Ahold Delhaize Pensioen en Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)
Inleiding
Met ingang van 10 maart 2021 moet ons pensioenfonds voldoen aan de verplichtingen van de nieuwe
Europese Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De SFDR komt voort uit het actieplan
van de Europese Commissie voor de financiering van een duurzame economie. De SFDR brengt met
zich mee dat Ahold Delhaize Pensioen (ADP) aanvullende informatie met betrekking tot duurzaamheid
in het beleggingsproces moet verstrekken op de website. Hiermee moet het voor (onder andere) de
deelnemers gemakkelijker worden om te begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt in hun
pensioenregeling en beleggingen en hoe wordt omgegaan met duurzaamheidsrisico’s binnen het
beleggingsbeleid.
Beleid
Wij hebben de taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van onze deelnemers.
Beleggen doen wij graag verantwoord. Daarom houden wij rekening met milieu, sociale aspecten en
goed ondernemingsbestuur (corporate governance). Deze elementen hebben wij verwerkt in ons
verantwoord beleggingsbeleid. Onze verantwoord beleggen instrumenten (uitsluiting, engagement,
stemmen) zijn een belangrijke manier om duurzaamheidsrisico’s in de beleggingsportefeuilles te
beheersen en rendementen te optimaliseren, met oog voor maatschappelijke kwesties. Op dit moment
is er geen beoordeling beschikbaar van de effecten van duurzaamheidsrisico’s op het rendement van
de beleggingen.
Thans worden ondernemingen in portefeuille gescreend op schendingen van UN Global Compact,
OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Hierbij wordt gekeken
naar de impact van het gedrag van de onderneming op de samenleving en/of milieu: de ernst, schaal
en onomkeerbaarheid van de schending. Ook wordt de mate van waarschijnlijkheid meegewogen.
Naar aanleiding van de bevindingen nemen we zo nodig actie om de negatieve impact van het gedrag
te voorkomen en/of te mitigeren en herstel en/of verhaal mogelijk te maken. Zo kunnen we overgaan
tot het starten van een dialoog met de onderneming (engagement), stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen en/of tot het uitsluiten van de onderneming indien de dialoog niet
succesvol is verlopen.
Ahold Delhaize Pensioen is van mening dat verantwoord beleggen en het integreren van
duurzaamheidsrisico’s (ESG-factoren) op de lange termijn bijdraagt aan een betere risicorendementsverhouding. Dit betekent dat duurzaamheidsrisico’s integraal onderdeel zijn van de
beleggingsbeslissingsprocedure. Hiervoor zal Ahold Delhaize Pensioen de komende jaren ESGintegratie gaan toepassen en verder uitbouwen.
Daarnaast neemt Ahold Delhaize Pensioen de belangrijkste ongunstige effecten van
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking. Hiervoor zal ons pensioenfonds in
2021-2022 een due diligence beleid opzetten, waarbij alle beleggingen worden gescreend en
gemonitord op de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid. Aan de hand van deze
screening vindt een prioritering van deze effecten plaats. Meer hierover is te lezen in het
beleidsdocument verantwoord beleggen beleid.
In ons jaarlijks ESG impact rapport en halfjaaroverzicht verantwoord beleggen meten wij de effecten
van ons verantwoord beleggen beleid. Deze rapportage zal komende jaren verder worden uitgebreid
met additionele informatie over de methoden die worden gebruikt om de ecologische of sociale
kenmerken of het effect van de duurzame beleggingen te beoordelen, te meten en te monitoren. Dit
met inbegrip van de gegevensbronnen, de criteria voor de screening en de relevante
duurzaamheidsindicatoren.
Het beloningsbeleid van Ahold Delhaize Pensioen staat op de website en ligt in lijn met de Code
Pensioenfondsen. Ahold Delhaize Pensioen heeft geen prestatie-indicatoren op het gebied van
duurzaamheid opgenomen in dit beloningsbeleid.

