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 Bijlage II 
 

Precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van 
Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852 

 

 
Productbenaming: Pensioenregeling Stichting 

Pensioenfonds Openbare Apotheken  
Identificatiecode voor 
juridische entiteiten (LEI): 

      

 

 Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken) 
  

Duurzame belegging: 
een belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het behalen van 
een milieudoelstelling 
of een sociale 
doelstelling, mits 
deze belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan milieu- of sociale 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur toepassen. 

 Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling? 
[vink aan en vul in waar relevant, het percentage geeft het minimumaandeel duurzame beleggingen weer] 

     Ja     Nee 

 Er zal een minimum aandeel duurzame 
beleggingen met een milieudoelstelling 
worden gedaan:      % 

 Het product promoot ecologische/sociale 
(E/S-) kenmerken, en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling heeft, 
zal het een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 0% behelzen 

 in economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in  
de EU-taxonomie 

 Met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-taxonomie 

 

  in economische activiteiten die niet als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in  
de EU-taxonomie 

 Met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die niet als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-taxonomie 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. In de 
verordening is geen 
lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten 
vastgesteld. 
Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet in 
overeenstemming zijn 
met de taxonomie. 

   

 Met een sociale doelstelling 

  Er zal een minimumaandeel duurzame 
beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan:      % 

 Het product promoot E/S-kenmerken, maar zal 
geen duurzame beleggingen doen 

   
 

Toelichting vooraf: 
- SPOA heeft de MVB-beleggingsovertuiging dat maatschappelijk verantwoord beleggen 

kan samengaan met de pensioenambities van het fonds. We monitoren en sturen bij om 
te zorgen dat deze ambities niet in gevaar komen. We hebben ook aandacht voor de 
mogelijke negatieve consequenties die een (te) strikt MVB-beleid kan hebben op 
kostenniveaus en risicospreiding. 

- Dit template moet het Pensioenfonds invullen in verband met de Sustainable Finance 
Disclosure (SFDR) wetgeving vanuit de EU. 

- Wat opgenomen is in dit template gaat over bindende elementen op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat zijn onderdelen van ons MVB-beleid die ons 

beleggingsuniversum beperken, zoals uitsluiting, ESG-integratie of het opnemen van 

specifieke duurzame beleggingen volgens de definitie van de SFDR. 

- Het Pensioenfonds belegt deels in beleggingsinstellingen waar naast uitsluitingen ook 

stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en engagement wordt toegepast om 

bedrijven te bewegen tot verduurzaming. 
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In dit template beschrijven we wat we doen op het niveau van de Pensioenregeling. We 

maken dit niet altijd specifiek per beleggingscategorie. Wilt u meer detail? Dit vindt u in ons 

beleggingsbeleid en/of ons MVB-beleid. https://www.spoa.nl/financiele-situatie/duurzaam-

beleggen-en-esg-beleid/esg-duurzaam-beleggen-bij-spoa/ 

 
 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
 
Dit financiële product (hierna: deze Pensioenregeling) promoot de volgende ecologische en sociale 
kenmerken:  
 
- ESG-integratie 
De Pensioenregeling integreert op structurele wijze ESG-risico's en ESG-factoren in het 
beleggingsproces. De pensioenregeling streeft naar een portefeuille waarvan het ESG-profiel beter 
is dan dat van de benchmark.   
 
- CO2-uitstoot  
De CO2-uitstoot (intensiteit en emissies) die aan de (deel)portefeuilles van de pensioenregeling  
kan worden toegerekend wordt beperkt tot maximaal 50% ten opzichte van die van de relevante 
benchmark. 
 
De pensioenregeling belegt voor een groot deel in beleggingsinstellingen. Op dit moment kunnen 
wij nog niet de  ESG-integratie en CO2-uitstoot meten van de ondernemingen in deze 
beleggignsinstellingen. We kunnen daarover nog niet rapporteren. Daarom worden ze vooralsnog 
niet verder opgenomen in deze pre-contractule informatie. 

    

Duurzaamheids-
indicatoren meten 
hoe de ecologische of 
sociale kenmerken 
die het financiële 
product promoot 
worden 
verwezenlijkt. 

  
Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit 
financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten? 

  

Om te bepalen of de Pensioenregeling voldoet aan de ecologische of sociale kenmerken, wordt 
gekeken naar de volgende duurzaamheidsindicatoren:  
 
- ESG-profiel 
Dit geeft aan hoe ondernemingen scoren op verschillende Ecologische, Sociale en Governance 
aspecten. Bij een herbalancering zal de portefeuille een betere score hebben dan die van de 
benchmark.   
 
