden.
Wanneer de wereld er in slaagt om een snelle energietransitie te doorlopen om op
het 1,5-2-graden-pad te komen, zullen veel fossiele brandstofreserves ongebruikt
blijven. Voor de fossiele sector zou dit een grote financiële klap zijn. Ook voor de van
deze sector afhankelijke bedrijven (toeleveranciers) geldt dit. Energiebedrijven en
gerelateerde sectoren behelzen samen ongeveer een kwart van de mondiale aandelen en
obligatiemarktkapitalisatie. Bovendien zijn fossiele brandstofsectoren grotendeels met
schuld gefinancierd, waardoor de impact kan overslaan naar banken.
Investeringskansen
Naast de klimaatgerelateerde risico’s ziet PMT ook duidelijke investeringskansen.
PMT heeft dit vormgegeven door een impactinvesteringsprogramma en beleggingen die
bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG’s), de zogenaamde Sustainable
Development Investments. PMT heeft haar impactinvesteringen vormgegeven via het Kader
Positieve Impact. Hierin zijn verschillende thema’s gedefinieerd waarin er twee raken
aan investeringskansen voor klimaat. Het eerste thema is ‘Energietransitie’. PMT ziet
duidelijke investeringskansen in technologieën die bijdragen aan klimaatmitigatie: om de
energietransitie te realiseren is er een sterke toename nodig van de opwekking van schone
energie. In 2018 heeft PMT meerdere investeringen gemaakt relaterend aan de opwekking
van energie met schone technologieën en de opslag van energie. Het tweede thema van
impactinvesteringen dat raakt aan klimaat is ‘Circulaire Economie’. Doordat dit een jonge
markt betreft heeft PMT in 2018 geen investeringen binnen dit thema kunnen maken.
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Wat is de impact op de bedrijfsvoering, strategie en financiële planning?
In het Verantwoord Beleggingsbeleid van PMT is opgeschreven op welke manier PMT wil
omgaan met klimaatgerelateerde kansen en risico’s in haar beleggingsbeleid. PMT heeft
dit beleid op elke plaats in de investeringsketen verankerd. Figuur 1 geeft een overzicht
van de investeringsketen van PMT. De eerste twee onderdelen in de investeringsketen
relateren aan de strategie voor klimaatgerelateerde kansen en risico’s van PMT.
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Figuur 1: overzicht van de investeringsketen van PMT

