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INLEIDING: ONS BELEGGINGSBELEID 
In dit document geven we transparantie over ons (duurzame) beleggingsbeleid 

van Impactbeleggen. In onze beleggingsdienstverlening geven wij alleen over 

Impactbeleggen beleggingsadvies onder het Nationaal Regime. Voor het 

overige ziet onze beleggingsdienstverlening alleen op middelenverdeling en 

exection-only. 

 

Bij Impactbeleggen zijn beleggen en duurzaamheid nauw met elkaar 

verweven. Financieel rendement kan daarbij zeker niet los van duurzaam en 

eerlijk rendement worden gezien. 

 

Bij het vormgeven van een beleggingsbeleid zien we deze verwevenheid 

terug. We doorlopen hierbij een aantal stappen:  

 
 

ONZE BELEGGINGSPRINCIPES 

 Focus op financieel en duurzaam rendement 

We willen ons cliënten helpen met duurzaam beleggen en daarbij positief 

bij te dragen aan milieu, mens en maatschappij, en een goed 

ondernemingsbestuur te bevorderen. Dit betekent dat ESG-criteria: 

Environmental (milieu, ecologisch), Social (mens en maatschappij) en 

Governance (goed ondernemingsbestuur), sterk geïntegreerd zijn in ons 

beleggingsproces en dat we zoveel als mogelijk beleggen in 

fondsen die op hun beurt investeren in bedrijven en/of overheden 

op basis van ESG-criteria en zoveel mogelijk investeringen 

vermijden in bedrijven en/of overheden die op het gebied van ESG 

een onacceptabel gedrag vertonen. We streven een goed 

rendement na waarbij zij ook de maatschappelijke gevolgen van 

de beleggingen meeweegt. 

We willen een positieve ESG-bijdrage bereiken door — ten 

aanzien van ons beleid op gebied van duurzaamheid — als 

uitgangspunt te nemen dat wij in onze beleggingsstrategieën 

alleen fondsen selecteren die voldoen aan ons selectiebeleid op 

het gebied van duurzaamheid. 

Door te beleggen dragen we  bij aan de verdeling van kapitaal 

over bedrijven, overheden en instellingen. We verwachten 

hiervoor op de lange termijn beter beloond te worden dan door 

simpelweg te sparen. Door duurzame (ecologische, sociale en 

governance) overwegingen te integreren in onze 

beleggingsbeslissingen zorgen we er ook voor dat meer kapitaal 

wordt gealloceerd naar bedrijven, overheden en instellingen die 

duurzame doelen nastreven, risico’s worden verminderd en betere 

beleggingsresultaten worden behaald. 

 Het belang van research 

Onze beleggingsstrategie is zoveel mogelijk gebaseerd op 

wetenschappelijk onderzoek (evidence based), waardoor we 

steeds beter begrijpen welke factoren materieel (financieel) 

relevant zijn en derhalve bijdragen aan het beleggingsrendement. 

 Spreiding 

De som is meer dan de delen. Daarom spreiden we onze 

beleggingen zoveel mogelijk, zodat deze niet constant dezelfde 

kant op beweegt en het risico van onze portefeuilles beter wordt 

beheerst. 

 Gedrag 

Door procesmatig (rules based) en gedisciplineerd te beleggen 

houden we ongewenst gedrag (zoals markt timing) onder controle 

Beleggingsprincipes Beleggingsstrategie
Strategische asset 

allocatie

Tactische asset 
allocatie

Fondskeuze
Inrichten  & 
monitoring
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 Langetermijnfocus 

We beleggen voor de lange termijn en laten ons niet afleiden door “lawaai” 

 Kostenbewust 

We zijn bewust van de kosten van beleggen en wegen dit af tegen de 

kwaliteit, rendement en risico van de beleggingen 

 

