
 

Groningen, 8 december 2022 

 

STICHTING PENSIOENFONDS GASUNIE 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)  
 
Met ingang van 10 maart 2021 moeten pensioenfondsen voldoen aan een Europese verordening 
met informatieverplichtingen over duurzame beleggingen, de zogenaamde Sustainable Finance 
Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR, ook wel genoemd de 
Informatieverschaffingsverordening, komt voort uit het actieplan van de Europese Commissie 
voor de financiering van een duurzame economie. 
 
De SFDR brengt met zich mee dat pensioenfondsen aanvullende informatie met betrekking tot 
duurzaamheid in het beleggingsproces moeten verstrekken op hun website. 
 
Publicatie informatie integratie duurzaamheidsrisico’s (artikel 3) 
De gedragslijnen inzake de integratie van duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsbeslissingen 
van Stichting Pensioenfonds Gasunie (hierna: het fonds) zijn te vinden in de Actuariële en 
Bedrijfstechnische Nota (ABTN), inclusief Verklaring inzake Beleggingsbeginselen (zie hoofdstuk 
10) en in het Beleidsplan Beleggingen. 
 
Verklaring over informatie ongunstige factoren (artikel 4) 
Het fonds houdt geen rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, zoals bedoeld in artikel 4 van de 
Informatieverschaffingsverordening. Het fonds rapporteert daarom geen indicatoren over 
ongunstige effecten. 
 
De belangrijkste reden, waarom het fonds verklaart dat de belangrijkste ongunstige effecten niet 
in aanmerking genomen worden, is dat de wetgeving de ruimte biedt aan het fonds om een eigen 
due diligence aanpak te kiezen. De wetgeving lijkt niet bedoeld om partijen te dwingen om een 
uitgebreide due diligence rapportage over een groot palet aan indicatoren te doen. Het fonds 
vindt steun voor deze mening in de sectorbrief van de AFM d.d. 16 december 2020, waarin staat 
dat pensioenfondsen rekening mogen houden met de omvang, aard en complexiteit van haar 
activiteiten en producten. Ook laat de AFM weten dat een positieve verklaring een wezenlijke 
impact zou hebben op de rapportageplicht van het fonds, hetgeen het fonds niet wenselijk acht.  
 
Transparantie beloningsbeleid (artikel 5) 
De SFDR schrijft voor dat het pensioenfonds aangeeft op welke wijze haar beloningsbeleid in lijn 
is met de integratie van duurzaamheidsrisico’s.  
 
Het beloningsbeleid van het fonds is niet gekoppeld aan het beleggingsbeleid en bevat geen 
prikkels die aan kunnen zetten tot het nemen van duurzaamheidsrisico’s. Het beloningsbeleid van 
het fonds voldoet aan de eisen van de Code Pensioenfondsen. 
 
Productkenmerken (artikel 6) 
De Informatieverschaffingsverordening vraagt pensioenfondsen een keuze te maken over hoe zij 
hun pensioenproduct positioneren: 
- een product dat ecologische of sociale kenmerken promoot (artikel 8); 
- een product dat duurzame belegging tot doel heeft (artikel 9); 
- geen van beide (‘overig product’). 
 
Het fonds kiest ervoor om het pensioenproduct te positioneren als "overig product". Het fonds 
heeft duurzaamheidsrisico’s niet in de beleggingsbeslissingen geïntegreerd. Ook wordt er geen 
rekening gehouden met de waarschijnlijke effecten van duurzaamheidsrisico's op het rendement 
van de financiële producten. De reden hiervoor is dat de doelstellingen van het fonds op het 
gebied van maatschappelijk verantwoord beleggen nog niet volledig zijn uitgekristalliseerd. Ook is 
voor het fonds van belang dat de rapportageverplichtingen tot hogere kosten kunnen leiden.  
 
In 2023 zal het fonds een deelnemersonderzoek uitvoeren waarbij onder meer zal worden 
gevraagd naar de voorkeuren van de deelnemers op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord beleggen. Vervolgens zal het fonds de doelstellingen op dit gebied opnieuw 
beoordelen.  

https://www.pensioenfondsgasunie.nl/media/13629/abtn.pdf
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/media/13629/abtn.pdf
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/media/13629/abtn.pdf
https://www.pensioenfondsgasunie.nl/media/12538/beleidsplan_beleggingen.pdf

