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 BIJLAGE II 
 

Precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van 
Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852 

 

 
Productbenaming: Pensioenregeling Stichting 

Pensioenfonds voor de Dierenartsen 
Identificatiecode voor 
juridische entiteiten (LEI): 

      

 

 Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken) 
  

Duurzame belegging: 
een belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het behalen van 
een milieudoelstelling 
of een sociale 
doelstelling, mits 
deze belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan milieu- of sociale 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur toepassen. 

 Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling? 
 

     Ja     Nee 

 Er zal een minimum aandeel duurzame 
beleggingen met een milieudoelstelling 
worden gedaan:      % 

 Het product promoot ecologische/sociale 
(E/S-) kenmerken, en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling heeft, 
zal het een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 0% behelzen 

 in economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in  
de EU-taxonomie 

 Met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-taxonomie 

 

  in economische activiteiten die niet als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in  
de EU-taxonomie 

 Met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die niet als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-taxonomie 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. In de 
verordening is geen 
lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten 
vastgesteld. 
Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet in 
overeenstemming zijn 
met de taxonomie. 

   

 Met een sociale doelstelling 

  Er zal een minimumaandeel duurzame 
beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan:      % 

 Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal 
geen duurzame beleggingen doen 

   
 

Toelichting vooraf: 

- Het Pensioenfonds is zich bewust van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het 
pensioenfonds vindt het daarom belangrijk invulling te geven aan maatschappelijk 
verantwoord beleggen (MVB). Om de beoogde pensioenuitkeringen op korte en lange 
termijn veilig te stellen, wil SPD de toevertrouwde middelen op een verantwoorde en 
solide wijze beleggen (lange termijn waarde creatie).  

- Dit template moet het Pensioenfonds invullen in verband met de Sustainable Finance 
Disclosure (SFDR) wetgeving vanuit de EU. 

- Wat opgenomen is in dit template gaat over bindende elementen op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat zijn onderdelen van ons MVB-beleid die ons 

beleggingsuniversum beperken, zoals uitsluiting, ESG-integratie of het opnemen van 

specifieke duurzame beleggingen volgens de definitie van de SFDR.  

- Het Pensioenfonds belegt voornamelijk in beleggingsinstellingen waar naast uitsluitingen 

ook stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement wordt toegepast om 

bedrijven te bewegen tot verduurzaming. 
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- In dit template beschrijven we wat we doen op het niveau van de Pensioenregeling. We 

maken dit niet altijd specifiek per beleggingscategorie. Wilt u meer detail? Dit vindt u in 

ons beleggingsbeleid en/of ons MVB-beleid 

https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/vermogensbeheer/beleggingsbeleid 

 

 
 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
[vermeld de ecologische en/of sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot 
en of er een referentiebenchmark is aangewezen voor het verwezenlijken van de ecologische of 
sociale kenmerken die door het financiële product worden gepromoot] 
 
Dit financiële product (hierna: deze Pensioenregeling) promoot de volgende ecologische en sociale 
kenmerken:  
 
Uitsluitingsbeleid. De volgende investeringen zijn uitgesloten, zie voor meer detail het 
uitsluitingsbeleid van het Pensioenfonds  
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/vermogensbeheer/beleggingsbeleid: 

o ondernemingen die met hun gedrag structureel de normen schenden van de UN Global 

Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende 

beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten (UN Guiding Principles on 

Business & Human Rights), zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-

corruptie; 

Overige opmerkingen bij de ecologische of sociale kenmerken van deze pensioenregeling: 
De Pensioenregeling belegt met name in beleggingsinstellingen. Enkele beleggingsintellingen (zoals 
Aandelen Wereld (Ontwikkelde Markten)) hanteren een uitsluitingsbeleid ten aanzien van: 

o Controversiele wapens 
o Ondernemingen die met hun gedrag structureel de normen schenden van de UN Global 

Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende 
beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten (UN Guiding Principles on 
Business & Human Rights), zoals mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en anti-corruptie 

o Bepaalde fossiele brandstoffen zoals steenkolen en teerzandolie 
Op dit moment kunnen wij nog niet het percentage meten van de uitgesloten ondernemingen in de 
beleggingsinstellingen. We kunnen daarover nog niet rapporteren. Daarom worden ze vooralsnog 
niet verder opgenomen in deze pre-contractule informatie. 
 