- CO2-voetafdruk 
De CO2-voetafdruk laat de door de portefeuille gefinancierde broeikasgasemissies zien. Om deze 
CO2-voetafdruk te bepalen, wordt eerst van elke onderneming in de portefeuille de totale uitstoot 
van broeikasgassen per jaar berekend. Er wordt daarbij zowel gekeken naar de uitstoot die de 
onderneming zelf veroorzaakt door bedrijfsactiviteiten (scope 1 volgens het Greenhouse Gas 
Protocol), als naar de uitstoot die samenhangt met de productie van energie die de onderneming 
inkoopt (scope 2 volgens het Greenhouse Gas Protocol). Dit wordt gedeeld door de 
ondernemingswaarde inclusief contanten (EVIC). De uitkomst hiervan geeft weer hoeveel 
broeikasgassen een onderneming uitstoot voor elke euro aan financiering. Om tot de CO2-
voetafdruk van de hele portefeuille te komen, wordt het gewogen gemiddelde van de CO2-
voetafdrukken berekend van alle ondernemingen waarin wordt belegd. De ondernemingen waarin 
veel wordt belegd wegen dus zwaarder mee. 
 
 

   

 
 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product 

gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die 
doelstellingen 

   De pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR.  
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Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt te 
doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 
beleggingsdoelstellingen?       

   De pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. 
 

 

   

   
Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren?   

   De pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. 

   

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten?   

    De pensioenregeling bevat geen duurzame beleggingen in de zin van de SFDR. 

    

  

In de EU-taxonomie is het beginsel ’geen ernstige afbreuk doen’ vastgesteld, dat inhoudt dat op taxonomie 
afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan doelstellingen van de EU-taxonomie en dat 
vergezeld gaat van specifieke EU-criteria.  
 
Het beginsel ‘geen ernstige afbreuk doen’ is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het 
financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met 
de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.  
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- of sociale doelstellingen. 

    

  

 

 

Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? 
 

  

  Ja, de pensioenregeling houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren, zoals gedefinieerd in de EU-regelgeving. Deze ongunstige effecten en de 
ondernomen acties worden in de tabel hieronder toegelicht.  
 
Op de website en in het jaarverslag zullen wij rapporteren over de belangrijkste ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren.  
 
 

  

  Nee   

Op grond van Europese wetgeving( SFDR) dient een pensioenfonds aan te geven of zij de 
belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren 
meeneemt. SPOA kiest voor de opt-out mogelijkheid ten aanzien van Artikel 4 SFDR. Dit betekent 
dat SPOA geen rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten in de zin van Artikel 4 
SFDR. 
SPOA weegt verschillende ESG-criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. Maar we wegen niet 
specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de 
duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in de SFDR. We hebben hiervoor de volgende redenen: 
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• Allereerst hebben we gekozen voor het hanteren van bepaalde ESG-criteria als maatstaf 
voor impact op duurzaamheidsfactoren die aansluiten bij de visie van het pensioenfonds 
en beroepsvereniging en deelnemers. We volgen hierin dus niet exact de door de SFDR 
gedefinieerde indicatoren. 

• Ten tweede zouden er significante aanpassingen gemaakt moeten worden in het MVB- 
beleid en de uitvoering daarvan wanneer wij verklaren wel rekening te houden met de 
belangrijkste ongunstige effecten in de zin van Artikel 4 SFDR.  

• Daarnaast geldt voor pensioenfondsen die ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meewegen, dat zij ook over een groot 
aantal indicatoren moeten rapporteren. Het fonds is daarbij afhankelijk van de gegevens 
over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders kunnen aanbieden. Dit leidt tot 
extra arbeidsintensieve en kostbare rapportages. Dit sluit niet aan bij de doelstelling van 
het pensioenfonds om de kosten die hierbij horen te willen beheersen. 

• SPOA overweegt periodiek of zij gebruik wil blijven maken van de opt-out mogelijkheid 
ten aanzien van Artikel 4 SFDR.  

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de belangrijkste 
negatieve effecten 
van beleggings-
beslissingen op 
duurzaamheids-
factoren die verband 
houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandig-
heden, eerbiediging 
van corruptie en 
omkoping. 

