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Unilever APF vindt  
verantwoord beleggen  
vanzelfsprekend

Wij gaan het gesprek aan

Het ESG-beleid van het Unilever pensioenfonds geldt voor Progress  

én Forward. We kiezen er bewust voor om verantwoord te beleggen, 

om zo een positieve bijdrage te leveren aan milieu, sociaal beleid en  

goed bestuur – in het Engels afgekort als ESG.

Bij al onze beleggingsbeslissingen weegt verantwoord beleggen even 
zwaar als het risico- en rendementsaspect. We zijn ervan overtuigd dat  
ons ESG-beleid op de lange termijn bijdraagt aan een duurzaam rende-
ment. In 2018 hebben wij daarom nieuwe en verdere stappen gezet op  
het gebied van ESG. De belangrijkste en interessant ste staan in deze  
uitgave.

 Environment = milieu
	 Energie-efficiëntie,	recycling	 

en beleid om milieuvervuiling  
te voorkomen

 Social = sociaal beleid
 Fatsoenlijk omgaan met personeel,  

veiligheid en maatschappelijke 
 betrokkenheid bieden

 Governance = goed bestuur
 Een evenwichtige vertegenwoordiging  

van de belanghebbenden van een bedrijf

In 73 van de 198 gevallen leidden onze gesprekken (zie stap 2  

hiernaast) tot een positieve verandering bij een onderneming:
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Wij integreren ESG-overwegingen  
in al onze beleggingsbeslissingen.

Wij gaan in gesprek met ondernemingen 
die handelen in strijd met fundamentele 
uitgangspunten van ons verantwoord 
beleggingsbeleid. 

In 2018 spraken we 98 ondernemingen  
aan over 198 ESG-doelstellingen.  
Hiernaast staat in hoeveel gevallen  
dit tot verbetering leidde. 

Wij gebruiken ons stemrecht op  
aandeelhoudersvergaderingen van  
ondernemingen waarin wij beleggen. 
Stemmen wij tegen een voorstel van  
een onderneming, dan lichten wij 
dat toe en dragen wij constructieve  
oplossingen aan. 

In 2018 stemden wij op 41 van de  
91 aandeelhoudersvergaderingen  
tegen een voorstel.

Wij sluiten beleggingen in een  
onderneming (of overheid) uit  
als voorgaande stappen niet tot  
verbetering leiden. 

Eind 2018 sloten wij ruim 100 onder - 
  nemingen en 15 overheden uit.

Wij	investeren	in	specifiek	duurzame	 
beleggingen, zogenoemde impact- 
beleggingen.

Verantwoord beleggen.  
Zo doen wij dat:
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Wij stoppen met  
beleggen in tabak

€ 100 miljoen in  
impact-beleggingen

Ondanks goede rendementen in 2018, hebben wij eind vorig jaar besloten 
om te stoppen met beleggen in de tabakssector. Tabak past namelijk niet  
bij ons speerpunt ’gezondheid’. Ook scoren tabaksondernemingen vaak 
slecht op het gebied van ondernemings bestuur en sociale kwesties. 

Op onze website staat een overzicht van alle ondernemingen (en over -
heden) waarin wij niet beleggen, met daarbij de reden voor uitsluiting. 

 
Zoekterm:     uitsluitingslijst

 
Mogelijk beleggen wij indirect (bijvoorbeeld via algemene beleggingsfondsen)  
nog in tabak; wij blijven streven naar verdere uitsluiting. 

Progress startte in 2015 met zogenoemde impact-beleggingen.  
Dit zijn beleggingen in ondernemingen en projecten die daadwerkelijk 
bijdragen aan (één van) onze speerpunten klimaat, gezondheid & hygiëne 
en de transitie naar duurzame energie. Bij de start belegden we hier 1% 
van ons vermogen in. In 2018 is besloten om dit te verdubbelen naar  
2%. Dat lijkt weinig, maar is bij Progress nog altijd € 100 miljoen. 

We maken sinds vorig jaar gebruik van de ’Univest Sustainability Pool’,  
een beleggingspool voor alle Unilever-pensioenfondsen wereldwijd die  
geheel gericht is op impact-beleggingen. De schaalgrootte van deze pool  
maakt het makkelijker om passende beleggingen te vinden. Als wij onze 
doelstellingen voor impact en rendement bereiken, dan willen wij deze  
beleggingen de komende jaren substantieel laten groeien.

Deze uitgave is verstuurd in folie, die is gemaakt van suikerriet.  
Het materiaal is niet composteerbaar, maar wél 100% recyclebaar  
via het inzamelsysteem voor plastic verpakkingen. Bovendien is  
de folie, van productie tot hergebruik, CO

2-neutraal.

Enkele voorbeelden van impact-beleggingen:

Verzorgt opleidingen voor Afrikaanse 
IT-talenten en brengt ze in contact met  
grote internationale tech-bedrijven.

 

Amerikaans carpool-platform voor 
grote werkgevers langs transport-
routes over lange afstanden.

Suikerrietfolie: een verantwoorde keuze

Samenwerking met  
andere pensioenfondsen

Wij hebben in 2018 nieuwe afspraken  
ondertekend voor internationaal maat-
schappelijk verantwoord beleggen;  
het IMVB-convenant. Dit convenant  
is opgesteld door pensioenfondsen in  
overleg met ministeries, vakbonden  
en maatschappelijke organisaties zoals  
Amnesty	en	Oxfam	Novib.
 
Het convenant bevat afspraken over hoe 
ESG-risico’s onderzocht en meegewogen 
worden in het beleggingsbeleid. Doel is 
dat	Nederlandse	pensioenfondsen	meer	
samen optrekken en kennis uitwisselen.  
 
Het bank- en verzekeringswezen kent  
een vergelijkbaar convenant.

Progress stijgt op  
ranglijst duurzaam  
beleggen

In 2018 klom Progress 3 plaatsen om-
hoog op de VBDO-ranglijst. Deze ranglijst 
geeft aan hoe duurzaam de 50 grootste 
Nederlandse pensioenfondsen beleggen. 
Forward behoort niet tot de 50 grootste.  
 
Meer informatie op onze website: 
 
Zoekterm:     VBDO
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Stichting Algemeen  
Pensioenfonds Unilever  
Nederland
 
Postbus 2071, 3000 CB Rotterdam
PensioenInfolijn: (010) 439 44 73
pensioen.infolijn@unilever.com
unileverpensioenfonds.nl


