
Meer weloverwogen 
beleggingsbeslissingen
Blijven zorgen voor een goed pensioen 
is de belangrijkste taak van ons 
pensioenfonds. We beleggen de 
pensioenpremies van onze deelnemers 
daarom verantwoord. Dat oog voor 
duurzaamheid is een belangrijk 
onderdeel van onze beleggingsfilosofie 
en het sluit naadloos aan bij de normen 
en waarden van DSM. Bovendien 
bekrachtigen talloze wetenschappelijke 

Bij PDN willen we onze deelnemers laten genieten van een goed pensioen. Nu en in de 
verre toekomst. Maar dat is niet het enige wat telt. Als pensioenfonds nemen we ook onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Genieten van de oude dag is namelijk pas echt genieten 
als dat gebeurt in een wereld die goed leefbaar is voor iedereen. En dat is in deze onzekere 
tijden niet vanzelfsprekend. Kijk maar naar de oorlog tussen Rusland en buurland Oekraïne. 
Toch slaagden we er afgelopen jaar in de positieve impact van onze beleggingen te vergroten 
en de negatieve impact te verkleinen. Hoe we dat zoal deden, leest u hierna in vogelvlucht. 
Wilt u meer weten? Lees dan ons volledige Duurzaamheidsverslag 2021.  

Duurzaam beleggen 
       Een goed pensioen in een leefbare wereld

studies onze overtuiging dat 
duurzaamheid en beleggingsrendement 
uitstekend samengaan. Juist door allerlei 
inzichten en data over mens, milieu 
en goed ondernemingsbestuur mee te 
nemen in ons beleid, nemen we meer 
weloverwogen beleggingsbeslissingen. 

Zo investeerden we een gedeelte van 
onze beleggingen in zogenoemde 

Impact Investments. Met deze impact
beleggingen zorgen we aan de ene 
kant voor een aantrekkelijk financieel 
rendement. Tegelijkertijd realiseren 
we hierdoor onze maatschappelijke 
doelen. Een goed voorbeeld van zo’n 
impactbelegging is onze investering 
in het hernieuwbare energiefonds van 
vermogensbeheerder Mirova. We leveren 
daarmee een positieve bijdrage aan het 
klimaat en aan betaalbare en schone 
energie. Nog een mooi voorbeeld is het 
Northern Horizon zorgvastgoedfonds. 
Met deze investering maken we veilige 
en betaalbare huisvesting voor ouderen 
met goede basisdiensten mogelijk. 

Duurzaamheid en 
beleggingsrendement 
gaan  uitstekend samen.”

https://pdn.clients.aws.decisiontool.nl/api/downloadFile?uuid=1c34db6f-b600-4d67-90cd-3b1190891101


NO TOBACCO

Meer focus op de duurzame 
ontwikkelingsdoelen 
Om onze positieve impact als fonds te 
vergroten, focussen we sinds 2021 op 
drie specifieke duurzaamheidsthema’s: 
een stabiel en bestendig klimaat voor 
mensen wereldwijd, de verantwoorde 
productie van grondstoffen en 
circulariteit én een goede gezondheid 
en welzijn voor alle leeftijden. Deze 
drie thema’s sluiten aan bij vier van de 

◆  Vanwege EUsanctiewetgeving belegde PDN al niet in Russische staatsleningen. 
Door de oorlogssituatie in Rusland besloten we ook onze bestaande beleggingen 
in Russische bedrijven af te bouwen en geen nieuwe beleggingen meer te doen.

◆  Ook beleggen we niet langer in tabaksproducenten en in bedrijven die 25% of meer 
van hun omzet halen uit kolen of teerzandwinning. In 2021 sloten we 139 bedrijven 
en 14 landen uit van onze beleggingsportefeuille. Dat zijn 47 bedrijven meer dan in 
2020 en evenveel landen als in dat jaar.

◆  We verlaagden de CO2‑uitstoot van onze Europese en Amerikaanse 
aandelenportefeuille eind 2021 met 23% en met 48% ten opzichte van 2017.

◆  Om de CO₂uitstoot van de beleggingsportefeuille verder terug te brengen, stelden 
we in 2021 een nieuwe CO₂‑reductiedoelstelling vast waarop we vanaf 2022 gaan 
sturen. Daarmee streven we in 2030 een CO₂reductie na van 55% ten opzichte van 
de benchmark en carbondata per 2016 voor de beleggingscategorieën aandelen, 
investment grade credits en high yield US en een reductie naar net zero (100% 
reductie) per 2050. De carbon data in deze KPI zijn gebaseerd op WACI scope 1 en 
scope 2emissiecijfers. 

◆  We investeerden in 2021 voor € 246 miljoen in oplossingen voor maatschappelijke 
problemen en milieuproblemen (= impactbeleggingen). Dat is € 28 miljoen meer 
dan in 2020. Ook leggen we met impact investing vanaf 2022 de nadruk op de vier 
focusSDG’s en verwachten we van nieuwe vastgoed en infrastructuurmanagers 
dat ze een positieve bijdrage leveren aan minimaal één van deze focusSDG’s. 