ONZE BELEGGINGSSTRATEGIE 

 Onze cliënt staat centraal in ons beleggingsproces 

 We beleggen voor een specifiek financieel doel van onze cliënt 

 We maken modelportefeuilles waarbinnen cliënten met een bepaald 

risico/rendementprofiel hun doel kunnen verwezenlijken 

 We beleggen uitsluitend duurzaam 

 Om de risico’s van beleggen te beheersen, spreiden we zoveel mogelijk 

over en tussen beleggingscategorieën en over diverse regio’s, factoren, 

sectoren & posities 

 We begrijpen de risico’s, het beleggingsbeleid en andere kenmerken van 

de fondsen waarin we beleggen en zorgen ervoor dat deze passen binnen 

onze beleggingsstrategie 

 

ONZE STRATEGISCHE ASSET ALLOCATIE 

• We beleggen in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen 

• De verdeling tussen de beleggingscategorieën van deze portefeuilles ziet 

er als volgt uit: 

 

 Aandelen Obligaties Microkredieten 

Defensief risicoprofiel 35% 50% 15% 

Neutraal risicoprofiel 55% 35% 10% 

Offensief risicoprofiel 75% 20% 5% 

 

De verdeling kan nog worden aangepast om de portefeuille passend te krijgen 

binnen het risicoprofiel 

 

ONZE TACTISCHE ASSET ALLOCATIE 

• We beleggen in aandelen van bedrijven in ontwikkelde en 

opkomende markten. 

• We beleggen in een zogenaamde core/satellite strategie: 

 

 
 

Daarbij vullen we de “core” van onze beleggingen in met impact 

en factorstrategieën en de satellite aanvullen met 

passieve/kwantitatieve/fundamentele themastrategieën om een 

bepaald thema te benadrukken. Zodoende we ken we af van de 

benchmark en vergroten we de impact van de beleggingen. 

• De core van onze aandelenbeleggingen is ca. 74-82% en de 

satellite derhalve 18-26%. De core/satellite verdeling van de 

obligatiebeleggingen laten we afhangen van de gewenste duratie. 

Onze tactische overweging is om deze vooralsnog laag te houden 

in de core. De core obligatiebelegging beleggen we in het 

defensieve en neutrale profiel voor respectievelijk voor 70% en 

50% in wereldwijde, kortlopende duurzame obligaties met een 

hoge kredietwaardigheid.  

 

 

Core
aandelen 

en 
obligaties

Satellite
aandelen 
thema’s

Satellite
obligaties 
thema’s

Satellite
alternatieve 
beleggingen
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Met de satellite obligatiebeleggingen willen we  in het defensieve, neutrale 

en offensieve risicoprofiel de impact vergroten door te beleggen in breed 

gespreide “green bonds” van verschillende looptijden en een redelijke 

kredietkwaliteit voor respectievelijk 30%, 50% en 100%. De ratio achter 

het volledig opvullen van het obligatiedeel met een satellite belegging is 

dat obligaties in het offensieve profiel een kleine weging hebben. Hierdoor 

is de impact van het duratierisico zeer beperkt, terwijl de 

rendementsbijdrage wel beter zal zijn. 

• De alternatieve portefeuille vullen we  in met beleggingen in 

microkredieten, welke beleggingen hoofdzakelijk in frontier markten 

gelegen zijn. Doel van deze allocatie is om op portefeuilleniveau 

correlatievoordelen te behalen. Onze allocatie is in het defensieve, 

neutrale en offensieve risicoprofiel respectievelijk 15%, 10% en 5% 

 

We hanteren de voorlopige verdeling: 

 

 Defensief 

risicoprofiel 

Neutraal 

risicoprofiel 

Offensief 

risicoprofiel 

Core aandelen  26% 43% 61% 

Satellite aandelen 9% 12% 14% 

Core obligaties 35% 17,5% 0% 

Satellite obligaties 15% 17,5% 20% 

Microkredieten 15% 10% 5% 

 

FONDSKEUZES 

Binnen het raamwerk van de tactische asset allocatie hebben we fondskeuzes 

gemaakt. In deze fase laten we meewegen of een fonds – in onze ogen – 

duurzaam is of niet. De fondskeuze is beperkt tot het fondsenuniversum van 

Fondsenplatform. 