   

  
 

 Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?  

  

 Het Pensioenfonds heeft de volgende beleggingsbeginselen: 
1. De pensioenverplichtingen zijn bepalend voor de wijze van beleggen: het fonds is een lange 
termijn belegger. 
2. Maatschappelijk verantwoord beleggen is belangrijk, maar dient wel bij te dragen aan de 
doelstelling van het pensioenfonds. 
3. Het strategische beleggingsbeleid is de belangrijkste keuze in relatie tot het rendement en 
risico. 
4. Kosten zijn belangrijk. Daarom moeten ze inzichtelijk zijn. 
5. Het beleggingsbeleid moet uitlegbaar zijn. 
6. Risico vereist een extra rendement. 
7. Diversificatie over beleggingscategorieën voegt waarde toe door het verbeteren van de 
risico/rendementsverhouding. 
8. Het pensioenfonds belegt actief, als er ruimte is om waarde toe te voegen met een actieve 
invulling. 
9. Een professionele organisatie voegt waarde toe. 
 
Zie voor een toelichting de beleggingsovertuigingen op onze website 
https://www.spoa.nl/files/191119-beleggingsbeginselen-bijlage-viii-abtn---paragraaf-3.pdf 
  

    

   Welke bindende elementen zijn bij het selecteren van de beleggingen gebruikt om te 
voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken die dit financiële product promoot? 

  
 Bij de selectie van de beleggingen zijn de volgende bindende elementen gebruikt om aan alle 

ecologische en sociale kenmerken te voldoen. Deze zijn hierboven beschreven:  
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▪ ESG-profiel doelstelling. Het ESG-profiel van de portefeuille is beter dan dat van de benchmark. 
▪ CO2-reductie doelstelling. Een reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van de relevante 

beleggingsbenchmark 
 

    

  
 Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de beleggingsruimte 

overwogen vóór de toepassing van de beleggingsstrategie? 

  
 Er is geen minimumreductie van het beleggingsuniversum toegezegd voor deze 

beleggingsstrategie. De bindende elementen leiden wel tot een beperking van het 
beleggingsuniversum, maar deze beperking wordt niet vooraf vastgesteld. 

    

Praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur omvatten 
goede management-
structuren, 
betrekkingen met 
werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving. 

 

 
 Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van de 

ondernemingen waarin is belegd? 

 

 De Pensioenregeling heeft geen eigen criteria ten aanzien van goed bestuur. Echter, voor dat deel 
van de onderliggende beleggingen (mandaten en beleggingsinstellingen) die als artikel 8 zijn 
geclassificeerd geldt het goed bestuur criterium van de relevante vermogensbeheerder.  
 
Daarbij wordt minimaal gekeken naar wettelijke vereisten op het gebied van:  
▪ goede managementstructuren;  
▪ betrekkingen met werknemers;  
▪ beloning van het betrokken personeel;  
▪ naleving van de belastingwetgeving. 

 
 

   
 
 
 

De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in 
bepaalde activa. 

 

 

 

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?  

 

 #1 – 5.3% zijn beleggingen in lijn met E/S kenmerken op basis van toepassing van ESG-integratie en 
CO2-reductie. Dit betreft de beleggingscategorie Aandelen Europa. Dit percentage wordt berekend 
op basis van de normportefeuille van het pensioenfonds per 1-4-2022. 
 
#2 – 94,7% valt in de categorie overig. ESG-integratie en CO2-reductie worden niet toegepast op 
deze beleggingen of er wordt belegd in beleggingsinstellingen waarover wij nog niet kunnen 
rapporteren. Dit betreft aandelen ontwikkelde markten, aandelen opkomende markten, 
vastrentende waarden, niet beurs- genoteerd vastgoed, hedge funds en liquiditeiten. 
 
 

    

Op de taxonomie 
afgestemde 
activiteiten worden 
uitgedrukt als 
aandeel van: 
- de omzet die het 
aandeel van de 
opbrengsten uit 
groene activiteiten 
van ondernemingen 

 
 Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 

kenmerken die het financiële product promoot? 

