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DUTCH ENGAGEMENT NETWORK (DEN)

Door: Het Dutch Engagement Network is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse pensioenfondsen 

om dialoog te voeren over thema’s die aansluiten bij SDG’s 7, 12 en 13.

Sinds: 
Juli 2019

Gebied:
Engagement met wereldwijde focus. Huidig thema: Watergebruik en schaarste risico’s in de 

toeleveringsketen.

Verplichting: Onder andere middels DEN geven de deelnemende pensioenfondsen invulling aan de vereisten en 

verwachtingen over engagement volgend uit Shareholders Rights Directive II, het IMVB en SFDR. DEN 

staat open voor toetreding van nieuwe pensioenfondsen, waarbij het aantal deelnemende 

pensioenfondsen enigszins beperkt wordt gehouden zodat alle deelnemende pensioenfondsen veel 

inspraak hebben in het gehele engagementproces. 

Gebaseerd op: DEN is voor de deelnemers een toevoeging aan een breder dialoogbeleid. DEN is ontstaan als een 

samenwerkingsverband tussen Pensioenfonds Detailhandel en Pensioenfonds Horeca & Catering met 

als doel om dialoog te voeren over de volgende geprioriteerde SDG’s: Verantwoorde Consumptie & 

Productie (12), Klimaatactie (13) & Duurzame energie (7). In 2021 is ook Ahold Delhaize Pensioen 

aangesloten bij het initiatief. Door krachten te bundelen hebben pensioenfondsen binnen DEN meer 

overtuigingskracht om hun doelstellingen te realiseren, maar door het enigszins beperkte aantal 

deelnemers hebben alle deelnemende pensioenfondsen veel inspraak in het gehele engagementproces.

Informatie:
Het Dutch Engagement Network kiest voor Nederland relevante thema’s. De thema’s sluiten aan bij de 

Sustainable Development Goals (SDG’s) die zijn gekozen door de pensioenfondsen.

De nadruk ligt op actualiteit en maatschappelijke impact. Daarnaast is de mate van (financiële) 

materialiteit een belangrijke voorwaarde voor engagement.

Bij de selectie wordt rekening gehouden met de volgende factoren:

• De mogelijkheid voor DEN om invloed uit te oefenen

• De mate waarin DEN kennis kan verkrijgen over een ESG issue

• De materialiteit van het onderwerp (financieel en maatschappelijk)

• De mate van de verwachte respons en voortgang

Achmea IM is de serviceprovider (uitvoerder) en Finance Ideas is de coördinator van het initiatief, maar 

de deelnemende pensioenfondsen zijn in de lead als het gaat om het stellen van kaders en het 

formuleren van doelstellingen. 
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Gerelateerd:
DEN maakt een goede invulling van het Shareholders Rights Directive II (SRDII), IORP II en de 

Dutch Stewardship Code mogelijk. In deze richtlijnen/regelgeving wordt verwacht dat

pensioenfondsen engagementbeleid voeren en onderling samenwerking zoeken.

Leden/deelnemers:
Pensioenfonds Horeca & Catering

Pensioenfonds Detailhandel

Ahold Delhaize Pensioen

Wat doen

pensioenfondsen? 

Door de samenwerking vergroten pensioenfondsen impact op thema’s die voor hen relevant zijn 

en extra aandacht verdienen naast reguliere engagement programma’s. 

Pensioenfondsen nemen actief deel in het gehele engagement proces:

• Ze bepalen het thema middels overleg en halfjaarlijks worden deze thema’s ge-evalueerd

indien gewenst.

• Ze maken gezamenlijk overwegingen over de engagement strategie en dienen akkoord te 

geven aan een voorstel voor een plan van aanpak.

• Pensioenfondsen nemen deel aan engagement gesprekken.

Links: 
Pensioenfonds Horeca & Catering

Pensioenfonds Detailhandel

https://www.phenc.nl/vermogensbeheer/maatschappelijk-verantwoord-beleggen/rapportages-dutch-engagement-network/
https://www.pensioenfondsdetailhandel.nl/mvb-detail-page/mvb-het-gesprek-aangaan

