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Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,
25OO EA DEN HAAG

Heemstede, 25 juni 2018

Geachte heer/mevrouw,

Op 28 mei 2018 is de internetconsultatie lnitiatiefwet Van Weyenberg tot het vergroten van de

inspraak van pensioendeelnemers ínzake uitsluitingenbeleid en verantwoord beleggen.

Stichting MultiNationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) stelt zich ten doel de collectieve
belangen van de (centrale)ondernemingsraden van de grootste multinationale ondernemingen in

Nederland te behartigen en maakt daarbij graag gebruik van de gelegenheid om aan de consultatie
en daarbij aan het tot stand komen van deze en volgende wetten bij te dragen.

MNO ervaart dat een instantie, die de werknemerc vertegenwoordigt een essentiële rolvervult in de
goede besturing van een onderneming, De ondernemingsraden hebben voelhorens naar alle
stakeholders. Juist daar waar bestuurders alleen gefilterde informatie ontvangen is het bestaan van

een werknemersvertegenwoordiging des te belangrijk.

Die lijn doortrekkend zijn wij ervan overtuigd dat verantwoordingsorganen eenzelfde soort rol
vervult. Het is goed te weten dat de rolvan een verantwoordingsorgaan in de governance van het
pensioenfonds steeds steviger gegrondvest wordt.

De uitbreiding van de bevoegdheden, zoals die in dit wetsvoorstel worden gedaan is daar een

voorbeeld van. Wij zien dit wetsvoorstel als een stap verder in de ontwikkeling van het
verantwoordingsorgaan, zoals die op termijn moet gaan worden. Een volwassen

verantwoordingsorgaan zal in de toekomst een belangrijke rol in de toetsing en daardoor ook in de

vorming van het beleid gaan voeren. Dat zal zich niet beperken tot het uitsluitingenbeleid en het
beleggingsbeleid, maar dat zal dan gaan over het gehele beleid en vooral over de evenwichtigheid
van dat beleid tegenover de groepen binnen en buiten het pensioenfonds.

MNO heeft het begrip Maatschappelijk Verantr,\roord Ondernemen alvele jaren op de agenda staan.
lnstitutionele beleggers hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van de economie in onze
wereld. MNO is ervan overtuigd dat het belangrijk is om ons goed te realiseren wat precies de inhoud
van verantwoord beleggÈn zou moéten zijn. Dat betekent dat pensioenfondsen een belarrgrijke en

leidende rol hebben in de dialoog wat verstandig is, welke ontwikkeling van de maatschappij we
nastreven en in welk tempo. De helpende hand van het Verantwoordingsorgaan met haar specifieke
kenmerken kan daarbij niet gemist worden.

Dat een verantwoorde belegging het rendement in de weg zou staan is niet correct, institutionele
beleggers zljn er aljarenlang mee bekend dat een belang in een onderneming, die maatschappelijk
verantwoord ondernemen in het vaandel heeft gemiddeld qua rendement beslist nlet onderdoet
voor de andere ondernemingen.

lh de Stichting MultiMstiancle Ondernemingsrodenwerleg, kamen vertegenwoordigers t&n tcefitrale) Ondernemingsraden van een vffiigÈal
gaote internatianale concems op regelmatige bqsis bijeen. Aoel van de stichting is het bafirderen van medezeggenschop. Bii deze

oaogesloten concerns werken meer dan 635.A@ me»sen in Nederland en nog eens ruim 4,3 mi$oen in het buítenland
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Een en ander houdt in dat zowel pensioenfondsbestuurders als leden van het
verantwoordingsorgaan zich steeds meer zullen gaan bezighouden met macro strategische inzichten.

MNO verwacht dat die dialoog nog breder dan thans gevoerd gaat worden, opdat pensioenfondsen

daarin de juiste rol kunnen gaan spelen. Het faciliteren van die dialogen zalonzes inziens nog

belangrijker zijn en worden dan het soms star aandoende uitsluitingenbeleid.

Hoogachtend,

Namens StichtingMNO,
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