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Duurzaamheidsrapportage LifeSight



Beleggen bij LifeSight

LifeSight zorgt voor een adequate opbouw van pensioenkapitaal voor haar deelnemers. Hiervoor zijn de volgende beleggingsopties beschikbaar:
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PensioenstabilistatorSlim Laten BeleggenSlimme Standaard Zelf Beleggen

>99% van de deelnemers van LifeSight

Slimme Standaard en Slim Laten Beleggen

Meer dan 99% van de deelnemers van LifeSight beleggen in de beleggingsopties Slimme 

Standaard en Slim Laten Beleggen. LifeSight zorgt er via de Slimme Standaard voor dat de 

beleggingen aansluiten bij de leeftijd en het salaris van een deelnemer. Een deelnemer kan 

overstappen van de Slimme Standaard naar Slim Laten Beleggen, en zo zelf sturen op het 

gewenste pensioendoel met bijbehorend risico.

Het pensioenkapitaal wordt in de beleggingsopties Slimme Standaard en Slim Laten Beleggen 

belegd via het lifecycle-principe. Hiervoor wordt er belegd in drie LifeSight fondsen, die door 

LifeSight speciaal zijn ontwikkeld: het Rendement fonds en de Matching fondsen Kort en Lang. 

Het lifecycle-principe betekent dat het risico automatisch wordt afgebouwd naarmate iemand 

dichter bij de pensioenleeftijd komt. 



Verdeling over vermogensbeheerders 

LifeSight belegt niet zelf, maar kiest beleggingsfondsen die worden beheerd door externe, gespecialiseerde vermogensbeheerders. Het beleid van de 

vermogensbeheerder is dan ook van toepassing op de beleggingen van LifeSight. LifeSight zorgt ervoor dat het duurzame beleggingsbeleid van de 

vermogensbeheerders past bij het duurzame beleggingsbeleid van LifeSight. In onderstaand diagram is de verdeling van het LifeSight Rendement 

Fonds zichtbaar over de vermogensbeheerders.

Deze rapportage bevat een duurzaamheidsrapportage van de door LifeSight geselecteerde fondsen bij Actiam. Zoals in onderstaande grafieken is te 

zien, betreft dit dus de meerderheid van de LifeSight beleggingen binnen het LifeSight Rendement Fonds.
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Meer info

https://www.lifesight.nl/beleggen/fondsinformatie/
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Duurzaamheid wordt steeds

belangrijker in onze dagelijkse levens.

Daarom investeren we in een

duurzame toekomst, zodat we van ons

pensioen kunnen genieten in een

aangename wereld. Duurzaam

investeren, betekent investeren met

oog voor het milieu, de maatschappij

en goed bestuur (ESG). Bedrijven die

zich voorbereiden op, en een rol

spelen in, de onvermijdelijke

transities die nodig zijn om in de

nabije toekomst een duurzame

samenleving te bereiken, zijn de

winnaars van de toekomst. LifeSight is

er dan ook van overtuigd dat

duurzaam beleggen ook financieel

bijdraagt aan een goed pensioen.

Om zo’n duurzame samenleving vorm

te geven, verkleinen we met onze

investeringen duurzaamheidsrisico’s,

zoals klimaatverandering en

watergebruik in water-schaarse

gebieden en vergroten we

duurzaamheidskansen, zoals schone

energiebronnen en betaalbare

woningen. Nog niet alle bedrijven zijn

klaar voor een duurzame samenleving,

daarom gaan we met hen het gesprek

aan voor verbetering (engagement) en

stemmen we op

aandeelhoudersvergaderingen. Op die

manier stimuleren we bedrijven om

stappen te zetten die nodig zijn om te

verduurzamen.

5

Waarom een Dashboard Duurzaamheid?

Photo by Matthew T Rader on Unsplash

https://unsplash.com/@matthew_t_rader?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/renewable-energy?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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In het dashboard vind je informatie

over de duurzaamheidsprestatie van

de beleggingsfondsen waarin jouw

pensioenpremie belegd wordt.

