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IMVB-CONVENANT PENSIOENFONDSEN (1/3)

Door: • Pensioenfondsen en de Pensioenfederatie, 

• Vakbonden (FNV, CNV), 

• Overheid (SZW, Fin., Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking),

• NGO’s (Amnesty International NL, Natuur en Milieu, Oxfam Novib, Save the Children, Vredesbeweging

PAX, World Animal Protection Nederland). 

Met advies van en begeleiding door de SER.

Sinds: 
30 maart 2017 Intentieverklaring

20 december 2018 Officiële ondertekening

1 januari 2019 Inwerkingtreding convenant

31 december 2022 Beëindiging convenant

Gebied:
ESG

Verplichting:
Nee, vrijwillig (en diepe spoor opt-in voor ondertekenaar convenant)

Gebaseerd

op:

OESO-richtlijnen en UNGP’s (tegen ESG-risico’s voor samenleving en milieu). 

‘’In dit Convenant zoeken Partijen samenwerking om dit te bereiken met inachtneming van ieders 

verantwoordelijkheid en mogelijkheden. Dit betreft zowel praktische als wettelijke mogelijkheden, alsmede 

de verantwoordelijkheid van de Overheid onder de OESO-richtlijnen en UNGP’s. Er is een aantal 

ontwikkelingen in wet- en regelgeving dat relevant is voor dit Convenant, zoals het EU Action Plan 

Sustainable Finance, IORP II en de Europese richtlijn lange-termijnbetrokkenheid aandeelhouders

[SRD II]. Voor zover mogelijk zijn die ontwikkelingen in dit Convenant al meegenomen. Waar nodig worden 

in de implementatie van het Convenant aanpassingen gedaan om de uitvoering van het Convenant te laten 

aansluiten bij nieuwe weten regelgeving.’’ [Bron, p. 8]

http://www.pensioenfederatie.nl/stream/convenant-imvb-pensioenfondsen.pdf
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IMVB-CONVENANT PENSIOENFONDSEN (2/3)

Informatie:
‘’De Pensioenfondsen die het Convenant ondertekend hebben (…), kiezen met dit Convenant voor een 

aanpak waarbij de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (…) en de UN Guiding Principles on 

Business and Human Rights (…) als basis worden genomen om dergelijke ESG-risico’s te identificeren, 

prioriteren en adresseren. Ook kiezen zij voor samenwerking met Non-gouvernementele organisaties, 

Vakbonden en Overheid. (…). Dit is een aanvulling en verrijking van bestaand verantwoord beleggingsbeleid 

van pensioenfondsen. De Partijen zijn overtuigd dat ze op deze wijze direct en indirect, op korte en lange 

termijn een bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstellingen van de OESO-richtlijnen en UNGP’s en 

daarmee ook aan de doelstellingen van de Sustainable Development Goals (…). De deelnemende Partijen 

hebben specifieke kennis van en informatie over arbeidsrechten (waaronder vrijheid van vereniging, 

collectieve onderhandelingen en leefbaar loon), mensenrechten (waaronder kinderrechten, gendergelijkheid 

en landrechten), klimaatverandering, natuur, corruptiebestrijding, gezondheid (waaronder toegang tot 

medicijnen) en dierenwelzijn in de lokale context waarin misstanden zich kunnen voordoen.’’ [Bron, p. 7]

Gerelateerd:
“Verantwoord beleggen onderdeel Code Pensioenfondsen, Nederlandse Pensioenfondsen hebben 

bijgedragen aan OESO Responsible business conduct for institutional investors (OESO-richtsnoer voor 

institutionele beleggers), en andere initatieven (UNPRI en SDG’s).”

‘’De Partijen constateren dat de Nederlandse pensioenfondsen al op diverse wijzen

actief werken aan verantwoord beleggen:

• Verantwoord beleggen is een onderdeel van de Code Pensioenfondsen die

wettelijk verankerd is in de Pensioenwet en onder toezicht valt van De

Nederlandsche Bank. Pensioenfondsen leggen conform deze Code in hun

bestuursverslag uit of zij hierop beleid hebben en zo niet, vermelden zij de

reden daarvan.

• Nederlandse pensioenfondsen hebben bijgedragen aan het OESO-richtsnoer

voor institutionele beleggers.

• Nederlandse pensioenfondsen zijn bij een breed scala van activiteiten en

initiatieven wereldwijd betrokken dan wel voortrekker zoals de UN Principles for Responsible

Investment (UNPRI) en de SDG’s.’’ [Bron, p. 12]

http://www.pensioenfederatie.nl/stream/convenant-imvb-pensioenfondsen.pdf
http://www.pensioenfederatie.nl/stream/convenant-imvb-pensioenfondsen.pdf
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IMVB-CONVENANT PENSIOENFONDSEN (3/3)

Leden/deelnemers:
Ondertekenaars: individuele pensioenfondsen, de Pensioenfederatie, ngo’s, vakbonden en 

overheid.

Zie: https://www.imvoconvenanten.nl/pensioenfondsen/pensioenfondsen?sc_lang=nl

Wat doen

pensioenfondsen?

x

Inmiddels ondertekend door meer dan 70 pensioenfondsen.

Links:
Pagina SER ‘Convenant voor de Pensioenfondsen’:

https://www.imvoconvenanten.nl/pensioenfondsen?sc_lang=nl

Definitieve tekst:

http://www.pensioenfederatie.nl/stream/convenant-imvb-pensioenfondsen.pdf

Infographic totstandkoming van het convenant van de Pensioenfederatie:

https://my.visme.co/projects/01o066rr-d3o26x0881mg2gxw#s1

https://www.imvoconvenanten.nl/pensioenfondsen/pensioenfondsen?sc_lang=nl
https://www.imvoconvenanten.nl/pensioenfondsen?sc_lang=nl
http://www.pensioenfederatie.nl/stream/convenant-imvb-pensioenfondsen.pdf
https://my.visme.co/projects/01o066rr-d3o26x0881mg2gxw#s1