Investment beliefs
In het Strategisch Beleggingskader van PMT staan de beleggings-, uitvoerings- en
risicomanagementbeginselen. In de beleggingsbeginselen wordt verantwoord beleggen
expliciet benoemd in twee beginselen. Klimaat wordt op verschillende plaatsen uitgelicht,
waarbij ook wordt aangegeven dat dit onderwerp door de deelnemers belangrijk wordt
gevonden, het is een van de kernthema’s in het dialoogbeleid, en PMT heeft ook expliciet
vastgelegd te willen handelen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs.
Het eerste toegevoegde beleggingsbeginsel stelt dat de beleggingen van PMT invloed
hebben op de reële economie en de samenleving. Met de opname van dit beginsel kan
PMT principieel verantwoordelijkheid nemen voor de gevolgen van haar investeringen op
de reële wereld. Het vormt hiermee de basis voor het rekening houden met de invloed van
beleggingskeuzes op de wereld. Als tweede heeft PMT een risicobeginsel opgenomen dat
relateert aan de impact van klimaatverandering op de beleggingen van PMT. PMT monitort
expliciet ESG-risico’s: de risico’s van een veranderende wereld op de beleggingen van PMT.
Hieronder vallen in ieder geval financiële schade door regulering of ander overheids
ingrijpen, financieel risico als gevolg van klimaatverandering en disruptieve economische
veranderingen. In de uitvoeringsbeginselen is het Parijs-akkoord met betrekking tot
het terugdringen van klimaatverandering opgenomen. De opname van de hierboven
beschreven beginselen in de beleggingsbeginselen stelt PMT in staat om hier in de rest van
de investeringsketen op voort te bouwen.
De volgende processen dragen bij aan het identificeren van klimaatgerelateerde risico’s
en kansen:
Strategievorming
In 2018 zijn er verschillende strategieën herzien waarin in meer detail dan voorheen is
uitgewerkt op welke wijze wordt omgegaan met klimaatgerelateerde kansen en risico’s.
• In 2018 heeft PMT een nauwkeurige selectie gedaan in welke ondernemingen wel en niet
wordt belegd, en randvoorwaarden gesteld aan bedrijven om in de aandelenportefeuille
opgenomen te worden. PMT wil dat ondernemingen hun bedrijfsvoering op een goede
manier vormgeven, en daarbij rekening houden met E, S, en G. De helft van de bedrijven
in de standaard benchmark voldoet aan de vereisten, ongeveer 800 van de 1600
bedrijven zijn in de selectie gekomen als PMT-belegging. Hoe bedrijven omgaan met
klimaatverandering is hierin een belangrijke voorwaarde.
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• Met de introductie van de nieuwe strategie voor staatsobligaties opkomende landen
komen landen die relatief slecht scoren op ‘milieu’-criteria niet langer in aanmerking voor
opname in de portefeuille. In de maatstaf die hiervoor wordt gebruikt spelen de mogelijke
gevolgen van klimaatverandering een belangrijke rol.
• PMT heeft in 2018 de beleggingsstrategieën met betrekking tot haar vastgoedbeleggingen
herzien. Voor nieuwe aankopen in de directe vastgoedportefeuille wil PMT alleen
in duurzame gebouwen investeren, bestaande investeringen verduurzamen en
vastgoedmanagers beoordelen op hun GRESB-duurzaamheidsscore.
• Naast dat klimaat als onderdeel wordt meegenomen in strategieherzieningen heeft PMT
sinds 2016 een ‘Kader Positieve Impact’ waarmee PMT haar impactinvesteringsprogramma
vorm geeft en bijdraagt aan de energietransitie.
Hoe weerbaar is deze strategie met inachtneming van verschillende
klimaatscenario’s?
MN heeft voor PMT heeft een scenario-analyse laten uitvoeren voor haar portefeuille.
Hierin is MN ondersteund door het bedrijf Carbon Delta. De inzet is om op een
toekomstgerichte manier de klimaatgerelateerde kansen en risico’s in kaart te brengen.
Het is goed te melden dat een scenario-analyse niet als doel heeft om toekomstige
ontwikkelingen te voorspellen. Het is een instrument om de huidige robuustheid van
de portefeuille in kaart te brengen in het licht van mogelijke variaties op een onzekere