Je vindt terug a.) hoe

duurzaamheidsrisico’s worden beperkt

en duurzaamheidskansen worden

gegrepen ten opzichte van de

benchmarks en b.) waar de

beleggingsfondsen zich bevinden op

het pad van verduurzaming over tijd.

Duurzaamheidsprestaties worden op

vier manieren gemeten:

1. Percentage uitsluitingen: een hoger

percentage geeft aan dat de

beleggingsfondsen meer bedrijven

uitsluiten voor investering, omdat die

internationale richtlijnen op

bijvoorbeeld mensenrechten of

sociaal-ethische principes overtreden.

De bedrijven die worden uitgesloten

van de benchmark worden beoordeeld

op basis van het ACTIAM

Duurzaamheidsbeleid.

2. ESG score (0-100): een score van

100 geeft aan dat de

beleggingsfondsen investeren in

bedrijven die zeer goed hun

duurzaamheidsrisico’s beperken en

duurzaamheidskansen grijpen. Hierbij

wordt gekeken naar de risico’s en

kansen op het vlak van milieu,

maatschappij en goed bestuur.

3. Klimaat- en waterrisico’s: in lijn

met toenemende verwachtingen om

klimaatverandering te beperken,

meten we twee specifieke

duurzaamheidsrisico’s in meer detail.

Klimaatrisico geeft aan in welke mate

de beleggingsfondsen en de sectoren

daarbinnen bijdragen aan de uitstoot

van broeikasgassen. Waterrisico geeft

aan in welke mate de

beleggingsfondsen en de sectoren

daarbinnen water gebruiken in

gebieden waar water schaars is. Door

beide risico’s te meten krijg je inzicht

in de mate waarin de

beleggingsfondsen zijn blootgesteld

aan (potentiële) financiële risico’s

door bijvoorbeeld strengere wet- en

regelgeving in de vorm van een

carbonprijs of veranderende

voorkeuren van consumenten voor

duurzamere producten.

4. Engagement en stemmen: het

aantal actieve engagements en de

voortgang in mijlpalen geeft aan in

welke mate er dialogen plaatsvinden

met bedrijven op duurzaamheid. Het

aantal stemmen tegen

managementvoorstellen en voor

aandeelhoudersvoorstellen opgesplitst

naar onderwerp geeft aan in welke

mate bedrijven duurzaamheid in hun

strategie en beleid hebben

opgenomen. Tezamen geeft dit een

beeld van de mate waarin bedrijven

gestimuleerd worden om te

verduurzamen.
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Wat staat er in het Dashboard Duurzaamheid en hoe kan ik het gebruiken?

Photo by Garrett Sears on Unsplash

https://unsplash.com/@garrettsears?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/navigation?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Verminder Duurzaamheidsrisico’s

Duurzaam beleggen wordt ook wel

ESG beleggen genoemd. ESG is een

(Engelse) afkorting voor Milieu

(Environmental), Sociaal (Social) en

Bestuurlijk (Governance).

Er zijn duurzaamheidsrisico’s als

bedrijven:

- onvoldoende rekening houden met

het milieu

- hun werknemers en de

maatschappij niet goed behandelen

- geen goed bestuur (management)

hebben

De portefeuille van LifeSight

investeert niet in bedrijven die

internationale normen en

mensenrechten van de Verenigde

Naties schenden. Ook wordt er niet

belegd in bedrijven die niet goed

omgaan met duurzaamheidsrisico’s.

Deze bedrijven nemen onvoldoende

stappen om meer duurzaam te

worden. Als er niet in een bedrijf

wordt belegd dan noemen we dit een

uitsluiting. De uitsluitingen worden

uitgedrukt in een percentage van het

benchmarkgewicht.

Wat is een benchmark?

De benchmark is de meetlat waarmee

ACTIAM de beleggingen van LifeSight

vergelijkt met de markt. Zo kan je de

verschillen zien. De benchmark is een

grote verzameling van bijvoorbeeld

aandelen, wat een goed beeld geeft

van een bepaalde markt. De MSCI

Europe benchmark geeft dus een

beeld van de totale Europese

aandelenmarkt. In deze benchmark

wordt niet gekeken naar

duurzaamheid.

