
 
 

Hoe gaan wij om met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? – 
Stichting Pensioenfonds Capgemini 

De Europese verordening SFDR bepaalt dat een pensioenfonds aan moet geven of het de 
belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren meeneemt.   
 
Pensioenfonds Capgemini (hierna ook het pensioenfonds) houdt op dit moment geen rekening met 
de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren, in de zin 
van artikel 4 van SFDR.  
 
Eigen afweging 
Het pensioenfonds weegt verschillende ESG-criteria mee bij zijn investeringsbeslissingen. Maar het 
pensioenfonds weegt niet specifiek mee wat de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen zijn 
op de duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in SFDR. Het pensioenfonds heeft dus een eigen 
keuze gemaakt welke criteria het meeweegt.  

De SFDR wetgeving is nog in ontwikkeling en is dus nog niet definitief. In 2023 worden wijzigingen 
verwacht in de lijst met belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren en de 
indicatoren. Nu zijn de wijzigingen nog niet bekend. Het pensioenfonds wil zich bij zijn 
beleggingsbeslissingen nog niet vastleggen op die belangrijkste ongunstige effecten, zonder dat het 
weet wat die factoren en indicatoren exact zijn. 

Data 
Daarnaast moeten pensioenfondsen die wel rekening houden met ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren ook over een grote hoeveelheid indicatoren 
rapporteren. Het pensioenfonds moet daarvoor aanvullende data inkopen. Dit brengt hoge kosten 
met zich mee. Maar ook de dekking van de data en de kwaliteit daarvan is een reden om (voorlopig) 
de verklaring ongunstige effecten niet op te stellen. 

Heroverweging keuze 
Het pensioenfonds verwacht dat zowel de dekking als de kwaliteit van de data de komende jaren zal 
verbeteren. Het pensioenfonds zal dan de huidige keuze om geen rekening te houden met de 
belangrijkste ongunstige effecten in heroverweging nemen. Bij deze heroverweging neemt het 
pensioenfonds de kwaliteit, inspanning en kosten van de rapportages mee. Deze heroverweging kan 
ook nog beïnvloed worden wanneer deelnemers willen dat het pensioenfonds rekening houdt met 
de wettelijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsrisico’s. 

 


