
 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 
 
Inleiding 
Op 10 maart 2021 is de Europese richtlijn ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) in 
werking getreden. De SFDR is onderdeel van het EU Actieplan Duurzame Financiering en bevat nieuwe 
regels over informatieverschaffing over duurzaamheid van beleggingen. De SFDR heeft rechtstreekse 
werking voor de EU-lidstaten. Deze regels gelden voor financiële instellingen. Dat zijn 
vermogensbeheerders en verzekeringsmaatschappijen, maar ook Bpf HiBiN wordt als pensioenfonds  
gezien als aanbieders van een financieel product. 
 
Op grond van de SFDR moeten pensioenfondsen rapporteren over hoe ze omgaan met de belangrijkste 
ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op mens, milieu en samenleving.  
 
Bpf HiBiN voldoet aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), de Europese 
informatieverschaffingsverordening over duurzame beleggingen. Hieronder leest u hoe Bpf HiBiN 
voldoet aan de SFDR.  
 
SFDR-rapportages op detailniveau (level 2) 
Per 1 januari 2023 moet Bpf HiBiN op detailniveau via een voorgeschreven sjabloon informatie op de 
website beschikbaar stellen. In deze precontractuele informatie heeft Bpf HiBiN beschreven hoe de 
pensioenregeling aan ecologische en sociale kenmerken voldoet. Daarbij is in dit document volgens de 
vereisten beschreven welke ESG-methodologieën, ESG-indicatoren, gegevensbronnen en 
screeningscriteria het fonds gebruikt. In hoeverre Bpf HiBiN voldoet aan de ecologische en sociale 
kenmerken, wordt gerapporteerd in het jaarverslag over 2022. 
 
Publicatie informatie integratie duurzaamheidsrisico’s (artikel 3) 
Bpf HiBiN hanteert een beleid ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (het ESG-
beleid). Daarin wordt rekening gehouden met milieu, sociale en governance overwegingen, ook wel 
aangeduid als ESG. 
 
Lees hier meer over ons ESG-beleid (Link naar pdf bestand) 
 
Due diligence: ongunstige effecten op de duurzaamheid (artikel 4) 
Op grond van de SFDR dient Bpf HiBiN aan te geven of zij de belangrijkste ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt. Bpf HiBiN weegt verschillende ESG 
criteria mee bij haar investeringsbeslissingen. Echter, Bpf HiBiN weegt niet specifiek mee wat de 
ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn op de duurzaamheidsfactoren in de zin van artikel 
4 van de SFDR.  
 
Omdat de secundaire wetgeving nog niet definitief is, kan Bpf HiBiN niet beoordelen of hieraan wordt 
voldaan. Bovendien biedt de wetgeving kleinere organisaties met minder dan 500 werknemers de 
mogelijkheid om op een minder uitgebreid niveau te rapporteren over het meewegen van de 
duurzaamheidsfactoren. Om hoge kosten van extra rapportages te voorkomen, maakt Bpf HiBiN  
gebruik van deze mogelijkheid. 
 
Het bestuur van Bpf HiBiN zal dit opnieuw beoordelen, zodra de verdere uitwerking van de SFDR 
definitief en officieel gepubliceerd is en het fonds tegen aanvaardbare kosten aan de voorwaarden van 
de secundaire wetgeving kan voldoen. 
 
Transparantie over beloningsbeleid (artikel 5) 



 
Bpf HiBiN voert een beloningsbeleid dat bijdraagt aan het voorkomen van (de schijn van) 
belangenverstrengeling, het voorkomen van het nemen van onaanvaardbare of ongewenste risico’s, 
waaronder duurzaamheidsrisico’s -, en het voorkomen van het maken van kosten die niet in het belang 
zijn van belanghebbenden van Bpf HiBiN. 
 
De beloning van bestuurders, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan en medewerkers bij Bpf HiBiN 
is onafhankelijk van het rendement van de beleggingsportefeuille. De afwegingen van eventuele 
duurzaamheidsrisico’s worden daardoor niet beïnvloed door het beloningsbeleid van bestuurders of 
medewerkers. 
 
Het beloningsbeleid voor het bestuur, raad van toezicht, verantwoordingsorgaan en medewerkers van 
Bpf HiBiN voldoet daarmee aan de wettelijke eisen uit de SFDR, het Besluit Financieel Toetsingskader, 
de Code Pensioenfondsen en de Principes beheerst beloningsbeleid van AFM en DNB. 
 
Classificatie pensioenregeling: promoten van ecologische of sociale kenmerken (artikel 8)  
Bpf HiBiN classificeert de pensioenregeling onder voorbehoud van de definitieve secundaire wetgeving  
als een duurzaam product dat ecologische of sociale kenmerken promoot, waarbij gedeeltelijk in 
duurzame producten wordt belegd. Bpf HiBiN heeft met de pensioenregeling duurzaam beleggen niet 
als doel, echter, het fonds heeft wel de visie dat het als lange termijn belegger kan bijdragen aan 
maatschappelijke lange termijn waarde creatie en wil daaraan invulling geven door maatschappelijk 
verantwoord beleggen te integreren in het beleggingsbeleid.  
 
Het bestuur van Bpf HiBiN zal de classificatie van de pensioenregeling opnieuw beoordelen, zodra de 
verdere uitwerking van de SFDR officieel gepubliceerd is en het fonds tegen aanvaardbare kosten aan 
de voorwaarden van de secundaire wetgeving kan voldoen. 
 
Voor een verdere onderbouwing van deze classificatie verwijzen wij naar het ESG-beleid.  
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