 

 Het gebruik van derivaten draagt niet bij aan het behalen van de ecologische of sociale kenmerken 
van dit Fonds. Derivaten ondersteunen het beleggingsbeleid en zorgen voor een doelmatig en 
effectief portefeuillebeheer.  
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waarin is belegd 
weerspiegelen; 
- de kapitaaluitgaven 
(CapEx) die laten zien 
welke groene 
beleggingen worden 
gedaan door de 
ondernemingen 
waarin is belegd, bv. 
voor een transitie 
naar een groene 
economie;  
- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
groene operationele 
activiteiten van 
ondernemingen 
waarin is belegd 
weerspiegelen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikt financiële product om te voldoen aan 
de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 
#2Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische 
of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 
 
De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De sub-categorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. 
- De sub-categorie #1B Overige E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

    

  

 

 

In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
afgestemd op de EU-taxonomie? 
 

  
 De Pensioenregeling streeft geen milieudoelstelling na zoals gedefinieerd in de EU-taxonomie. 

Daarom houdt 0% van de onderliggende beleggingen van deze Pensioenregeling rekening met de 
EU-taxonomiecriteria voor ecologisch duurzame beleggingen. 

    

 

 

De twee onderstaande grafieken tonen in blauw het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op 
de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of overheidsobligaties zijn 
afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de taxonomie voor alle beleggingen 
van het financiële product, met inbegrip van overheidsobligaties, terwijl de tweede grafiek de afstemming 
op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële product anders dan in 
overheidsobligaties. 

     
 
 
 
*Voor deze grafieken omvatten ‘overheidsobligaties’ alle blootstellingen aan staatsschulden.  

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
beschikbaar zijn en 
die onder meer 
broeikasgasemissie-
niveaus hebben die 
overeenkomen met 
de beste prestaties.   
 
Faciliterende 
activiteiten maken 
rechtstreeks mogelijk 

   

  Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten? 

1. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen met inbegrip van 

overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde beleggingen

Overige beleggingen

2. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen exclusief 
overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde beleggingen

Overige beleggingen

#1 Afgestemd op  
E/S-kenmerken: 

5,3%  

#1A Duurzaam: 
0% 

Beleggingen 
#1B Overige E/S- 

kenmerken: 100% 

#2 Overige:  
94,7% 



 

[Bestandsnaam]  |  7 / 7 

 

dat andere 
activiteiten een 
substantiële bijdrage 
leveren aan een 
milieudoelstelling.  

  Het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten is 0%. 

   

 

 

Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?  

 zijn duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling die 
geen rekening 
houden met de 
criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten in het 
kader van de EU-
taxonomie. 

 

 Het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op 
de EU-Taxonomie, is 0%. 
 

 

   

 

 

Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?   

  Het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen is 0%. 

   

 

 

Welke beleggingen zijn opgenomen in ‘#2 Overig’? Waarvoor zijn deze bedoeld 
en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen? 

   

Op de beleggingen die behoren tot #2 Overig worden geen E/S kenmerken toegepast ofwel deze 
bestaan uit een percentage liquide middelen. Het betreffen beleggingsinstellingen waarbij een 
aantal wel E/S kenmerken toepast. Deze kunnen echter niet aantoonbaar worden gemaakt in de 
rapportage. Dit betreft oa. aandelen ontwikkelde markten. Op de volgende beleggingen worden 
geen  E/S kenmerken toegepast: aandelen opkomende markten, vastrentende waarden, niet beurs- 
genoteerd vastgoed, hedge funds en liquiditeiten. 
Het doel van deze beleggingen is het behalen van rendement. Het streven is om het percentage 
liquide middelen zo klein mogelijk te houden. 

    

Referentie-
benchmarks zijn 
indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product 
voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die dat 
product promoot. 

 

 

 

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen 
of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale 
kenmerken die dit financiële product promoot?   

 

 Met dit financieel product wordt de gehele Pensioenregeling bedoeld.  Er is geen alomvattende 
referentiebenchmark op het niveau van de Pensioenregeling om te bepalen of de Pensioenregeling 
is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot. Hiermee is deze vraag 
niet van toepassing op Pensioenregelingen.  
 
 

    

  
 

Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden? 

   

Meer informatie, zoals ons MVB-beleid, vindt u op de website.  https://www.spoa.nl/financiele-
situatie/duurzaam-beleggen-en-esg-beleid/esg-duurzaam-beleggen-bij-spoa/ 
 
 

https://www.spoa.nl/financiele-situatie/duurzaam-beleggen-en-esg-beleid/esg-duurzaam-beleggen-bij-spoa/
https://www.spoa.nl/financiele-situatie/duurzaam-beleggen-en-esg-beleid/esg-duurzaam-beleggen-bij-spoa/