toekomst. Scenario-analyse geeft extra inzicht in de portefeuille en ondersteunt
de besluitvorming voor maatregelen om klimaatgerelateerde kansen en risico’s te
kunnen beheersen.
Methodologie
De methodologie van Carbon Delta brengt de mogelijke positieve- of negatieve impact
op de bedrijfswaardering als gevolg van klimaatgerelateerde transitierisico’s in kaart.
Het betreft scenario’s waar de gemiddelde opwarming van de aarde wordt beperkt tot 1,5
graden Celsius, twee graden Celsius en drie graden Celsius. Mondiaal is afgesproken in
het Parijs klimaatakkoord om de gemiddelde temperatuurstijging onder de twee graden
te houden.
Boven de twee graden neemt de ernst van fysieke effecten toe (extreme droogte, extreme
regenval, kans op overstromingen) en wordt de impact van klimaatverandering op
natuurlijke systemen die cruciaal zijn voor leven op aarde groter en onzekerder.
Carbon Delta schat de potentiële kosten in die een bedrijf moet maken om in de toekomst
aan klimaatwet- en regelgeving te voldoen op basis van de beleidsplannen van het land
waarin het bedrijf productie heeft. Hoe groter het verschil met het huidige scenario pad
hoe meer beleidsmaatregelen er in theorie nodig zijn om het nieuwe pad te bereiken: een
1,5-gradenpad vraagt daarom verdergaande beleidsmaatregelen van overheden dan een
driegradenscenario. De tijdshorizon van Carbon Delta is vijftien jaar. Op basis van de
beleidsmaatregelen rekent Carbon Delta emissieplafonds uit per bedrijf die het gebruikt
om de impact op de marktwaardering van een bedrijf te berekenen. Een belangrijke
aanname van Carbon Delta is dat er sprake is van een ordentelijke en geleidelijke
transitie. Op het moment dat de transitie, als gevolg van bijvoorbeeld snelle materialisatie
van fysieke risico’s of politieke / publieke onrust, gepaard gaat met stress, kunnen de
transitiekosten vele malen hoger zijn.
Naast de impact op de bedrijfswaardering als gevolg van klimaatgerelateerde
transitierisico’s, heeft Carbon Delta ook een aanzet gedaan om zowel de fysieke risico’s als
de klimaatgerelateerde kansen in kaart te brengen.
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Data rondom klimaatgerelateerde transitiekosten is sterk in ontwikkeling en niet altijd
compleet. De resultaten zijn afhankelijk van zowel bedrijfsspecifieke factoren als
omgevingsfactoren waardoor de uitkomsten jaar op jaar sterk uiteen kunnen lopen.
Daarnaast kunnen nieuwe inzichten leiden tot aanpassingen in het model, wat de
vergelijkbaarheid met eerdere jaren bemoeilijkt. Daarom is het belangrijk om de grote
mate van onzekerheid rondom de uitkomsten te onderstrepen. Het betreft een ‘best
effort’ op basis van analytische tools die MN en haar opdrachtgevers op dit moment tegen
redelijke kosten tot hun beschikking hebben.
Uitkomsten Carbon Delta:
De hier gerapporteerde uitkomsten behelzen uitsluitend de transitierisico’s. De analyse
van de fysieke kosten van klimaatverandering en klimaatgerelateerde kansen zijn, zowel
qua data als qua methodologie, dermate onzeker dat er vooralsnog voor gekozen is om
niet over deze uitkomsten te rapporteren.
De belangrijkste uitkomsten van de analyse zijn:
• De negatieve impact op de waardering van de obligatieportefeuilles is beperkt. Dit komt
omdat obligaties een beperkte looptijd hebben en omdat obligatiehouders als eerste recht
op terugbetaling hebben als er financiële problemen zijn bij een bedrijf;
• Onderstaande tabel geeft een overzicht van het geschatte effect op de waardering van de
aandelenportefeuilles van PMT weer als gevolg van klimaatrisico’s bij een geleidelijke
en ordentelijke transitie. Deze berekening is voor drie verschillende klimaatscenario’s
uitgevoerd. In deze tabel zijn, om redenen zoals eerder uitgelegd, geen fysieke risico’s
en klimaatkansen meegenomen. In tegenstelling tot de transitierisico’s zullen de fysieke
risico’s naar verwachting hoger worden bij scenario’s waar uitgegaan wordt van een
grotere temperatuurstijging.
SCENARIO