 

 

 

 

Binnen de voorselectie van duurzame fondsen vergelijken we  de 

fondsen op rendement, risico en kosten. Bij vergelijkbare 

eigenschappen op het gebied van duurzaamheid prevaleert het fonds 

met de hoogste Sharpe ratio en de laagste kosten.  

 

Het is lastig om te bepalen of een belegging duurzaam is of niet. Om 

de duurzaamheid van een beleggingsportefeuille te beoordelen kun je 

eigenlijk niet alleen afgaan op een duurzaamheidslabel of een 

duurzaamheidsscore. Je zult op vanuit meerdere invalshoeken naar 

de individuele fondsen binnen de portefeuille dienen te kijken. De 

portefeuille is namelijk meer dan de som der delen. 

 

In de praktijk zien we  dat beheerders van de  fondsen op 

verschillende manieren invulling geven aan hun duurzaamheidsbeleid: 

 

 Negatieve screening: het uitsluiten van bepaalde beleggingen, 

zoals beleggingen in wapenproducenten, kinderarbeid etc. 

 Best in Class: alleen beleggen in aandelen/obligaties die het 

beste scoren op basis van duurzaamheid. 

 Norm based screening: het beoordelen van hun beleggingen 

aan de hand van duurzaamheidsnormen 

 ESG integration: het systematisch betrekken van ecologische, 

sociale en governance kenmerken bij beleggingsbeslissingen 

 Sustainability themed investing: beleggen op basis van een 

bepaald duurzaamheidsthema, bijvoorbeeld verminderding van 

CO2-uitstoot. 

 Engagement and voting: het gesprek aangaan met bedrijven 

over duurzaamheidsthema’s en het stemmen over dergelijke 

thema’s op aandeelhoudersvergaderingen 

 Impact investing: beleggen in organisaties die een positieve 

bijdrage leveren aan duurzaamheidsdoelen. 
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Vaak is het een combinatie van methoden. De keuze van de methode is 

afhankelijk of duurzaamheid prevaleert boven financieel rendement of niet. Zo 

ja, dan is het heel lastig om marktbreed te beleggen, maar maakt de kleinere 

opportunity set het wel eenvoudiger om te sturen en vinger aan de pols te 

houden. Zo nee, dan kunnen wel meer marktkansen worden benut, maar 

zullen andere methoden dienen te worden ingezet om duurzaamheidsdoelen 

te behalen. 

 

Om een goed oordeel te kunnen vormen over duurzaamheid kijken we  vanuit 

vijf invalshoeken naar een fonds: 

 

1. Ons startpunt is de Europese regelgeving, zoals opgenomen in de 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), het Sustainable 

Finance Action Plan (SFAP) en Taxonomy Regulation (RTS). 

Op basis van deze regels geven fondsbeheerder zelf aan in welke 

categorie hun fonds dient te worden ingedeeld: 

 Artikel 6 producten (grijs): het fonds richt zich op financieel 

rendement niet expliciet op duurzaamheid 

 Artikel 8 producten (lichtgroen): het fonds is gericht op financieel 

rendement, maar promoot duurzaamheidskenmerken 

 Artikel 9 producten (donkergroen): het fonds is in eerste instantie 

gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen (zoals 

tegengaan van klimaatverandering, aanpassing aan 

klimaatverandering, bescherming van water en maritieme 

hulpbronnen, transitie naar een circulaire economie, 

afvalpreventie & bescherming of herstel van biodiversiteit en 

ecosystemen) en daarna op financieel rendement. 

Onze voorkeur gaat uit naar lichtgroene of donkergroene fondsen, maar 

grijze fondsen sluiten we niet uit indien blijkt dat deze de facto duurzaam 

zijn. 

 

 

2. We kijken of een fonds een eigen duurzaamheidsbeleid heeft of 

niet. 

Onze voorkeur gaat uit naar fondsen met een expliciet 

duurzaamheidsbeleid, maar fondsen zonder duurzaamheidsbeleid 

sluiten we niet uit indien blijkt dat deze de facto duurzaam zijn. 