 

    

Duurzaamheids-
indicatoren meten 
hoe de ecologische of 
sociale kenmerken 
die het financiële 
product promoot 
worden 
verwezenlijkt. 

  
Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit 
financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten? 

  

Om te bepalen of de Pensioenregeling voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken, wordt 
gekeken naar de volgende duurzaamheidsindicatoren:  
 
- Uitsluitingsbeleid. Deze indicator wordt uitgedrukt door middel van het percentage uitgesloten 
ondernemingen van de beleggingsportefeuille gebaseerd op het uitsluitingsbeleid van het 
Pensioenfonds.    
 
 

   

 
 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product 

gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die 
doelstellingen?  

   
De Pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. 
 

https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/vermogensbeheer/beleggingsbeleid
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/vermogensbeheer/beleggingsbeleid
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
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Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te 
doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 
beleggingsdoelstellingen?       

   De Pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. 
 

 

   

   
Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren?   

   De Pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. 

   

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten 

    De Pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. 

    

  

In de EU-taxonomie is het beginsel ’geen ernstige afbreuk doen’ vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie 
afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan doelstellingen van de EU-taxonomie en dat 
vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.  
 
Het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen’ is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het 
financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met 
de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.  
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen. 

    

  

 

 

Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? 
 

  

  Ja, de Pensioenregeling houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren, zoals gedefinieerd in de EU-regelgeving. Deze ongunstige effecten en de 
ondernomen acties worden in de tabel hieronder toegelicht. Het Pensioenfonds heeft zich 
gecommitteerd aan het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB)-convenant 
en daarmee aan de OESO-richtljinen en de United Nations Guiding Principles (UNGP). We gebruiken 
het OESO-richtsnoer voor institutionele beleggers als leidraad bij de selectie, engagement en 
monitoring van onze beleggingen. Onze MVB-dienstverlener screent de portefeuille op de 
eventuele negatieve impact van beleggingen en prioriteren vervolgens de meest ernstige impacts 
(op basis van zwaarte, reikwijdte en onomkeerbaarheid en waarschijnlijkheid).   
 
Op de website en in het jaarverslag rapporteren wij over de belangrijkste ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren.  
 
 

    Nee 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de belangrijkste 

  
Belangrijkste 
ongunstige 

Toepassing  
Duurzaamheidsindicator 
zoals gebruikt door het 
Pensioenfonds 

Relevante 
beleggingscategorie 

https://www.oesorichtlijnen.nl/oeso-richtlijnen/algemene-informatie-oeso-richtlijnen
https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/
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negatieve effecten 
van beleggings-
beslissingen op 
duurzaamheids-
factoren die verband 
houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandig-
heden, eerbiediging 
van corruptie en 
omkoping. 

effecten (PAI-
indicatoren) 

Blootstelling aan 
ondernemingen 
die actief zijn in 
de fossiele 
brandstofsector 

Uitsluiten Winning steenkolen en 
teerzandolie. met een 
omzetgrens van >5% 

Global High Yield 
(fonds)  

Blootstelling aan 
controversiële 
wapens 

Uitsluiten Betrokkenheid bij 
producenten van 
controversiële wapens  

Global High Yield 
(fonds) 

Schendingen van 
UN Global 
Compact, OESO 
Richtlijnen voor 
multinationale 
ondernemingen 
en UN Guiding 
Principles on 
Business and 
Human Rights  

Uitsluiten 
 

Betrokkenheid bij bedrijven 
die internationale normen 
schenden  
 

Global High Yield 
(fonds) Niet-
Staatsobligaties 
(mandaat) 

 

  
 

 Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?  

  

