Verantwoord Beleggen volgens Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en
Jachtbouw

Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de
Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw hierna, PHJ,
geeft sinds 2009 invulling aan verantwoord beleggen.
Dit vanuit de overtuiging dat verantwoord beleggen
bijdraagt aan het realiseren van een goed en betaalbaar
pensioen voor huidige en toekomstige generaties. Het
pensioenfonds besteedt waar nodig en binnen de
zorgplicht aandacht aan ecologische, sociale en ‘goed
bestuur’ onderwerpen. Maatschappelijk verantwoord
ondernemen door ondernemingen waarin belegd wordt
speelt een hierbij een belangrijke rol.

disproportioneel veel burgerslachtoffers en
veroorzaakt humanitaire effecten die niet beperkt
blijven tot het slagveld en lang na een conflict nog
onnoemelijk leed veroorzaakt. PHJ heeft vastgesteld
dat onderstaande typen wapens niet aan de principes
van 'onderscheid' en 'proportionaliteit' voldoen en
beschouwt daarom deze wapens als controversieel:
§ kernwapens
§ clustermunitie
§ antipersoonsmijnen
§ biologische en chemisch wapens.

Uitgangspunten
Als uitgangspunt voor verantwoord beleggen hanteert
PHJ de Global Compact van de Verenigde Naties.
Deze bestaat uit tien principes die gerelateerd zijn aan
mensenrechten, arbeidsnormen, milieu en
anticorruptie die hun oorsprong vinden in
internationaal breed geaccepteerde verdragen zoals de
Universele verklaring van de rechten van de mens en
de normen van de International Labour Organisation.
(www.unglobalcompact.org)

Engagement, aangaan van dialoog met
ondernemingen
Engagement, het aangaan van dialoog met
ondernemingen, is het centrale middel van het
verantwoord beleggen beleid. Doel is om een
positieve gedragsverandering te bewerkstelligen en
daarnaast aandeelhouderswaarde te creëren. Bij het
aangaan van de dialoog staan ook de uitgangspunten
van het Global Compact centraal.

Instrumenten
Verantwoord beleggen kan op verschillende manieren
worden ingevuld. Bij het in praktijk brengen van het
verantwoord beleggen wordt door PHJ gebruik
gemaakt van de volgende instrumenten:
1. Uitsluiting, van producenten van controversiële
wapens;
2. Engagement, het aangaan van de dialoog met
ondernemingen;
3. Corporate governance en stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen
Uitsluiting
PHJ wenst niet te beleggen in ondernemingen die
controversiële wapens produceren. Waar mogelijk
sluit het pensioenfonds deze beleggingen uit. Bij de
bepaling of een wapen controversieel is maakt het
pensioenfonds gebruik van de principes van
'onderscheid' en 'proportionaliteit', sleutelbegrippen in
het internationaal humanitair recht. Het principe van
onderscheid beschermt civiele personen en civiele
objecten tegen de gevolgen van militaire operaties.
Een controversieel wapen maakt bij gebruik geen
onderscheid tussen burgers en militairen. Vanuit het
begrip proportionaliteit wordt gesteld dat een
oorlogvoerende alleen die hoeveelheid geweld mag
toepassen noodzakelijk voor het verslaan van de
vijand. Een controversieel wapen maakt bij gebruik

Corporate governance en stemmen op
aandeelhoudersvergaderingen
Een andere manier om ondernemingen te beïnvloeden
is door gebruik te maken van aandeelhoudersrechten.
Waar mogelijk kiest PHJ voor actief gebruik van
stemrecht. Bij het uitoefenen van het stemrecht wordt
gebruik gemaakt van de stemanalyses en -adviezen
van Institutional Shareholder Services (ISS). ISS
houdt rekening met internationaal geaccepteerde
corporate governance codes, zoals die van de OECD
en International Corporate Governance Network
(ICGN). Daarnaast houdt het voor iedere afzonderlijke
markt rekening met de lokale wet- en regelgeving en
corporate governance codes.
Beleggingsportefeuille
De portefeuille van PHJ wordt voor een aanzienlijk
deel belegd in beleggingsinstellingen. Binnen deze
beleggingsinstellingen wordt, waar mogelijk, door de
vermogensbeheerders een maatschappelijk
verantwoord beleggingsbeleid gevoerd dat in
overeenstemming is met het beleid van PHJ. PHJ
streeft ernaar om zoveel mogelijk haar verantwoord
beleggen beleid toe te passen. Echter vanwege het
gebruik van beleggingsinstellingen is het niet altijd
mogelijk om het PHJ specifieke verantwoord beleggen
beleid toe te passen.

