
Nieuwe wet voor informatie over duurzaamheid 

Vanaf 10 maart 2021 gelden er voor pensioenfondsen nieuwe regels voor informatie over 

duurzaamheid. Pensioenfondsen moeten laten weten hoe duurzaam ze zijn en open zijn 

over de uitvoering. Ook pensioenfonds Banden en Wielen is hiermee bezig. 

Hoe speelt duurzaamheid een rol bij het pensioenfonds? 

De nieuwe informatieverplichtingen horen bij de zogenaamde Europese Sustainable Finance 

Disclosure Regulation-verordening (SFDR). Door deze wet moeten deelnemers makkelijker 

kunnen begrijpen hoe duurzaamheid een rol speelt bij het pensioenfonds. Bijvoorbeeld in de 

pensioenregeling en bij de beleggingen. Het pensioenfonds moet ook laten weten hoe het 

omgaat met duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid en beloningsbeleid.  

Onze pensioenregeling is ‘licht groen’ 

Bpf Banden en Wielen vindt duurzaamheid een belangrijk onderdeel van de 

pensioenregeling en het beleggingsbeleid. Dit is terug te zien in de overtuigingen en 

doelstellingen uit het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Op grond van deze 

wetgeving bestempelen wij onze pensioenregeling daarom als ‘licht groen’. Dit betekent dat 

onze pensioenregeling een financieel product is dat duurzaamheid promoot. 

Wat zijn duurzaamheidsrisico’s? 

Het pensioenfonds houdt bij het hele proces rond beleggingen rekening met 

duurzaamheidrisico’s. Dit zijn omstandigheden op ecologisch, sociaal of bestuurlijk gebied 

die een negatief effect kunnen hebben op de beleggingen. Een voorbeeld is het risico dat de 

opwarming van de aarde met zich meebrengt. Daardoor is er vaker sprake van extreem 

weer. Extreem weer kan voor schade zorgen aan bezittingen van bedrijven waarin het 

pensioenfonds belegt.  

Hoe gaat Pensioenfonds Banden en Wielen met deze risico’s om? 

Bij alle stappen in het beleggingsproces beschrijft, beoordeelt en prioriteert het 

pensioenfonds de belangrijke risico’s. Daarna bekijkt het fonds hoe het de risico’s zoveel 

mogelijk kan beperken. Het fonds kijkt ook naar hoe de effecten verschillen (of aansluiten) 

bij de doelstellingen van het klimaatakkoord. Het fonds volgt het proces op de voet en zorgt 

voor evaluaties.  

Bezig met de uitwerking 

Pensioenfonds Banden en Wielen is druk bezig met de uitwerking van deze nieuwe wet. De 

informatie is straks terug te lezen in maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid. Bij het 

bepalen van het beleid zijn ook de resultaten van het onderzoek onder deelnemers in 2020 

meegenomen.    

Meer informatie 

Op deze website vindt u meer informatie over het beleggingsbeleid en maatschappelijk 

verantwoord beleggen.  

https://www.bandenpensioen.nl/media/11544/mvb-beleidsdocument.pdf
https://www.bandenpensioen.nl/over-het-fonds/beleggingsbeleid/
https://www.bandenpensioen.nl/over-het-fonds/verantwoord-beleggen/
https://www.bandenpensioen.nl/over-het-fonds/verantwoord-beleggen/

