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Duurzaam beleggen bij Rabobank 

In deze publicatie behandelen we de volgende onderwerpen: 
• Waarom rekening houden met duurzaamheid bij beleggen? 

• EU-regels voor duurzaam beleggen 

• Duurzaam beleggen bij Rabobank   

• Rabobank ESG-pijlers (Environment, Social, Governance) voor beleggen 

• ESG-criteria Fondsen, ETFs individuele titels 

• Tabellen met ESG-informatie samengevat;  

inclusief per beleggingsconcept en 1895-beleggingsfonds 

• Geen ernstige schade toebrengen aan milieu en samenleving (DNSH) en 

goed bestuur  
• Duurzaamheidsrisico’s en monitoring  

• Data providers 

• Uitdagingen 

• Hoe streven we impact na 

• Beloningsbeleid en educatie duurzaamheid 

• Tabel met ongunstige effecten van beleggingen op 

duurzaamheidsindicatoren (PAIs) 

  

  

Duurzaam Beleggen 
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Waarom rekening houden met duurzaamheid bij beleggen? 

We staan aan de vooravond van een groene transitie die je als belegger niet kunt negeren. Er is 

tot 2050 een verbluffende 125 biljoen dollar nodig aan investeringen in klimaatoplossingen. Dit 

biedt voor beleggers een grote kans. Tegelijkertijd moet je je als belegger ook bewust zijn van 

klimaatrisico’s en andere duurzaamheidsrisico’s. Deze kunnen impact hebben op de toekomstige 

resultaten van bedrijven. 

 

Het voornaamste doel van vermogensbeheer en advies bij Rabobank is om een financieel 

rendement te behalen, maar wel op een duurzame en verantwoorde manier. Dit doen we door 

rekening te houden met milieu, maatschappelijke impact en goed bestuur (environmental, social 

en governance, oftewel ESG). We zijn ervan overtuigd dat beleggers een verschil kunnen maken, 

bijvoorbeeld door bewust geen geld te steken in bepaalde ondernemingen en juist wel te 

beleggen in andere bedrijven om hen te bewegen tot verduurzaming.  

Voor beleggers betekent dit dat waar voorheen een belegging werd beoordeeld op het risico en 

rendement nu ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de duurzame beleggingsstrategie van een 

product, welke ESG aspecten en -risico’s een product bekijkt bij de keuzes van beleggingen.  

  
Duurzaam beleggen steeds meer in kaders  

Waar duurzaam beleggen voorheen een niche was, is in de afgelopen jaren het aanbod van 

beleggingsproducten die aan duurzaam of impact beleggen doen sterk gestegen. Daarnaast kon 

iedere vermogensbeheerder een eigen definitie hebben voor wat is duurzaam. Nieuwe wetten 

vanuit de EU brengen hier wat meer structuur in door met standaard richtlijnen te komen voor 

duurzaam beleggen.  Deze richtlijnen kunnen afwijken van je persoonlijke kijk op het onderwerp 

duurzaam beleggen maar geven nu wel kaders aan waar financiële instellingen mee moeten 

gaan werken.   

 

De EU-regels voor duurzaam beleggen 

De EU geeft drie richtlijnen voor duurzaam beleggen: 

1. De ongunstige effecten van beleggingen op duurzaamheidsindicatoren (PAIs). Hierbij 

wordt bekeken welke nadelige gevolgen een belegging kan hebben op het milieu of de 

samenleving en of het bestuur van een onderneming. Een nadelig gevolg kan 

bijvoorbeeld zijn de CO2 uitstoot van een onderneming, het gebruik van water en 

aantasting van biodiversiteit. Op Sociaal gebied kan het gaan om arbeidsrechten die 

worden overtreden en bij goed bestuur om de diversiteit van de onderneming 

2. Duurzame belegging (volgens EU SFDR): beleggingen in activiteiten die positief 

bijdragen aan duurzame ecologische of sociale doelen; waarbij deze doelen geen 

ernstige afbreuk doen aan deze doelen en waarbij sprake is van een goed bestuur bij de 

bedrijven waarin is belegd.  

3. EU groene taxonomie: activiteiten die als groen zijn bestempeld door de EU. 
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Duurzaamheidsvoorkeuren voor beleggen 

In de periodieke beleggingscheck online of in de gesprekken met je adviseur wordt ook 

gevraagd naar je duurzaamheidsvoorkeuren waarbij ook stil wordt gestaan bij de drie EU-

richtlijnen die hiervoor zijn beschreven.  

