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IORP II-RICHTLIJN (1/2)
Door: Europese Unie (EU)

Sinds: 
2003 IORP I

2006 IORP I, implementatie in Nederlandse wetgeving

januari 2017 IORP II, in werking getreden

13 januari 2019 IORP II, implementatie in Nederlandse wetgeving

Gebied:
Governance van een pensioenfonds (en deels ESG als geheel voor beleid)

Verplichting:
Ja, EU-wetgeving voor alle instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBPV's) in de EU.

Gebaseerd op:
x

Informatie:
Pensioenfondsen moeten in hun openbare beleggingsbeginselen aangeven of ze rekening houden met 

ESG-factoren in hun beleggingsbeleid. Als ze er geen rekening mee houden, hoeven en kunnen deze 

niet meegenomen worden bij het nemen van beleggingsbeslissingen en de beheersing van risico’s. Als 

men er wel rekening mee houdt, dient men bekend te maken hoe er rekening gehouden wordt met ESG-

factoren bij het nemen van beleggingsbeslissingen en hoe deze deel uitmaken van het 

risicobeheerssysteem.

‘’(58) Milieu-, sociale en governancefactoren, als bedoeld in de VN-beginselen voor verantwoord 

beleggen zijn belangrijk voor het beleggingsbeleid en de risicobeheersystemen van IBPV's. De lidstaten 

moeten vereisen dat IBPV's uitdrukkelijk bekendmaken waar bij beleggingsbeslissingen met dergelijke 

factoren rekening wordt gehouden en hoe zij deel uitmaken van hun risicobeheersysteem. De relevantie 

en materialiteit van milieu-, sociale en governancefactoren voor de beleggingen van een regeling en de 

wijze waarop met dergelijke factoren rekening wordt gehouden, moeten deel uitmaken van de informatie 

die de IBPV krachtens deze richtlijn verstrekt. Dit sluit niet uit dat een IBPV aan het vereiste voldoet door 

in die informatie te verklaren dat in haar beleggingsbeleid geen rekening wordt gehouden met milieu-, 

sociale en governancefactoren, of dat de kosten van een systeem om toezicht te houden op de 

relevantie en materialiteit van dergelijke factoren en de wijze waarop daarmee rekening wordt gehouden 

niet in verhouding staan tot de aard, schaal en complexiteit van haar werkzaamheden.’’ [Bron]

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016L2341
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Gerelateerd:
Pensioenfederatie Servicedocument IORP II-richtlijn: 

https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=3384

Leden/deelnemers:
x

Wat doen

pensioenfondsen?

x

Links:
Wettekst [NL]:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2341

Wettekst [EN]:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016L2341

Implementatiewet IORP II: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-515.html

https://www.pensioenfederatie.nl/cms/showpage.aspx?id=3384
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32016L2341
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016L2341
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2018-515.html

