Verklaring SFDR
Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing
over duurzaamheid in de financiële dienstensector de Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR) in werking getreden. De SFDR is onderdeel van het
EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over
informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen.
De SFDR in het kort
Het doel van de SFDR is transparantie, het vergelijkbaar maken van producten en
financiële marktpartijen en het tegengaan van greenwashing (het zich duurzamer
voordoen dan men eigenlijk is). De SFDR is van toepassing op het pensioenfonds.
Het pensioenfonds houdt zich aan Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november
2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële
dienstensector (SFDR). Het pensioenfonds doet in dat kader de volgende
verklaringen ten aanzien van transparantie van het beleid over de omgang met
duurzaamheidsrisico’s, de impact van beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren en het beloningsbeleid van de leden van het bestuur met
betrekking tot duurzaamheidsrisico’s.
Informatie over de integratie duurzaamheidsrisico’s
Het pensioenfonds heeft haar beleid ten aanzien van maatschappelijk verantwoord
beleggen vastgelegd in meerdere documenten, die op de website zijn vermeld.
Dit zijn:
- De verklaring beleggingsbeginselen
- Het beleid inzake maatschappelijk verantwoord beleggen
- Het betrokkenheidsbeleid
Stichting Pensioenfonds AON Groep Nederland maakt op grond van het aantal
medewerkers, dat minder is dan 500, vooralsnog gebruik van de mogelijkheid tot
opting out, en heeft er voor gekozen om niet de negatieve effecten van
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren mee te wegen.
Het is voor SPAGN moeilijk om te bepalen of ze de ‘belangrijkste ongunstige
effecten’ in aanmerking nemen, zolang de aanvullende wetgeving (Regulatory
Technical Standards) nog niet is gepubliceerd. Daarom maakt SPAGN in ieder geval
tot de officiële publicatie van de RTS, gebruik van de opting-out. Op dat moment kan
ook de uitslag van het risicobereidheidsonderzoek, wat bij ingang van deze wet nog
niet was afgerond, worden betrokken in de besluitvorming om opting out al dan niet
voor te zetten.
Beloningsbeleid en duurzaamheidsrisico’s
Het beloningsbeleid van ons fonds zet niet aan tot het nemen van buitensporige
risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s. Een op grond van het beloningsbeleid
toegekende beloning is niet afhankelijk van het al dan niet nemen van
duurzaamheidsrisico’s.

Duurzaam karakter: groen, lichtgroen of overig?
De SFDR biedt de mogelijkheid het pensioenfonds te karakteriseren als een fonds
met duurzame doelstellingen of duurzame kenmerken. Het bestuur van het fonds is
van oordeel dat het fonds in de categorie ‘overig’ te plaatsen valt; het
beleggingsbeleid heeft geen primair duurzame doelstelling.