3. Ook kijken we hoe een fonds kan worden getypeerd naar mate 

van betrokkenheid en intensiteit ten aanzien van duurzaamheid 

volgens Morningstar®: ESG Aware, ESG Incorporation, ESG 

Outcome & ESG Impact. 

Onze voorkeur gaat uit naar fondsen die meer zijn dan ESG 

Aware, maar fondsen die ESG Aware zijn sluiten we niet op 

voorhand uit indien blijkt dat deze de facto duurzaam zijn. 

4. Een duurzaamheidsrisico wordt door de Europese wetgever 

gedefinieerd als een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, 

sociaal of corporate governance (ondernemingsbestuur) gebied 

welke, indien ze zich voordoet, een wezenlijk negatief effect op de 

waarde van de belegging kan veroorzaken. Wij integreren 

duurzaamheidsrisico’s in onze beleggingsbeslissingen. Wij 

bereiken dit door alleen maar fondsen te selecteren die op hun 

beurt duurzaamheidrisico’s integreren in hun selectieproces. 

Voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s kunnen liggen in 

klimaatverandering (stijging of daling gemiddelde temperatuur, 

stijging zeeniveau, droogte), mensen- en arbeidsrechtengeschillen 

(personeelsbeleid, beloningsbeleid), arbeidsomstandigheden 

(kinderarbeid, veiligheid en gezondheid van werknemers), 

ondernemingsbestuur (corruptie, witwaspraktijken, fiscale 

integriteit) en omgang met natuur (ontbossing en milieuvervuiling). 

Om duurzaamheidsrisico’s te meten maken we gebruik van de 

Morningstar Sustainability Rating® (gewenste score = 0-25), 

een duurzaamheidsbeoordeling van beleggingen met de nadruk 

op de mate van (financieel) risico die de beleggingen lopen op 

basis van de ESG-factoren waar ze mee te maken hebben. 
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Daarnaast kijken we naar de Morningstar Carbon Metrics® (gewenste 

score = Low carbon). Dat geeft een goed beeld hoe een fonds qua 

duurzaamheid er nu voorstaat.  

In deze lakmoesproef zien we of een fonds ook echt doet wat deze 

uitdraagt. Uiteraard heeft het onze voorkeur dat een fonds dan ook 

voldoet aan de voorgaande criteria. Ook indien dit niet het geval is kan 

deze momentopname van de duurzaamheid van een fonds wel de 

doorslag geven of een fonds wordt toegelaten of niet. 

5. Tot slot kijken we of het fonds ook verantwoording aflegt en  rapporteert 

over duurzaamheid. In zogenaamde Stewardship reports legt de 

fondsbeheerder al sinds jaar en dag voor al haar fondsen verantwoording 

af over zijn stemgedrag en gesprekken met het management 

(engagement).  

 

Daarnaast wordt in duurzaamheidsrapportages verantwoording afgelegd 

en gerapporteerd over de stand van zaken van meetbare 

duurzaamheidsdoelen. 

 

We kijken holistisch naar de criteria. Indien een fonds slecht scoort op één 

criterium maar beter op een ander criterium, dan geven we  aan wat we  

zwaarder laten wegen. Het spreekt voor zich dat fondsen die op alle criteria 

goed tot excellent scoren geen belemmering hebben om te kunnen worden 

toegelaten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op basis van bovenstaande overwegingen hebben we  fondskeuzes 

gemaakt. Dit resulteert in de volgende fondsen: 

  
SFDR-
classifi-

catie 

Duur-
zaam-
heids-
beleid 

Duurzaam-
heidstype 

Morning-
star 

Sustaina
bility 

Rating® 
(31-1-
2021) 

 

Morning-
star 

Carbon 
Metrics® 

(31-1-
2021) 

 