 Bij het bepalen van het beleggingsbeleid hanteert het Pensioenfonds mede de hieronder vermelde 
beleggingsbeginselen (“investment beliefs”), uitgangspunten en randvoorwaarden beleggingen. De 
investment beliefs vormen de algemene overtuiging van SPD ten aanzien van beleggen en de 
houding ten aanzien van de risico’s. Bij het bepalen van ons beleggingsbeleid hanteren wij de 
volgende uitgangspunten:  
1. Lange termijn beleggingshorizon 
SPD heeft een lange termijn beleggingshorizon. Dat wil zeggen dat SPD zich bij het invullen van het 
beleggingsbeleid laat leiden door het rendement dat op lange termijn verwacht wordt. SPD heeft 
de overtuiging dat het nemen van beleggingsrisico nodig is om de doelstelling van het fonds te 
realiseren. Het beleggingsbeleid van SPD dient te passen bij het lange termijn karakter van het 
fonds. Vandaar dat er ruimte is voor illiquide beleggingen zoals niet-beursgenoteerd vastgoed en 
hypotheken.  
2. Strategische asset allocatie is bepalend voor het rendement 
SPD heeft de overtuiging dat de strategische asset allocatie de belangrijkste component is voor het 
behalen van het lange termijn rendement.  
3. Risicospreiding draagt bij tot een beter resultaat  
SPD heeft de overtuiging dat spreiding over en binnen verschillende beleggingscategorieën 
bijdraagt tot het verbeteren van de rendements-risico verhouding. Het bestuur kijkt kritisch naar de 
correlaties tussen en binnen beleggingscategorieën. Het bestuur is zich bewust van het feit dat 
correlaties kunnen veranderen, in het bijzonder in extreme situaties.  
4. Voorkeur voor passief beheer  
SPD heeft de overtuiging dat financiële markten zich niet altijd efficiënt gedragen, maar dat het 
moeilijk is om van deze inefficiënties te profiteren. SPD heeft daarom een voorkeur voor passief 
beheer. SPD kiest alleen voor actief beheer indien de meerwaarde voldoende kan worden 
onderbouwd, rekening houdend met eventuele meerkosten.  
5. Streven naar efficiënte uitvoering en goede balans tussen complexiteit en governance  
SPD streeft ernaar bij de invulling van het beleggingsbeleid gebruik te maken van 
beleggingsinstrumenten die voldoen aan de volgende voorwaarden:  
• Er dient goed begrip te zijn van de werking en risico’s van het betreffende instrument.  
• Er is sprake van een goede balans tussen governance en complexiteit.  
• Het beleid moet uitlegbaar zijn richting de deelnemers.  
Kosten zijn zeker, en de opbrengsten zijn onzeker. SPD heeft de overtuiging dat lage kosten 
bijdragen tot een beter beleggingsresultaat. SPD zal daarom alleen kiezen voor een duurder 
beleggingsinstrument indien de verwachte meeropbrengst voldoende is onderbouwd.  
6. SPD heeft geen visie op de ontwikkeling van valutakoersen en rente  
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SPD heeft geen visie op de ontwikkeling van valuta en rente en is ervan overtuigd dat op lange 
termijn geen rendement behaald kan worden op valuta- en op renteschommelingen. Een deel van 
de beleggingen van SPD is genoteerd in vreemde valuta. Fluctuaties in de valutakoersen zorgen 
voor volatiliteit in de waarde van de beleggingen en daarmee de hoogte van de dekkingsgraad. 
Fluctuaties in de rente zorgen voor volatiliteit in de waarde van de pensioenverplichtingen en 
daarmee op de hoogte van de dekkingsgraad. SPD kiest er daarom voor valuta- en renterisico 
gedeeltelijk af te dekken, waarbij een afweging wordt gemaakt tussen de beoogde risicoreductie en 
de kosten om dit te realiseren. 
 
MVB-uitgangspunten 
SPD heeft voor het verantwoord beleggen uitgangspunten opgesteld (MVB investment beliefs). Het 
bestuur evalueert jaarlijks de beleggingen van SPD op basis van deze uitgangspunten. 

• SPD ziet het als haar taak om het vermogen op maatschappelijk verantwoorde wijze te 
beleggen. Daarnaast kan maatschappelijk verantwoord beleggen een positieve invloed 
hebben op de rendements/risicoverhouding. SPD houdt bij het invullen van het 
beleggingsbeleid rekening met ESG-factoren (Environment, Social, Governance). 

• SPD wil hier een bijdrage aan leveren die passend is bij de omvang van het fonds en de 
daarvoor beschikbare middelen. 

• SPD legt periodiek verantwoording af over het MVB-beleid aan de deelnemers. 
 
Het MVB-beleid wordt als volgt ingevuld: 

• SPD vindt het belangrijk om ESG-factoren mee te nemen bij de invulling van het 
beleggingsbeleid, in het bijzonder op die delen van de portefeuille waarbij die toepassing 
relatief eenvoudig is. 

• SPD onderschrijft de Principles of Responsible Investment (PRI) en heeft het IMVB-
convenant mede-ondertekend. 

• SPD verlangt van haar vermogensbeheerders dat deze tenminste de Principles of 
Responsible Investment onderschrijven. 