3°C SCENARIO

2°C SCENARIO

1,5°C SCENARIO

Klimaatgerelateerde
transitierisico’s: impact op de
waardering van de
aandelenportefeuille

Kleiner dan 1,5%

Ca. 1,5% tot 3,5%

Groter dan 3,5%

• Uit de analyse blijkt dat klimaatgerelateerde financiële transitierisico’s stijgen in
scenario’s waarin de huidige CO2-uitstoot meer beperkt moet worden, zoals in de
tweegraden- en 1,5-gradenscenario’s. Bedrijven moeten daardoor sneller omschakelen
naar andere productietechnieken of krijgen te maken met andere verdienmodellen.
• Dat brengt naar verwachting meer kosten met zich mee. De gebruikte methodologie brengt
alleen de kosten in kaart. PMT vindt het van belang om te benadrukken dat de overgang
naar een koolstofarme economie ook kansen met zich meebrengt. Die zijn in deze analyse
niet meegenomen omdat de data nog niet toereikend zijn.
• De transitierisico’s van de aandelenportefeuille zijn lager dan vorig jaar. Dit heeft twee
oorzaken. De grootste impact is het gevolg van het begrenzen van de klimaatrisico’s per
individueel bedrijf. Waar de methodologie vorig jaar nog toestond dat het financieel risico
van een bedrijf groter was dan de waarde van het bedrijf zelf, is het risico dit jaar begrenst
op de waarde van het bedrijf zelf. Daarnaast hebben de aanpassingen die in de loop van
het jaar in de portefeuille hebben plaatsgevonden geresulteerd in een lager transitierisico.
Kleine aanpassingen in de methodologie ten opzichte van vorig jaar hebben geen
significante impact gehad op het transitierisico van de aandelenportefeuille.
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• De portefeuille-brede effecten maskeren significante sectorale verschillen. Vooral de
sectoren: energie, luchtvaart, maritiem transport, bouw en materialen en nutsbedrijven
kennen hoge risico’s. Tevens zijn er significante uitschieters op bedrijfsniveau in zowel
positieve als negatieve zin. PMT heeft aandacht voor zowel de risico’s die deze sectoren
meebrengen als de kansen die in deze sectoren ontstaan.
• De fysieke risico’s van klimaatverandering zijn niet op portefeuilleniveau in kaart gebracht
vanwege ontoereikende data. De inschatting van PMT is echter dat deze risico’s groter zijn
dan de risico’s die gepaard gaan met een overgang naar een pad van twee graden Celsius
zoals dat is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