Duur-
zaam-
heids-
rappor-

tage 

ACTIAM Impact 
Wereld 
Aandelenfonds 

✔✔ 

Donker-
groen 

✔ ✔✔ 

ESG 
Impact 

✔ 

23 
 

✔✔ 

Low 
carbon 

✔ 

Dimensional 
Global Short 
Fixed Income 
Fund EUR 
Accumulation 

✘ 

Grijs 
 

✘ ✘ 

ESG 
Aware 

 

✔✔ 

8 
 

--- 
Not 

rated 
 

✘ 

Fidelity Funds – 
Global Health 
Care Fund Y-
Acc-EUR 

✔ 

Licht-
groen 

✘ ✔ 

ESG 
Aware 

✔✔ 

10 
 

✔✔ 

Low 
carbon 

 

✔ 

iShares Global 
Water ETF USD 
Dist 

✔ 

Licht-
groen 

✔ ✔ 

ESG 
Aware 

✘ 

59 

✘ 

Bovenge
middeld 

✔ 

NN (L) Green 
Bond – N Cap 
EUR 

✔✔ 

Donker-
groen 

✔ ✔✔ 

ESG 
Impact 

✔✔ 

16 
 

--- 
Not 

rated 
 

✔ 

Robeco QI 
Global 
Developed 
Sustainable 
Enhanced Index 
Equities F EUR 

✔ 

Licht-
groen 

✔ ✔ 

ESG 
Incorporati

on 

✔ 

28 
 

✔✔ 

Low 
carbon 

 

✔ 

Triodos Fair 
Share Fund Inc 
 

✔✔ 

Donker-
groen 

✔ ✔✔ 

ESG 
Impact 

--- 
Not 

rated 

--- 
Not 

rated 

✔ 
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Vrijwel alle fondsen scoren goed tot uitstekend binnen de genoemde criteria. 
 
De keuze voor Dimensional Global Short Fixed Income Fund EUR 
Accumulation,  iShares Global Water ETF USD Dist en het Triodos Fair Share 
Fund Inc verdienen nog enige toelichting. 
 
Het Dimensional fonds is geen duurzaam fonds pur sang, althans niet op 
papier. Het fonds was echter wel onderdeel van een eerdere, minder 
duurzame samenstelling van de portefeuille. Bij herijking en verduurzaming 
van de portefeuilles hebben we echter er wel voor gekozen om dit fonds te 
behouden. De functie van het fonds is namelijk dat het een anker vormt binnen 
de portefeuille. Er wordt belegd in obligaties van een hoge kredietwaardigheid 
en een korte looptijd. Dat betekent doorgaans dat in tijden van crisis dit een 
veilige haven is. Het fonds heeft wel degelijk een beleggingsfunctie. 
Combineren we die functie met een excellente Morningstar Sustainability 
Rating® dan kunnen we alleen concluderen dat we dit fonds vooralsnog 
aanhouden. Bij een eventuele herijking van de portefeuille zullen we  
beoordelen of er vergelijkbare fondsen zijn die wel invulling geven aan de 
duurzaamheidskenmerken. 
 
Het iShares Global Water ETF USD Dist fonds scoort benedengemiddeld in de 
Morningstar Sustainability Rating® en bovengemiddeld in de Morningstar 
Carbon Metrics®. Dit sectorindexfonds presteert in financiële termen niet 
minder dan andere waterfondsen binnen het fondsenuniversum van 
Fondsenplatform. De andere waterfondsen scoren echter wel beter binnen de 
Morningstar Sustainability Rating® en de Morningstar Carbon Metrics®. Het 
fonds is Under Review en zal waarschijnlijk bij een volgende herijking worden 
vervangen. 
 
Het Triodos fonds is een microkredietenfonds en is door Morningstar nog niet 
voorzien met een rating. Ondanks het ontbreken van een rating, nemen we  
genoegen met het duurzaamheidsbeleid en eigen rapportage om dit fonds tot 
te laten tot onze portefeuille. 
 