• Waar mogelijk houdt SPD in het MVB/ESG-beleid rekening met de input uit het 
deelnemersonderzoek. 

 
Hierbij wordt rekening gehouden met de ecologische en sociale kenmerken (zie hiervoor).  
Zie voor een toelichting de beleggingsovertuigingen op onze website 
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/-/media/sites/dierenartsen/downloads/spd-abtn-en-
verklaring-beleggingsbeginselen-2022.pdf 
  

    

   Welke bindende elementen zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te 
voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot?  

  

 Bij de selectie van de beleggingen zijn de volgende bindende elementen gebruikt om aan alle 
ecologische en sociale kenmerken te voldoen. Deze zijn hierboven beschreven:  
 
▪ Uitsluitingsbeleid. Het percentage uitgesloten ondernemingen van de beleggingsportefeuille 

gebaseerd op het uitsluitingsbeleid van het Pensioenfonds.    
 

    

  
 Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte 

overwogen vóór de toepassing van de beleggingsstrategie? 

  
 Er is geen minimumreductie van het beleggingsuniversum toegezegd voor deze 

beleggingsstrategie. De bindende elementen leiden wel tot een beperking van het 
beleggingsuniversum, maar deze beperking wordt niet vooraf vastgesteld. 

    

Praktijken op het 
gebied van goed 

 
 Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de 

ondernemingen waarin is belegd? 

https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/-/media/sites/dierenartsen/downloads/spd-abtn-en-verklaring-beleggingsbeginselen-2022.pdf
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/-/media/sites/dierenartsen/downloads/spd-abtn-en-verklaring-beleggingsbeginselen-2022.pdf
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bestuur omvatten 
goede management-
structuren, 
betrekkingen met 
werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving. 

 

 

 De Pensioenregeling heeft beleggingen in ondernemingen die voldoen aan de praktijken van goed 
bestuur (‘good governance’). Ondernemingen die zeer slecht presteren op het gebied van goed 
bestuur worden op voorhand uitgesloten. Daarbij wordt minimaal gekeken naar wettelijke 
vereisten op het gebied van: 
  
▪ goede managementstructuren;  
▪ betrekkingen met werknemers;  
▪ beloning van het betrokken personeel;  
▪ naleving van de belastingwetgeving. 

 
Hier bovenop wordt, zowel vóór als na het aankopen van beleggingen, het MVB-beleid toegepast. 
Bij het bepalen of ondernemingen goed presteren op het gebied van goed bestuur, wordt gebruik 
gemaakt van ESG-data van derden. Mocht een onderneming waarin wordt belegd na verloop van 
tijd niet goed presteren, dan wordt deze onderneming alsnog uitgesloten volgens het 
gestandaardiseerde uitsluitingsproces. 
 
De Pensioenregeling belegt voornamelijk in beleggingsinstellingen. De beheerders van de 
beleggingsinstelling hanteren dezelfde wettelijke vereisten voor goed bestuur maar deze kunnen in 
de praktijk tot andere uitkomsten leiden bijvoorbeeld door gebruik van verschillende 
dataleveranciers.  
 
 

   
 
 
 

De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in 
bepaalde activa. 

 

 

 

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?  

 

 #1 - 14% zijn beleggingen in lijn met E/S kenmerken op basis van toepassing van uitsluitingen. Dit 
betreft de beleggingscategorieën: Niet-staatsobligaties Euro en High Yield (fonds) 
Dit percentage wordt berekend op basis van de normportefeuille van het pensioenfonds per 1-8- 
2022.  
 
#2 - 86% valt in de categorie overig. Uitsluiting of ESG-integratie of duurzame beleggingen worden 
niet toegepast op deze beleggingen: Aandelen Wereld (Ontwikkelde Markten), Aandelen 
Opkomende Markten, Staatsobligaties, Obligaties Opkomende Marten HC en LC, Direct Vastgoed 
Nederland en Direct Vastgoed Internationaal en Hypotheken. 
 
#1A - 0% voldoet aan de criteria voor duurzame beleggingen onder SFDR. Dit product houdt geen 
rekening met de EU Taxonomie criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
#1B – 100% betreft het deel van de beleggingen met ecologische en sociale kenmerken  die geen 
duurzame beleggingen zijn in de zin van SFDR. Deze zijns onder #1 hierboven beschreven. 