Een uitsluiting van bijvoorbeeld 10%

betekent dat LifeSight niet belegt in

10% van bedrijven die wel in de

benchmark zitten. 10% van de

bedrijven worden dus uitgesloten

omdat ze een onvoldoende scoren op

duurzaamheid.
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Bijlage: Verminder Duurzaamheidsrisico’s - Wat is een benchmark?

Photo by J.A.Neshan Paul on Unsplash

Voor meer informatie over de het ACTIAM duurzaamheidsbeleid (ENG) kijk op: 
https://www.actiam.com/4a7bb8/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/actiam_sustainable-investment-policy.pdf

https://unsplash.com/@jey360creations?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/factory-workers?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.actiam.com/4a7bb8/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/actiam_sustainable-investment-policy.pdf
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Bedrijven ontvangen van ACTIAM een

duurzaamheidsscore (ESG score)

tussen de 0 en 100. Bedrijven met een

score van 0 doen (bijna) niets om hun

duurzaamheidsrisico’s te

verminderen. Bedrijven met een score

van 100 doen heel veel om hun

duurzaamheidsrisico’s te

verminderen. De duurzaamheidsscore

wordt door ACTIAM berekend per

bedrijf.

In het dashboard zie je de

duurzaamheidsscore van de LifeSight

beleggingen. Dat is de

duurzaamheidsscore van alle

bedrijven bij elkaar. Als een bedrijf

heel groot is dan telt dit bedrijf

zwaarder mee in de score dan een

klein bedrijf. De score is te

vergelijken met de

duurzaamheidsscore van de

benchmark.
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Bijlage: Duurzaamheidsscore

Photo by Ben White on Unsplash

Voor meer informatie over de ACTIAM duurzaamheidsscore (ENG) kijk op: 
https://www.actiam.com/4a7729/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/esg-integration_esg-scoring-policy-for-companies.pdf

https://unsplash.com/@benwhitephotography?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/world?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.actiam.com/4a7729/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/esg-integration_esg-scoring-policy-for-companies.pdf
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Waterrisico

Het verbruik van zoetwater door

bedrijven in gebieden waar er weinig

water is heeft negatieve gevolgen. De

samenleving en (andere) bedrijven in

buurt hebben hier last van. Dit

noemen we stressed water. We laten

zien hoeveel stressed water er

gebruikt wordt door bedrijven waarin

je belegd en vergelijken dit met de

benchmark. Waterconsumptie uit

gebieden waar water schaars is wordt

uitgedrukt in liters per miljoen

geïnvesteerde euro.

Sector

Het verbruik van stressed water in je

beleggingen wordt door verschillende

soorten bedrijven (sectoren) bepaald.

Daarmee dragen zij meer of minder

bij aan het waterrisico. De top vijf

sectoren met het meeste verbruik zijn

weergegeven. Ook wordt het verbruik

van stressed water van de LifeSight

beleggingen vergeleken met de

benchmark.
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Bijlage: Klimaatrisico en Waterrisico

Photo by Ava W. on Unsplash

Klimaatrisico

De uitstoot van broeikasgassen door

bedrijven draagt bij aan

klimaatverandering. De uitstoot van

broeikasgassen is een goede

aanwijzing voor het klimaatrisico in

de beleggingen van LifeSight. We

vergelijken dit met de uitstoot van de

benchmark. De uitstoot wordt

uitgedrukt in tonnen CO2–equivalent

per miljoen geïnvesteerde euro. CO2–

equivalent is de meeteenheid om het

opwarmend vermogen van

broeikasgassen weer te geven. Naast

koolstofdioxide (CO2) worden ook

andere broeikasgassen meegeteld; dit

zijn lachgas (N2O, distikstofoxide),

methaan (CH4) en de fluorhoudende

gassen (F-gassen).

Sector

De uitstoot van broeikasgassen van de

LifeSight beleggingen wordt door

verschillende soorten bedrijven

(sectoren) bepaald. De top vijf

sectoren met de grootste uitstoot zijn

weergegeven. Ook wordt de uitstoot

van de LifeSight beleggingen

vergeleken met de benchmark.

https://unsplash.com/@avacado823?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/water-basin?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Dialoog – actieve engagements

Door te investeren in bedrijven is het

mogelijk om deze bedrijven aan te

moedigen om duurzamer te worden.