De fondsen 

Uiteindelijk kiezen we  voor de volgende fondsen: 
 

 

ACTIAM Impact Wereld 
Aandelenfonds 
In dit actief beheerde fonds wordt er 
op basis van een fundamentele 
analyse belegd in wereldwijde 
aandelen van minimaal 75 'best in 
class' bedrijven die een positieve 
sociale en ecologische impact 
hebben op de Sustainable 
Development Goals (SDG's) van de 
VN en actief bijdragen aan het 
beperken van de negatieve impact 
op de planetaire grenzen. Door de 
strenge eisen van het duurzame 
beleggingsbeleid van het fonds is het 
aandelenuniversum beperkt. 
 
 

 

Robeco QI Global Developed 
Sustainable Enhanced Index 
Equities F EUR 
Dit actief beheerde fonds belegt op 
systematische we ze basis in 
wereldwijde aandelen van bedrijven. 
Aandelen met de 
rendementsfactoren value, quality en 
momentum en een gunstige 
duurzaamheidsscore worden 
overwogen. 
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Fidelity Funds – Global Health 
Care Fund Y-Acc-EUR 
In dit actief beheerde fonds wordt er 
op basis van een fundamentele 
analyse belegd in wereldwijde de 
aandelen van bedrijven in de 
gezondheidssector. Het fonds kent 
geen duurzaam beleggingsbeleid, 
maar scoort wel hoog op hetgebied 
van duurzaamheid. 
 

 

iShares Global Water ETF USD 
Dist 
In dit passief beheerde fonds wordt 
de S&P Global Water Index belegd 
in wereldwijde aandelen van 
bedrijven in de waterssector. Het 
fonds kent een duurzaam 
beleggingsbeleid. 
 

 

Dimensional Global Short Fixed 
Income Fund EUR Accumulation 
Dit actief beheerde fonds belegt op 
systematische we ze basis in 
wereldwijde obligaties van 
overheden en bedrijven met een 
korte looptijd  (< 5 jaar) en een hoge 
kredietkwaliteit. Vermogensbehoud 
is het belangrijkste doel van het 
fonds. Het fonds kent geen 
duurzaam beleggingsbeleid, maar 
scoort wel hoog op het gebied van 
duurzaamheid. 
 

 

NN (L) Green Bond – N Cap EUR 
In dit actief beheerde fonds wordt er 
op basis van een fundamentele 
analyse belegd in Europese green 
bonds. Dat zijn obligaties waarmee 
doelen met een hoge positieve 
sociale en ecologische impact 
worden gefinancierd. Het fonds kent 
een duurzaam beleggingsbeleid. 
 

  

Triodos Fair Share Fund Inc 
In dit actief beheerde fonds wordt er 
op basis van een fundamentele 
analyse belegd in 
microfinancieringen, waarmee je 
ondernemers in ontwikkelingslanden 
worden geholpen. Het fonds kent 
een duurzaam beleggingsbeleid. 

  
Wat we  van de fondsaanbieders verwachten 

Het beleggingsfonds wordt beheerd door een fondsaanbieder. 

Ongeacht of de beheerder handelt uit naam van een fonds met een 

duurzaamheidsbeleid verwachten we  het volgende dat de 

fondsaanbieder is aangesloten bij het United Nations Principle for 

Responsive Investing (UNPRI) en verplicht zichzelf derhalve om ESG-

factoren toe te passen in het beleggingsproces, een actieve dialoog 

met ondernemingen te onderhouden (engagement) en op de 

aandeelhoudersvergaderingen te stemmen en daarbij de 

duurzaamheidsfactoren in acht te nemen.  

 

  

https://www.unpri.org/
https://www.unpri.org/
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Daarnaast dient de fondsaanbieder te beschikken over een engagement 

programma. Engagement betekent dat de fondsaanbieder een langdurige en 

actieve dialoog met ondernemingen op het gebied van milieu, mens en 

maatschappij en goed ondernemingsbestuur onderhoudt. Op deze manier 

stimuleren fondsaanbieders ondernemingen duurzamere praktijken in te 

voeren. 

  

Uit de duurzaamheidsrapportage (fondsspecifiek) of uit het Stewardship report 

(voor de fondsaanbieder als zodanig) moet dit blijken.  