 

    

Op de taxonomie 
afgestemde 
activiteiten worden 
uitgedrukt als 
aandeel van: 
- de omzet die het 
aandeel van de 
opbrengsten uit 
groene activiteiten 
van ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen; 
- de kapitaaluitgaven 
(CapEx) die laten zien 

 
 Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 

kenmerken die het financiële product promoot? 

 

 Het gebruik van derivaten draagt niet bij aan het behalen van de ecologische of sociale kenmerken 
van dit Fonds. Derivaten ondersteunen het beleggingsbeleid en zorgen voor een doelmatig en 
effectief portefeuillebeheer.  

   

 

 

 
 
 

#1 Afgestemd op  
E/S-kenmerken: 

14% 

#1A Duurzaam: 
0% 
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welke groene 
beleggingen worden 
gedaan door de 
ondernemingen 
waarin is belegd, bv. 
voor een transitie 
naar een groene 
economie;  
- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
groene operationele 
activiteiten van 
ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikt financiële product om te voldoen aan 
de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 
#2Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische 
of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 
 
De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De sub-categorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. 
- De sub-categorie #1B Overige E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

    

  

 

 

In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
afgestemd op de EU-taxonomie? 
 

  
 De Pensioenregeling streeft geen milieudoelstelling na zoals gedefinieerd in de EU-taxonomie. 

Daarom houdt 0% van de onderliggende beleggingen van deze Pensioenregeling rekening met de 
EU-taxonomiecriteria voor ecologisch duurzame beleggingen. 

    

 

 

De twee onderstaande grafieken tonen in blauw het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op 
de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of overheidsobligaties zijn 
afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de taxonomie voor alle beleggingen 
van het financiële product, met inbegrip van overheidsobligaties, terwijl de tweede grafiek de afstemming 
op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële product anders dan in 
overheidsobligaties. 

     
 
 
 
*Voor deze grafieken omvatten ‘overheidsobligaties’ alle blootstellingen aan staatsschulden.  

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
beschikbaar zijn en 
die onder meer 
broeikasgasemissie-
niveaus hebben die 
overeenkomen met 
de beste prestaties.   
 
Faciliterende 
activiteiten maken 
rechtstreeks mogelijk 
dat andere 
activiteiten een 

   

  Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten? 

  Het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten is 0%. 

1. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen met inbegrip van 

overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde beleggingen

Overige beleggingen

2. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen exclusief 
overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde beleggingen

Overige beleggingen

Beleggingen 
#1B Overige E/S- 

kenmerken: 100% 

#2 Overige: 86% 
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substantiële bijdrage 
leveren aan een 
milieudoelstelling.  

   

 

 

Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?  

 zijn duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling die 
geen rekening 
houden met de 
criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten in het 
kader van de EU-
taxonomie. 

 

 Het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op 
de EU-Taxonomie, is 0%. 
 

 

   

 

 

Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?   

  Het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen is 0%. 

   

 

 

Welke beleggingen zijn opgenomen in ‘#2 Overig’? Waarvoor zijn deze bedoeld 
en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen? 

   

Op de beleggingen die behoren tot #2 Overig worden geen E/S kenmerken toegepast door de 
Pensioenregeling zelf. Het betreffen beleggingsinstellingen waarbij een aantal wel uitsluitingen 
hanteert maar deze kunnen niet aantoonbaar worden gemaakt in de rapportage. Het betreft: 
Aandelen Wereld (Ontwikkelde Markten). Bij de beleggingsinstellingen voor de beleggingen 
Aandelen Opkomende Markten, Staatsobligaties, Obligaties Opkomende Marten HC en LC worden 
geen uitsluitingen of ESG integratie toegepast. Dit geldt ook voor Direct vastgoed Nederland en 
Direct Vastgoed Internationaal en Hypotheken. 
 

    

Referentie-
benchmarks zijn 
indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product 
voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die dat 
product promoot. 

 

 

 

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen 
of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale 
kenmerken die dit financiële product promoot?   

 

 Met dit financieel product wordt de gehele Pensioenregeling bedoeld.  Er is geen alomvattende 
referentiebenchmark op het niveau van de Pensioenregeling om te bepalen of de Pensioenregeling 
is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot. Hiermee is deze vraag 
niet van toepassing op Pensioenregelingen.  
 
 

    

  
 

Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden? 

   

Meer informatie, zoals ons MVB-beleid, vindt u op de website. 
https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/vermogensbeheer/beleggingsbeleid 
 
 

https://www.pensioenfondsdierenartsen.nl/vermogensbeheer/beleggingsbeleid

