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Stembeleid beleggingen
Pensioenkringen van Het nederlandse pensioenfonds beleggen wereldwijd in aandelen. In lijn met
ons stewardshipbeleid maken we voor deze beleggingen gebruik van ons stemrecht. Op dit
moment beleggen de Pensioenkringen van Het nederlandse pensioenfonds in aandelen via
discretionaire portefeuilles en beleggingsfondsen van meerdere gerenommeerde
vermogensbeheerders.
Het uitoefenen van stemrecht is een belangrijk onderdeel van een goed functionerende
governancestructuur voor bedrijven. Daarom maakt het pensioenfonds gebruik van haar stemrecht
op alle aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin wordt belegd. Tevens streeft het
pensioenfonds er naar om invulling te geven aan de richtlijnen die volgen uit de Shareholder Rights
Directive, en zal een toelichting worden gegeven indien dit op onderdelen niet mogelijk is
(‘comply or explain’).
Het pensioenfonds heeft de uitgangspunten voor het stembeleid opgenomen in MVB-Beleid. Het
pensioenfonds leent geen aandelen uit en leent geen aandelen in van anderen (het zogenaamde
securities lending) met als doel om de stemrechten op deze aandelen uit te oefenen. Het
stembeleid dekt daarmee de gehele aandelenportefeuille van het pensioenfonds.
Het pensioenfonds belegt voornamelijk in beleggingsfondsen. De vermogensbeheerder van een
beleggingsfonds vertaalt per aandeelhoudersvergadering het stembeleid naar concrete stemmen
waarbij gebruik wordt gemaakt van een stemadvieskantoor, bijvoorbeeld ISS. Het
stemadvieskantoor brengt advies uit aan de vermogensbeheerder hoe te stemmen; de
vermogensbeheerder geeft opvolging aan dit advies en brengt zijn stem uit via een elektronisch
platform. Dit proces wordt ‘proxy voting’ (stemmen bij volmacht) genoemd, omdat een
gedelegeerde partij het stembeleid uitvoert.
Het pensioenfonds brengt zelf geen agendapunten voor aandeelhoudersvergaderingen
(‘shareholder proposals’ aan) en communiceert niet zelf met andere stakeholders van bedrijven. Dit
is gedelegeerd aan de vermogensbeheerders. Deze partijen hebben tevens een beleid om
belangenconflicten te beheersen. In het ESG jaarverslag dat op de website wordt gepubliceerd
wordt verantwoording afgelegd op de wijze waarop is gestemd door het pensioenfonds. Daarbij is
de ambitie om te gaan rapporteren op welke aspecten de stemmingen betrekken hadden (milieu,
sociale aspecten of governance). Ook heeft de pensioenfonds de ambitie om (conform SRD II) een
toelichting te geven op de belangrijkste stemmingen
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