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Europese wetgeving informatieverschaffing over duurzaamheid  

Op 10 maart 2021 is de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over 

duurzaamheid in de financiële dienstensector, de Sustainable Finance Disclosure 

Regulation (SFDR), in werking getreden. Deze SFDR is onderdeel van het EU Actieplan 

Duurzame Financiering en bevat nieuwe regels over informatieverschaffing over 

duurzaamheid van beleggingen. 

 

Classificatie pensioenregeling 

Volgens de definities vanuit Europese wetgeving kiest MPF ervoor de pensioenregeling 

vooralsnog niet als een duurzaam product te classificeren. MPF wil hoge kosten van extra 

rapportages voorkomen en dit liever gebruiken voor het pensioen van deelnemers. Dit 

neemt niet weg dat MPF  zich realiseert dat het belangrijk is om bij het beleggen rekening 

te houden met mens, milieu, duurzaam ondernemen en hoe bedrijven worden bestuurd 

en het pensioenfonds aan de minimum wet- en regelgeving ten aanzien van MVB voldoet. 

Maar vanwege de SFDR-keuzes (artikel 4 lid 1b en artikel 6, lid 1 van de 

Informatieverschaffingsverordening (SFDR)) moet MPF verklaren dat MPF voorlopig geen 

rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten van duurzaamheidsfactoren en  

duurzaamheidsrisico’s en dat er geen informatie over maatschappelijk verantwoord 

beleggen op de website beschikbaar mag worden gesteld 

 

Meewegen ongunstige effecten op duurzaamheid 

Op grond van Europese wetgeving, SFDR, dient een pensioenfonds aan te geven of zij de 

belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren 

meeneemt. MPF kiest voor de opt-out mogelijkheid ten aanzien van artikel 4 van SFDR, 

wat betekent dat MPF geen rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten in 

de zin van artikel 4.  

Het fonds neemt MVB mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter, het fonds weegt niet 

specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de 

duurzaamheidsfactoren, zoals gedefinieerd in SFDR. De reden hiervoor zijn de 

omvangrijke, arbeidsintensieve en dure rapportageverplichtingen, waarbij het fonds 

afhankelijk is van de gegevens over ongunstige effecten die de vermogensbeheerders 

kunnen aanbieden. Deze hoge kosten, sluiten niet aan bij onze beleggingsovertuiging dat 

een professionele, kostenbewuste organisatie bijdraagt aan het rendement. MPF is 

kostenbewust. De kosten bepalen immers mede de pensioenhoogte. Zodra MPF 

redelijkerwijs aan deze rapportageverplichtingen kan voldoen, kan MPF ervoor kiezen de 

ongunstige effecten, conform SFDR vereisten, mee te wegen in de 

beleggingsbeslissingen.  

 

Taxonomie 

Naast de SFDR is er de Taxonomie verordening. Dit is een raamwerk aan de hand waarvan 

kan worden bepaald of investeringen in economische activiteiten als duurzaam kunnen 

worden bestempeld. Op dit moment heeft MPF vanwege de beperkte beschikbaarheid aan 

betrouwbare data nog geen concrete doelstellingen om te beleggen in ecologisch duurzame 

economische activiteiten vanuit de Taxonomieverordening en daarom verklaart MPF: “Voor 

onze pensioenregeling geldt dat de onderliggende beleggingen geen rekening houden met 

de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.” 
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SFDR en het beloningsbeleid van MPF  

MPF verstrekt geen prestatiegerelateerde beloningen. Het beloningsbeleid strookt met en 

bevat geen prikkels die afbreuk doen aan de doelstellingen, waarden en 

langetermijnbelangen van het pensioenfonds en zijn belanghebbenden, waarbij het 

risicobeheer met betrekking tot duurzaamheidsrisico’s zoals vastgelegd in het MVB-

beleid, in acht worden genomen. 

 