Met een aandeel in bedrijven start

ACTIAM namens LifeSight een dialoog.

In het Engels noemen we dit

‘engagement’.

Engagement is een overleg met een

bedrijf om hun gedrag te veranderen.

Zo proberen we bedrijven duurzamer

te maken. Het kan voorkomen dat

bedrijven niet open staan voor een

dialoog en het veranderen van hun

beleid. In dat geval kunnen deze

bedrijven uiteindelijk worden

uitgesloten. LifeSight gaat dan niet

meer je pensioengeld beleggen in

deze bedrijven. Het aantal lopende

engagements wordt hier

weergegeven.

Engagements - mijlpalen

De voortgang van engagements wordt

gemeten via mijlpalen:

- Mijlpaal 0: De engagement is

gestart

- Mijlpaal 1: Eerste communicatie

wordt verzonden en het bedrijf

heeft een ontvangstbevestiging

gegeven

- Mijlpaal 2: De doelstellingen van

het overleg worden in detail met

het bedrijf besproken

- Mijlpaal 3: Het bedrijf antwoord

met de relevante informatie of

zegt toe om het probleem te

behandelen.

Na het behalen van mijlpaal 3 wordt

gemeten of de afgesproken

doelstelling met een bepaald bedrijf

wordt gehaald. Als alle doelstellingen

zijn behaald, kan de engagement

succesvol worden afgesloten.
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Bijlage: Engagement

Photo by Amy Hirschi on Unsplash

Voor meer informatie over de ACTIAM Engagement Strategie (ENG) kijk op: 
https://www.actiam.com/48df26/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/actiam_sustainable-investment-instruments.pdf

https://unsplash.com/@amyhirschi?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/business-meeting?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.actiam.com/48df26/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/actiam_sustainable-investment-instruments.pdf
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Stemmen - totaal

LifeSight belegt je pensioengeld via

aandelen in bedrijven. Hierdoor zijn

er aandeelhoudersrechten. Dit

betekent bijvoorbeeld dat er gestemd

mag worden tijdens een

aandeelhoudersvergadering over de

strategie en het beleid van een

bedrijf.

Er zijn twee type stemmen. Stemmen

op management voorstellen

(voorstellen ingebracht door het

management van een bedrijf) en

aandeelhoudersvoorstellen

(voorstellen ingebracht door

aandeelhouders). Door te stemmen

probeert ACTIAM namens LifeSight

invloed uit te oefenen op het

duurzaamheidsbeleid van een bedrijf.

Bijvoorbeeld: een voorstel van een

energiebedrijf om meer te investeren

in windmolens zal eerder worden

goedgekeurd dan een voorstel om

kolencentrales te bouwen. De twee

grafieken laten de percentages

stemmen voor (for), tegen (against) of

niet gestemd (abstain) zien. Dit zie je

per type voorstel.

Stemmen – per onderwerp

Het aantal stemmen kan ook worden

opgesplitst per onderwerp. In het

overzicht zie je een selectie van het

totale aantal stemmen, namelijk het

aantal stemmen tegen

managementvoorstellen en voor

aandeelhoudersvoorstellen per

onderwerp.

Voorbeelden van onderwerpen waarop

gestemd kunnen worden zijn

bijvoorbeeld de samenstelling van het

bestuur van een bedrijf (Board), de

uitbetaling van salarissen aan

bestuurders (Remuneration),

rapportage over diversiteit (Diversity)

en andere onderwerpen.
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Bijlage: Stemmen

Photo by Edwin Andrade on Unsplash

Voor meer informatie over het ACTIAM Stembeleid (ENG) kijk op: 
https://www.actiam.com/49e7c7/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/responsible-investments_voting-policy.pdf

https://unsplash.com/@theunsteady5?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/vote?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://www.actiam.com/49e7c7/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/responsible-investments_voting-policy.pdf

