Verantwoord beleggen
Stap Algemeen Pensioenfonds

Heldere pensioenen, lage kosten, optimaal rendement, geen zorgen
Stap komt tegemoet aan de moderne pensioenwensen van werknemers en werkgevers.
Dit betekent dat we uitstekende pensioendienstverlening bieden tegen een eerlijke prijs.
Voor werknemers levert dit inzichtelijke pensioenen op tegen lage kosten en met een zo
goed mogelijk rendement. Voor werkgevers is Stap een aantrekkelijk alternatief: zonder de
zorgen en hoge kosten van een eigen pensioenfonds. Ons doel: de betaalde pensioenpremies
leveren werknemers zoveel mogelijk pensioen op. Want de deelnemer staat bij ons voorop.

Geen zorgen

Heldere pensioenen

€

Optimaal rendement

Lage kosten

Stap is het eerste Algemene Pensioenfonds (APF) van Nederland, opgericht in juni 2016.
Onze onafhankelijke bestuurders zijn verantwoordelijk voor de regelingen die we uitvoeren
voor de aangesloten collectiviteitkringen. Deze kringen oefenen via hun belanghebbendenorganen invloed uit op bijvoorbeeld toeslagen- en premiebeleid. Een effectieve vorm van
medezeggenschap! Stap is een onafhankelijke stichting, opgericht door pensioenuitvoerder
TKP en verzekeraar Aegon.
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Stap combineert beide methodes.

Welke bedrijven of landen komen niet in aanmerking voor
beleggingen?
Stap sluit beleggingen in een aantal landen uit: deze landen zijn veroordeeld (universeel erkend)
voor de schending van mensenrechten. De uit te sluiten beleggingen zijn staatsobligaties en
overige leningen van centrale en lagere overheden van deze landen. Ook beleggen wij niet in
bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie, ontwikkeling, handel en onderhoud van
controversiële wapens. Denk aan nucleaire en biologische wapens of munitie met verarmd
uranium. Leidraad voor Stap zijn de Global Compact Principles van de Verenigde Naties die
betrekking hebben op mensen- en arbeidsrechten, milieu en anticorruptie.

Anti-corruption
Principle 10: Businesses should work against
corruption in all its forms, including extortion
and bribery

Human rights
Principle 1: Businesses should support and
respect the protection of internationally proclaimed human rights; and
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Environment
Principle 9: Encourage the development
and diffusion of environmentally friendly
technologies;
Principle 8: Undertake initiatives to
promote greater environmental
responsibility; and
Principle 7: Businesses should support a
precautionary approach to environmental
challenges;
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Principle 2: Make sure that they are not
complicit in human rights abuses.
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Labour
Principle 3: Businesses should uphold the
freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
Principle 4: The elimination of all forms of
forced and compulsory labour;
Principle 5: The effective abolition of child
labour; and
Principle 6: The elimination of discrimination
in respect of employment and occupation.

Wat gebeurt er als landen of ondernemingen onvoldoende
scoren?
Met bedrijven of landen die zich niet gedragen volgens deze principes, gaat
TKP Investments namens Stap de dialoog aan, ook wel engagement genoemd.
Als na een periode van drie jaar blijkt dat de engagementactiviteiten niet tot het
gewenste resultaat hebben geleid, wordt overwogen alsnog deze bedrijven uit te sluiten.

Dialoog
aangaan
Strategie
voor verantwoord
beleggen

Na 3 jaar
overweging
sluiten

Actief stembeleid
gebruiken

Ook voeren we een actief stembeleid. Dit betekent dat we – als belegger in Europese
beursgenoteerde bedrijven – op aandeelhoudersvergaderingen gebruikmaken van ons
stemrecht. Via deze weg hebben we invloed op de koers die grote ondernemingen varen.
Hierbij gaat het – naast benoemingen van bestuurders en beloningsvoorstellen – om
milieuaspecten en maatschappelijke thema’s. Ons stembeleid is een integraal onderdeel
van onze strategie voor verantwoord beleggen.

Hoe screenen of selecteren we
verantwoorde bedrijven?
Daarvoor schakelt TKP Investments een gespecialiseerde
externe partij in: Sustainalytics. Deze organisatie screent
jaarlijks de beleggingsportefeuilles. Daarbij zijn de ESGcriteria een vast onderdeel van ons multi-managerselectieproces. Uiteraard monitort TKP Investments continu de
bedrijven waarin we beleggen.

Wat is het voordeel van verantwoord beleggen voor u?
Wij zijn van mening dat bedrijven met aandacht voor duurzaamheid hun risico’s beter
beheersen. Dit draagt vervolgens bij aan een beter risico/rendementsprofiel van de
beleggingsfondsen. Bovendien krijgen wij steeds vaker de indruk dat deze bedrijven
innovatiever zijn en meer anticiperen op de toekomst. Dat maakt hen waarschijnlijk
efficiënter en strategisch sterk. Uiteindelijk heeft u daar natuurlijk ook voordeel van.
Bovendien…u wilt toch ook dat uw pensioengeld belegd wordt in ondernemingen of
landen die oog hebben voor mens, milieu en maatschappij? Bij Stap hoeft u zich daar
in elk geval geen zorgen over te maken.

Wilt u meer informatie?
Dat kan. Wij vertellen u graag meer over
verantwoord beleggen. Of wilt u meer
informatie over de beleggingsoplossingen
die het beste aansluiten bij uw wensen en
doelstellingen? Neem dan contact met ons
op.

Disclaimer
In het geval van een collectieve waardeoverdracht naar een eigen Pensioenkring
bij Stap, kan het zijn dat er tijdelijk wordt
afgeweken van het beschreven beleid.
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