RISICOMANAGEMENT
Klimaatrisico’s zijn opgenomen in de beleggingsbeginselen van PMT en vanuit deze basis
identificeert, beoordeelt en beheerst PMT klimaatgerelateerde risico’s door verschillende
processen. De processen die PMT en uitvoerder MN hiervoor hanteren zorgen ervoor dat er
op een bewuste manier met risico’s om wordt gegaan.
Door welke processen worden klimaatgerelateerde risico’s geïdentificeerd
beheerst?
Klimaatrisico’s worden geïdentificeerd en beheerst via verschillende reguliere processen
in de investeringsketen. Figuur 2 geeft een overzicht.
INVESTMENT
BELIEFS



STRATEGIE
VORMING



MANAGERS
SELECTIE EN
MONITORING



BELEGGINGS
RESLISSINGEN



RAPPORTAGE

Figuur 2: onderdelen van de investeringsketen die worden ingezet voor het identificeren en
beheersen van klimaatrisico’s.

De uitvoerder van PMT heeft een expertwerkgroep opgericht die zich richt op het
identificeren en beheersen van klimaatrisico’s. Deelnemers van deze expertgroep,
alsmede andere werknemers van de uitvoerder van PMT, doen door het jaar heen kennis
op door: het bezoeken van conferenties die relateren aan klimaatrisico’s, het deelnemen
in panels over klimaatrisico’s, het lidmaatschap van diverse expert-organisaties zoals de
IIGCC en de PRI, het ondersteunen en sponsoren van de DNB Klimaatrisicowerkgroep en
het onderhouden van contact met peers.
Strategievorming
• De expertwerkgroep heeft voor een groot deel van de beleggingscategorieën onderzocht
of en hoeveel exposure er is naar klimaatrisico’s in de betreffende categorie. De inzichten
van het onderzoek naar klimaatrisico’s, uitgevoerd door de expertwerkgroep, worden als
input gebruikt bij de herziening van producten. Bij de ontwikkeling van nieuwe producten
zullen de klimaatrisico’s worden beheerst omdat ze dan worden meegenomen in de
strategie. Klimaatrisico’s worden op deze manier integraal meegenomen en beheerst in de
ontwikkeling van nieuwe producten.
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Managerselectie & monitoring
• PMT heeft een eigen ESG-questionnaire en vraagt aan externe managers hierop te reageren.
Hiermee wordt gekeken of er kennis is over de CO2-intensiteit van de portefeuilles die
zij beheren.
• Het identificeren van klimaatrisico wordt meer en meer opgenomen in het verantwoord
beleggingsbeleid. PMT ziet erop toe dat (externe) vermogensbeheerders op dezelfde
manier met verantwoord beleggen omgaan als PMT. Bij de selectie- en monitoring van
externe vermogensbeheerders wordt daarom een Planet-score gegeven, waarbij punten
worden toegekend aan het niveau van beleid, de klimaatintegratie en -rapportage.
–– Voor vastgoedmanagers is deelname aan de duurzaamheidsbenchmark GRESB
verplicht. Voor vermogensbeheerders in andere beleggingscategorieën wil PMT dat deze
ondertekenaar zijn van de UN Principles for Responsible Investment (PRI), een duidelijk
klimaatbeleid hebben en een goed proces van klimaatintegratie in de beleggingen.
Dit wordt ieder jaar opnieuw bekeken en met externe vermogensbeheerders besproken.
Beleggingsbeslissingen & dialoogprogramma
• In de afgelopen twee jaar heeft MN namens PMT een scherpe dialoog gevoerd met tien
bedrijven uit de aandelenportefeuilles die, in absolute zin, het meeste bijdragen aan de
CO2-voetafdruk van de portefeuille. MN doet dit in samenwerking met het Climate Action
100+ initiatief, het grootste gecoördineerde gezamenlijke klimaatdialooginitiatief tot
nu toe. Deelnemers zijn leden van verschillende klimaatnetwerken van institutionele
beleggers zoals de International Investor Group on Climate Change (IIGCC). De Climate
Action 100 Group van 310 beleggers (gezamenlijk goed voor € 32.000 miljard belegd
vermogen) trekt gezamenlijk op om in gesprek te gaan met de top 100 ondernemingen
die de grootste uitstoters van CO2 zijn. Namens PMT worden de bedrijven gevraagd het
thema klimaat stevig te verankeren in bestuursprocessen, CO2-emissies terug te dringen
in lijn met de doelstelling van het Parijse Klimaatakkoord en volgens het TCFD-raamwerk
over voortgang te rapporteren. PMT brengt in kaart in hoeverre bedrijven voortgang laten
zien. PMT kan ertoe besluiten om bedrijven die onvoldoende voortgang tonen na een
aanhoudende dialoog, of naar de toekomst toe ook geen duidelijke strategie hebben om
door de energietransitie te navigeren, uit te sluiten.
• Krediet- en aandelenanalisten nemen klimaat- en ESG-factoren mee in bedrijfen sectoranalyses;
• Aan de kredietkant worden bondholder-engagementgesprekken gevoerd middels
roadshows, landenbezoeken en conference calls. Onderdeel van het gesprek betreft
bijvoorbeeld het gebruik van hernieuwbare energie.
Beschrijf hoe processen voor het identificeren, beoordelen en het managen van
klimaatrisico’s zijn geïntegreerd in het overall risk management van de organisatie.
Risicobeheersing is een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van pensioenfondsen
en uitvoerders en is gestoeld op het 3LoD-model. De primaire verantwoordelijkheid
voor de beheersing van risico’s ligt bij de verantwoordelijke risiconemers zoals
portfoliomanagers (1e lijn). De afdeling Risk Management & Compliance vormt binnen MN
de tweede lijn en stelt mede de kaders en richtlijnen op waarbinnen de risico’s beheerst
moeten zijn. Controle op naleving van de beheersing en het uitvoeren van onafhankelijke
monitoring van de risico’s vormt eveneens onderdeel van de taken van de afdeling Risk
Management & Compliance. Vanuit de afdeling Audit (derde lijn) wordt controle op beide
beheersingslijnen gehouden.
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MEETEENHEDEN EN DOELSTELLINGEN
PMT heeft verschillende meeteenheden en doelstellingen die relateren aan
klimaatgerelateerde kansen en risico’s en rapporteert hierover in haar reguliere
rapportages. Figuur 3 geeft een overzicht.
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Figuur 3: onderdelen van de investeringsketen die relevant zijn voor meeteenheden
en doelstellingen.