◆  We geloven dat de combinatie van engagement en stemmen de meest effectieve 
manier is om bedrijven zichzelf positief te laten ontwikkelen op maatschappelijke 
(duurzaamheids)vraagstukken en in het bijzonder op onze vier focusSDG’s. 
Samen met andere institutionele beleggers voeren we engagement via het 
gespecialiseerde bedrijf Columbia Threadneedle Investments. We doen dat 
sinds 2021 over al onze aandelen en bedrijfsobligatieportefeuilles. Ook leggen 
we nu met engagement de nadruk op een positieve verandering op onze vier 
focusSDG’s. We streven ernaar dat minimaal 25% van alle engagements focust 
op SDG 3, 7, 12 en 13. Ook willen we met minimaal 50% ieder jaar een mijlpaal 
bereiken. Binnen onze aandelenportefeuille voerden we met 209 ondernemingen 
in achttien landen engagements. We bereikten daarmee 113 mijlpalen. Binnen de 
bedrijfsobligatieportefeuilles voerden we met 88 ondernemingen in dertien landen 
engagements. Daarmee bereikten we 62 mijlpalen.

◆  We breidden het stembeleid uit van enkel stemmen op aandeelhouders
vergaderingen van Nederlandse beursgenoteerde bedrijven naar alle 
beursgenoteerde bedrijven waarin PDN wereldwijd belegt. Daardoor benutten we 
onze invloed nog meer daar waar dit mogelijk is.

◆  Vanaf 2022 starten we met het meten van een groot aantal nieuwe duurzaamheids
data, zoals SDGscores, ESGrisicoscore, controversescores en klimaatrisico’s.  

Wat bereikten 
we in 2021?

Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaraan 
we in het bijzonder willen bijdragen, 
namelijk goede gezondheid en welzijn 
(SDG 3), betaalbare en duurzame energie 
(SDG 7), verantwoorde consumptie en 
productie (SDG 12) én klimaatactie 
(SDG 13). Uitgangspunt is om met ons 
duurzaamheidsbeleid in het bijzonder 
een positieve bijdrage te leveren aan 
deze vier focusSDG’s.

Flinke stappen vooruit in 
duurzaamheid
Afgelopen jaar maakte PDN flinke 
stappen vooruit. We realiseerden onze 
duurzaamheidsagenda voor 2021 en we 
haalden de meeste duurzaamheidsKPI’s. 
Ook stelden we de duurzaamheidsvisie 
en ambitie voor de komende jaren 
opnieuw vast. Op basis daarvan 
scherpten we ons duur zaamheidsbeleid 
op alle fronten aan. 
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De verplichte wet en regelgeving op 
het gebied van duurzaamheid breidde 
de afgelopen jaren steeds verder uit 
door het Europees Actieplan ‘Duurzame 
Groei Financieren’. Met dit actieplan 
stimuleert de Europese Commissie de 
financiële sector om bij te dragen aan de 
klimaatdoelen van Parijs. In 2021 staken 
we veel tijd in de invoering van nieuwe 
Europese duurzaamheidswetgeving 
en het Internationaal Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggenconvenant. 
Dit convenant bevat normen over hoe 
we moeten omgaan met kwesties 
als ketenverantwoordelijkheid, 
mensenrechten, kinderarbeid, milieu 
en corruptie. Ook voerden we de 
verplichtingen uit de EU Sustainability 
Finance Disclosure Regulation level 
1 in en zijn we geclassificeerd als 
artikel 8 fonds. Dat betekent dat we 
duurzaamheidselementen invoeren 
in onze beleggingsportefeuille, 
hiermee duurzaamheidsdoelstellingen 
nastreven en hierover transparant 
rapporteren conform de vereisten die 
deze wetgeving hieraan stelt. Daarnaast 
vinden we het waardevol te beleggen in 
economische activiteiten die bijdragen 
aan ecologische doelstellingen. 

De Europese Unie stelde met de 
Taxonomieverordening criteria op om 
per economische activiteit te bepalen 
of ze duurzaam worden uitgevoerd. 
Jaarlijks gaan we in het vierde kwartaal 
de gegevens van bedrijven in onze 
beleggingsportefeuille evalueren en 
beoordelen welk streefpercentage aan 
Taxonomiegeclassificeerde beleggingen 
we voor het jaar daarop kunnen 
vaststellen.

Wat doen we in 2022?
We voeren ons aangescherpte 
duurzaamheidsbeleid verder in en 
blijven het aanscherpen op basis van 
nieuwe ontwikkelingen en inzichten. 

Met Impact Bonds investeert 
PDN in beleggingskansen die ook 
maatschappelijke en milieuproblemen 
helpen oplossen, zoals armoede in 
ontwikkelingslanden en klimaat
verandering. Beleggen in Impact 
Bonds biedt hierdoor een manier om 
positief bij te dragen aan sociale en 
klimaatgerelateerde projecten. In 2022 
stellen we een target vast voor de 
allocatie naar Impact Bonds.
Ook starten we in 2022 met het meten 

van verschillende duurzaamheidsscores 
en Duurzame Ontwikkelingsdoelen in 
onze beleggingsportefeuille. Daardoor 
krijgen we een beter inzicht in hoe onze 
portefeuille het doet en hoe we daarmee 
bijdragen aan meer duurzaamheid. 
Ook bekijken we welke nieuwe 
impactinvesteringen we kunnen doen.

We vinden het zeer waardevol om 
het draagvlak voor duurzaam en 
verantwoord beleggen onder onze 
deelnemers te vergroten. Daarom gaan 
we nog meer communiceren over onze 
activiteiten en resultaten. We doen dat 
omdat we ons bewust zijn van onze 
maatschappelijke rol, maar ook omdat 
we een goed pensioen willen waarmaken 
voor onze deelnemers in een wereld 
die goed leefbaar is voor iedereen. 
En daarvoor blijven we onszelf hard 
maken. Niet alleen in 2022, maar ook in 
de jaren daarna.
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