Maatschappelijk verantwoord beleggen
Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel en Maatschappelijk Verantwoord
Beleggen
In dit document wordt het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Stichting
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel (BPF Houthandel) uiteengezet.
Dit document zal periodiek geactualiseerd worden, zodat aangesloten wordt bij de meest recente weten regelgeving, algemene ontwikkelingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen
alsook de visie van deelnemers.
Inleiding
BPF Houthandel draagt door een zorgvuldig gekozen beleggingsbeleid zorg voor een goed en
betaalbaar pensioen. De uitvoering van dit beleggingsbeleid wordt maatschappelijk verantwoord
ingevuld. Dit betekent dat bewust rekening wordt gehouden met de invloed van het beleggingsbeleid
op het milieu, de maatschappij en het ondernemingsbestuur (corporate governance) en het specifieke
karakter van de bedrijfstak.

Uitgangspunt
Bpf Houthandel heeft beleid voor maatschappelijke verantwoord beleggen (MVB). Het beleid voor
maatschappelijk verantwoord beleggen richt zich op (1) het identificeren en terugdringen van ESGrisico’s en benutten van ESG-kansen die materieel kunnen zijn voor risico en rendement van de
beleggingen en (2) het identificeren en terugdringen risico’s dat ondernemingen waarin wordt belegd
een negatieve impact hebben op duurzame ontwikkeling.
(Inter)nationale verdragen en gedragscodes zoals de Principles for Responsible Investment en de
Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO Richtlijnen voor Multinationale
Ondernemingen vormen het uitgangspunt voor invulling van het beleid.
Global Compact is een initiatief
van de Verenigde Naties en
bestaat uit universele principes die
gebaseerd zijn op verschillende,
algemeen erkende verdragen,
zoals de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens,
belangrijke conventies van de
International Labour Organisation
en het VN-verdrag tegen corruptie.

Global Compact
Ondernemingen:
1. respecteren en ondersteunen mensenrechten;
2. mogen niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten;
3. erkennen de vrijheid van vereniging, vakbonden en het recht op
collectieve onderhandelingen;
4. bannen alle vormen van dwangarbeid uit;
5. schaffen alle vormen van kinderarbeid af;
6. bannen discriminatie op het werk en in beroep uit;
7. hanteren het voorzichtigheidsbeginsel in milieuonderwerpen;
8. ondernemen initiatieven voor een beter milieu;
9. stimuleren de ontwikkeling en verspreiding van milieutechnologie;
10.bestrijden alle vormen van corruptie inclusief afpersing en omkoping.

Daarnaast wordt rekening gehouden met wet- en regelgeving zoals het verbod op het investeren in
bedrijven die betrokken zijn bij de productie van clustermunitie en internationale sanctiewetgeving.
Beleid en implementatie
Het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van BPF Houthandel wordt via verschillende
instrumenten geïmplementeerd.

▪
▪
▪
▪

Engagement
Stemmen (Proxy voting)
Uitsluiting
Integratie ESG-criteria

Engagement en het uitsluitingenbeleid is van toepassing op zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Het
stembeleid is van toepassingen op alle beleggingen in aandelen.

▪

▪

▪

Engagement
Bpf Houthandel ziet engagement als het belangrijkste instrument voor een verantwoorde invulling
van de beleggingsactiviteiten. Engagement is uitbesteed aan een gespecialiseerde uitvoerder.
Ieder jaar wordt op basis van ingeschatte risico’s en kansen, door de uitvoerder van in
samenspraak met Bpf Houthandel prioriteit aangebracht in het engagement programma om zo
concreet invulling te geven aan de gekozen aandachtsgebieden klimaatverandering en
arbeidsomstandigheden. Daarnaast wordt continu gekeken naar risico’s die samenhangen met
gedrag van bedrijven in relatie tot de principes van de UN Global Compact en de OESO richtlijnen
voor Multinationale Ondernemingen. De aanpak bij engagement is constructief van aard door met
bedrijven in dialoog te gaan en gezamenlijk met hen te werken aan beheersmaatregelen, zowel
operationeel als strategisch.
Stemmen
Bpf Houthandel hecht belang aan het uitvoeren van stemrecht door aandeelhouders. Bpf
Houthandel verwacht van de beheerders van beursgenoteerde aandelenfondsen waarin het
belegt, dat zij actief gebruik maken van hun stemrecht, om zo waar mogelijk de
engagementactiviteiten te versterken.
Uitsluiting
Bpf Houthandel staat beheerders toe om binnen de randvoorwaarden van een solide en
betaalbaar pensioen voor de deelnemers, ondernemingen uit te sluiten op grond van negatieve
prestaties op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed
ondernemingsbestuur. Bpf Houthandel schrijft aan beheerders geen uitsluitingen voor, maar
verwacht wel dat zij het fonds in staat stellen te voldoen aan uitsluitingen die zijn voorgeschreven
door wet- en regelgeving: ondernemingen die rechtstreeks betrokken zijn bij de productie van
clustermunitie.

▪

Integratie ESG-criteria
Bij de selectie en evaluatie van (externe) beheerders en fondsen worden de ESG criteria van Bpf
Houthandel door BMO Global Asset Management meegenomen. Ook is Bpf Houthandel van
mening dat (externe) beheerders op een juiste wijze ESG-criteria in hun beleggingsbeslissingen
moeten meenemen.

Communicatie en rapportage
Inherent aan een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid is het afleggen van verantwoording
aan de diverse belanghebbenden (zogenaamde stakeholders). Het bestuur evalueert jaarlijks de
invulling van verantwoord beleggen door de uitvoerder en beheerders. Ten behoeve van deze
evaluatie verwacht Bpf Houthandel van haar uitvoerder en beheerders dat zij inzicht verschaffen in de
activiteiten en resultaten van hun uitvoering van maatschappelijk verantwoord beleggen namens Bpf
Houthandel.
Bpf Houthandel is transparant over maatschappelijk verantwoord beleggen en zal minimaal jaarlijks
publiekelijk rapporteren over de activiteiten die zijn uitgevoerd en resultaten die op dit vlak namens
het fonds zijn behaald.