Welke meeteenheden worden er gebruikt?
PMT brengt klimaatgerelateerde kansen en risico’s in de portefeuilles van haar
opdrachtgevers in kaart aan de hand van de onderstaande meeteenheden:
Klimaatgerelateerde risico-indicatoren
• PMT meet de scope 1 en 2 CO2-voetafdruk van haar aandelen- en bedrijfsobligatie
portefeuilles;
• De klimaatrisico-indicatoren van MSCI ESG Research (Carbon Emissions, Product Carbon
Footprint, Raw Materials and Sourcing, Water Stress, Biodiversity and Landuse);
• De mogelijke negatieve impact op de waardering van de aandelen en obligatieportefeuilles
als gevolg van toekomstige wet- en regelgeving (transitierisico’s) volgens de methodologie
van Carbon Delta;
• De mogelijke negatieve impact op de waardering van de aandelen en obligatieportefeuilles
als gevolg van veranderingen in de fysieke leefomgeving (fysieke risico’s) volgens de
methodologie van Carbon Delta.
Klimaatgerelateerde kansen-indicatoren
PMT doet investeringen met impact, en investeert in beleggingen die bijdragen aan de
Sustainable Development Goals van de VN.
• Impactbeleggen richt zich op investeringen die een bijdrage leveren aan het oplossen van
sociale en milieuvraagstukken. De hoeveelheid impactinvesteringen wordt uitgedrukt in
miljoenen euro’s;
• Investeringen in de Sustainable Development Goals worden Sustainable Development
Investments (SDI’s) genoemd. De hoeveelheid SDI-beleggingen wordt uitgedrukt in
miljoenen euro’s en in percentage van de totale portefeuille.
Wat is de carbon footprint?
Het bedrijf ISS Ethix meet de carbon footprint van PMT. De gefinancierde scope 1 & 2 CO2emissies per geïnvesteerde € 100 in aandelen zijn, per ultimo 2017, als volgt:
• PMT: 17,7 (Gefinancierde emissies (kgCO2e) Scope 1 & 2/100 Euro geïnvesteerd).
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Wat zijn relevante doelstellingen?
• In 2014 heeft PMT zich publiekelijk gecommitteerd aan de Montreal Carbon Pledge,
waarin PMT zich committeert aan het meten en ontsluiten van de carbon footprint van de
portefeuilles van PMT.
• In 2018 heeft PMT zich gecommitteerd aan het klimaatakkoord voor de financiële sector.
PMT verbindt zich daarmee aan de doelen van het ontwerpakkoord ten aanzien van de
vermindering van de uitstoot van CO2. De sector gaat vanaf 2020 rapporteren over de
klimaatimpact van financieringen en beleggingen en heeft uiterlijk in 2022 actieplannen
opgesteld om deze te beperken.
• PMT heeft zichzelf ten doel gesteld om in 2025 € 2 miljard aan nieuwe impactinvesteringen
te hebben gedaan. Eind 2017 bedroeg de Net Asset Value van de impactinvesteringen van
PMT € 739 miljoen euro; eind 2018 bedroeg de Net Asset Value van de impactinvesteringen
van PMT € 910 miljoen euro.
• PMT investeert door middel van impact investeringen in bedrijven die bijdragen aan
maatschappelijke ontwikkeling, en vervult deze ambitie ook door te investeren in de
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. PMT heeft een SDI-meting laten
uitvoeren waarin is onderzocht in hoeverre bedrijven waarin is belegd, bijdragen aan de
SDG’s. De totale SDI-exposure van de PMT-portefeuille is eind 2017 vastgesteld op 8,9 %
van de totale portefeuille; de totale SDI-exposure van de PMT-portefeuille is eind 2018
vastgesteld op 9,4% van de totale PMT-portefeuille.
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BEGRIPPENLIJST
2-graden scenario
In 2015 is in het Klimaatakkoord van Parijs afgesproken dat de opwarming van de aarde in
2100 niet boven de twee graden Celcius mag uitkomen. Deze afspraak wordt het ‘2-graden
scenario’ genoemd.
Aandelenindex
Een aandelenindex is een gewogen gemiddelde van een aantal belangrijke aandelen.
Vaak zijn dit de grootste aandelen van een beurs, zoals de AEX in Nederland. Ook ishet
mogelijk dat er een ‘mandje’ van aandelen uit een bepaalde sector wordt gemaakt.
De gezamenlijke prestatie van deze aandelen geeft een goede indicatie van trends in de
markt waartoe de aandelen behoren. Ook is het een goede maatstaf om het succes van
aandelenportefeuilles te meten.
Actieve beleggingen
Actieve beleggingen zijn beleggingen die actief worden beheerd. Dat wil zeggen dat
vermogensbeheerders een beter rendement proberen te behalen dan de markt die zij
volgen. Dit brengt doorgaans meer kosten met zich mee dan passieve beleggingen, waarbij