 
MONITORING  

Naast monitoren van de risico- en rendementseigenschappen monitoren we 

periodiek of het gevoerde beleid op gebied van duurzaamheid van de door 

haar geselecteerde fondsen nog in lijn is met de voorwaarden van het 

selectieproces.   

  

Wij verfijnen ons monitorproces voortdurend op basis van steeds meer ter 

beschikking komende duurzaamheidsdata. Wanneer we constateren dat het 

gevoerde beleid van een fonds niet meer in lijn is met de voorwaarden van het 

selectieproces, of dat de rating in de Morningstar Sustainability Rating® c.q. 

de Morningstar Carbon Metrics® lager uitkomt dan bij de voorgaande meting, 

wordt de fondsmanager om een verklaring gevraagd. Bij niet afdoende 

verklaring kan dit ertoe leiden dat we niet langer in het betreffende fonds willen 

investeren en het fonds uit onze beleggingsstrategieën 

verwijderen. 

 

Mocht zich voor één of meerdere van de ondernemingen waarin door ons 

geselecteerde fondsen in beleggen een duurzaamheidsrisico zich 

manifesteren, dan zal dit naar verwachting een beperkt negatief effect 

op de waarde van de gehele belegging hebben. Er zijn ook 

duurzaamheidsrisico’s denkbaar (bijvoorbeeld klimaatverandering) die 

voor een groot deel van alle ondernemingen waarin door ons 

geselecteerd fondsen beleggen tegelijk kunnen beïnvloeden en 

daarmee een groter negatief effect op de waarde van de gehele 

belegging kunnen hebben.  

 

DUURZAAMHEID & ONZE ORGANISATIE 
We stellen ook duurzaamheidseisen aan onze eigen werkwijze als 

organisatie. Waarden als continuïteit, professionaliteit, transparantie 

en integriteit in onze relatie met klanten, medewerkers en de 

samenleving zijn daarbij van essentieel belang. We zijn voortdurend 

bezig ons papierverbruik verder terug te dringen door bijvoorbeeld 

beleggingsinformatie en transactieoverzichten digitaal aan te bieden 

en te digitaliseren. We proberen voortdurend de CO2-uitstoot van het 

vervoer van onze medewerkers te verminderen en bij het organiseren 

van evenementen wegen wij sociale of milieu-impact mee. 

 

BELONINGSBELEID 
Ons beloningsbeleid is in lijn met de integratie van 

duurzaamheidsrisico’s volgens artikel 5 VERORDENING (EU) 

2019/2088 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 27 

november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid 

in de financiële dienstensector. 
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Disclaimer  
De informatie in dit document is gebaseerd op data van Morningstar® en 

aangeleverde data van de fondsaanbieders, zoals bekend per 31 januari 

2021. Hoewel de informatie in dit overzicht met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen we geen garantie geven dat deze 

informatie juist- en/of volkomen is en/of blijft.   

  

We hebben de classificaties van onze beleggingsstrategieën gebaseerd op 

de voorwaarden van de Sustainable Finance Disclosure Regulation 

(SFDR) zoals die op 10 maart 2021 van kracht zijn.  

  

Classificatie van producten (fondsen) kan in de toekomst veranderen 

wanneer wetgeving wordt aangepast en meer (ESG-)informatie 

beschikbaar komt. Als gevolg daarvan is het ook mogelijk dat de 

classificatie van onze beleggingsstrategieën kan worden aangepast.  

  

aar verwachting treedt op 1 januari 2023 de EU Taxonomieverordening in 

werking. Hierin worden criteria uitgewerkt om vast te stellen of en in welke 

mate een belegging kwalificeert als ecologisch duurzaam, ofwel groen. 

Deze criteria zijn nog in ontwikkeling en nu nog niet in ons beleid 

meegenomen. Deze criteria kunnen leiden tot aanpassing van hetgeen op 

dit moment in dit document is opgenomen. We verstrekken aanvullende 

informatie via rapportages en onze website.  

  

 

  

  

  

  

  

  