het de vraag is of het ook echt lukt om de markt te verslaan.
Circulaire economie
Een economisch systeem waarbij herbruikbaarheid van producten en grondstoffen voorop
staat en waarbij er zo min mogelijk afval wordt geproduceerd. Dat is anders dan nu vaak
gebeurt, waarbij grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun
levensduur worden vernietigd.
Class action
In de wetgeving is een class action of een representatieve actie een vorm van een
rechtszaak waar een grote groep mensen en/of institutionele beleggers collectief een
vordering bij de rechter brengen of waar een klasse van verdachten vervolgd worden.
CO2-uitstoot
De uitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2). Als gevolg van menselijke activiteiten
is de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer extreem sterk toegenomen. Door die toename
verandert het klimaat van de aarde.
CO2-voetafdruk aandelenportefeuille PMT
Een milieumaat die aangeeft hoe hoog de CO2-uitstoot van de aandelenportefeuille van
PMT is.
Compliance
Compliance is de functie binnen een organisatie die toeziet op naleving van wetten
en regels die te maken hebben met de bevordering en handhaving van de integriteit
en professionaliteit van een organisatie en zijn bestuurders en medewerkers met als
doel compliance risico’s te beheersen en eventueel daaruit voortvloeiende schade te
voorkomen dan wel te beperken.
ESG-criteria (in het Engels aangeduid als environmental, social and governancecriteria)
Criteria op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur.
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Global Compact
De Global Compact is een speciaal programma van de Verenigde Naties voor
internationale bedrijven. Bedrijven die hier aan meedoen onderschrijven tien principes
op het gebied van milieu, mensenrechten, ketenbeheer en integriteit die duurzame
ontwikkeling van de wereld moeten bevorderen.
(Corporate) governance
Bij governance gaat het om hoe een onderneming wordt bestuurd. Belangrijk is hoe een
onderneming efficiënt en verantwoord wordt geleid waarbij het vooral ook gaat om de
relatie met de belangrijkste belanghebbenden zoals de aandeelhouders, werknemers,
klanten en de samenleving.
Dialoogbeleid
Het bespreken van belangrijke thema’s, belangen en standpunten met bedrijven waarin
we beleggen om hen tot verbeteringen te stimuleren.
Energietransitie / inclusieve energietransitie / klimaattransitie
Dit is een beleidsdoel van de internationale gemeenschap, vastgelegd in het
Klimaatakkoord van Parijs (2015) om van fossiele brandstoffen over te stappen naar
volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. PMT is voorstander van
een zogenaamde ‘inclusieve’ transitie. Dat wil zeggen dat bedrijven ook hun medewerkers
moeten betrekken bij deze overgang, bijvoorbeeld door omscholing: een transitie
inclusief medewerkers.
Externe vermogensbeheerder / externe manager
Partij met een specifieke deskundigheid die namens PMT belegt.
ILO-normen
Normen van de International Labour Organisation, de organisatie werkt aan de
verbetering van de positie van werkende mensen. Dat doet zij door het opstellen van een
stelsel van internationale arbeidsnormen, vastgelegd in verdragen en aanbevelingen.
Impact beleggen
Investeringen die gericht zijn op het realiseren van een positieve maatschappelijke
gevolgen in aanvulling op een verantwoord rendement. Internationaal wordt er gesproken
over ‘impact investments’.
Institutionele belegger
Een institutionele belegger is een zeer grote, professionele belegger zoals een
pensioenfonds, een verzekeringsmaatschappij of een beleggingsmaatschappij.
Integriteit
Handhaven van algemene of professionele sociale en ethische normen en waarden.
Ketenverantwoordelijkheid / ketenbeheer
Verantwoordelijkheid voor maatschappelijk verantwoord ondernemen in de hele keten
van leveranciers en toeleveranciers.
Klimaatakkoord Parijs (2015)
Internationaal verdrag dat tijdens de internationale klimaatconferentie is gesloten
waarin afspraken worden gemaakt over de uitstoot van broeikasgassen (CO2) zodat de
klimaatopwarming beperkt blijft tot 1,5 tot 2 graden Celcius.
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Leefbaar loon
Het minimuminkomen dat een werknemer nodig heeft om aan zijn of haar basisbehoeften
te kunnen voldoen én aan de basisbehoeften van zijn of haar gezin, inclusief een
bepaald besteedbaar inkomen. Dit loon moet een werknemer verdienen tijdens wettelijke
werktijdenlimieten (zonder overwerk).
Negatieve screening
Bij negatieve uitsluiting worden geen aandelen in de portefeuille opgenomen die iets te
maken hebben met activiteiten die een belegger wil vermijden. PMT sluit bijvoorbeeld
bedrijven die behoren tot de 10% bedrijven met de laagste ESG-scores uit.
OESO-richtlijnen
De OESO-richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling waar ontwikkelde en opkomende economieën lid van zijn, maken
duidelijk wat er van bedrijven verwacht wordt bij het internationaal zakendoen
op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Ze bieden
mogelijkheden en instrumenten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals
ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid of milieu.
Ontwikkelde markten
Effectenbeurzen van landen die economisch gezien een grote rol spelen in de wereld.
Opkomende markten
Effectenbeurzen van landen die economisch gezien nog een relatief kleine rol spelen maar
waarvan verwacht mag worden dat deze rol in de toekomst aanzienlijk groter zal worden.
Passieve beleggingen
Bij passieve beleggingen is het uitgangspunt dat de markt niet kan worden verslagen.
Er wordt geprobeerd om een vergelijkbaar rendement als de markt te behalen. Dit is
doorgaans goedkoper dan het actief beheren van beleggingen.
PMT Online Panel
Panel dat bestaat uit mensen die nog pensioen opbouwen bij PMT en uit
pensioengerechtigden van PMT die ongeveer elk kwartaal digitaal hun mening geven over
verschillende onderwerpen. Iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt via PMT kan lid
worden. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via de website van PMT.
Positieve screening
Het opnemen van de best presterende bedrijven op ESG-gebied in de aandelenportefeuille.
PRI / UNPRI
Principles for Responsible Investment van de United Nations (Verenigde Naties). Principes
voor verantwoord beleggen die in samenspraak met de beleggingssector zijn ontwikkeld.
Bij de PRI zijn zo’n 1900 institutionele beleggers wereldwijd aangesloten.
Private Equity
Investeringen in bedrijven die niet publiek verhandeld worden op een beurs.
Renumeratie / renumeratiebeleid
Het beloningsbeleid van een onderneming: salarissen, vergoedingen, bonusregelingen,
etc.
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Risicohouding
De risicohouding is de mate waarin een pensioenfonds beleggingsrisico’s wil
nemen om de doelstellingen van het pensioenfonds te realiseren. Bij de bepaling
van de risicohouding is het belangrijk hoe de deelnemers, gewezen deelnemers en
pensioengerechtigden tegen het nemen van risico’s aankijken. Daarnaast wordt er
rekening gehouden met de belangrijkste kenmerken van een pensioenfonds, zoals de
leeftijdsopbouw van de deelnemers in het pensioenfonds, sterftecijfers en de ontwikkeling
van de levensverwachting.
Staatsobligaties
Lening die wordt uitgegeven door de overheid van een land.
Transitiebestendigheid
De mate waarin bedrijven zodanig kunnen veranderen dat zij met de nieuwe
energietechnieken aan de slag kunnen en klaar zijn voor de toekomst.
Uitsluiting
Uitsluiting betekent dat in bepaalde ondernemingen of landen niet wordt geïnvesteerd.
Bijvoorbeeld het uitsluiten van beleggingen in ondernemingen die producten maken
die de Nederlandse overheid als controversieel beschouwt zoals producenten van
clusterbommen, landmijnen, biologische en chemische wapens. Ook kunnen landen
worden uitgesloten, bijvoorbeeld omdat de Verenigde Naties sancties heeft opgelegd aan
een land.
UNPRI / PRI
Principles for Responsible Investment van de United Nations (Verenigde Naties). Principes
voor verantwoord beleggen die in samenspraak met de beleggingssector zijn ontwikkeld.
Bij de PRI zijn zo’n 1900 institutionele beleggers wereldwijd aangesloten.
Vastgoed / onroerend goed
Investeringen in bijvoorbeeld grond, woningen, kantoorpanden en winkels.
Verantwoord beleggen
Verantwoord beleggen (ook wel maatschappelijk verantwoord beleggen, duurzaam
beleggen of ethisch beleggen) is een vorm van investeren waarbij de geldverstrekker de
gevolgen voor mens en milieu laat meewegen in zijn investeringsbeslissingen.
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