 

Duurzaam beleggen bij Rabobank 

Bij Rabobank blijven we ons beleid voor duurzaam beleggen in vermogensbeheer en advies 

vernieuwen. Enerzijds omdat de energietransitie en de omschakeling naar een duurzame 

economie ook beleggingskansen biedt. Daarnaast is het belangrijk om de invloed van 

klimaatrisico’s of bedrijven die onvoldoende verduurzamen op beleggingsportefeuilles te 

bekijken maar ook omdat we als bedrijf en sector de verantwoordelijkheid hebben om onze rol te 

pakken om bedrijven op een verantwoorde manier te laten opereren. Dit heeft geleid tot 

toevoegingen in ons beleid voor duurzaam beleggen waarmee we ook meer aansluiten bij de EU 

wetten en regels voor duurzaam beleggen. Zo breiden we de uitsluitingen uit om de nadelige 

gevolgen die beleggingen kunnen hebben op milieu en maatschappij te beperken.  Daarnaast 

wordt steeds nadrukkelijker   belegd in bedrijven die een deel van de omzet behalen met 

activiteiten die positief bijdragen aan duurzame ecologische of sociale doelen. We lichten deze 

toe in de ESG-pijlers verderop.   

 

Rabobank ESG-pijlers (Environment, Social, Governance) voor beleggen 

De ESG-pijlers die we toepassen in RaboBeheerdBeleggen en in de 1895-fondsen die in dit 

beleggingsconcept voorkomen, gaan over milieu, sociale aspecten en goed bestuur. In 2023 

breiden we uit met de pijler “duurzame beleggingen” volgens de EU SFDR-richtlijnen.  

Aanvullend beperken we meer beleggingen die een ongunstig effect hebben op het milieu en 

de samenleving. Het beleid voor duurzaam belegen bestaat uit de volgende ESG-pijlers: 

1. Uitsluitingen en beperkende maatregelen 

2. Duurzame beleggingen (EU SFDR) 

3. Carbonintensiteit reduceren 

4. Duurzame thema’s  

5. Actief aandeelhouderschap 

 

We lichten deze pijlers toe.  
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1 Uitsluitingen en beperkende maatregelen 

De volgende zaken zijn uitgesloten of gelden beperkingen vanaf een bepaald niveau van de 

omzet van producenten: 

 

Uitsluitingen beperkingen Bedrijfsomzet  

Bedrijven die die Global Compact Principes van de VN schenden Geheel 

Alle wapen Geheel  

Alle tabak Geheel 

Cannabis voor recreatief gebruik Geheel 

Gokactiviteiten Geheel  

Bont en leer producenten Geheel  

Erotische content Geheel 

Kolen (delven en energieopwekking)  5% of meer 

Teerzanden 5% of meer 

Palmolie 5% of meer 

Alcohol 5% of meer 

Pesticides 5% of meer 

Deze regels dragen bij aan het verminderen van de nadelige effecten die beleggingen kunnen 

hebben op het milieu en de samenleving.   

 

Global Compact (GC) principes van de VN: 

De GC bestaat uit tien principes om ondernemingen wereldwijd aan te moedigen een duurzaam 

en sociaal verantwoord beleid te voeren en verslag uit te brengen over de uitvoering ervan. Het 

betreft thema’s als mensenrechten, arbeidsrechten, bescherming van het milieu en het 

tegengaan van corruptie. Lees hier meer over de 10 Global Compact Principes van VN. 

 

Sancties en Global Peace Index 

Aanvullend sluiten we landen uit waar sancties tegen lopen vanuit de EU, VS of een ander 

belangrijk orgaan. Ook sluiten we landen uit waar de veiligheid in het geding is op basis van 

analyses van de Global Peace Index. Deze index beoordeelt de veiligheid van landen op basis van 

verschillende economische en sociale indicatoren.  

 

2 Duurzame beleggingen (EU SFDR) 

Duurzame doelen en carbonreductie 

Daarnaast gaan we steeds nadrukkelijker beleggen in bedrijven die een deel van de omzet 

behalen uit activiteiten die positief bijdragen aan het milieu en de samenleving of een oplossing 

bieden tegen de klimaatuitdagingen en de transitie naar een duurzame economie. Dit zijn 

bijvoorbeeld activiteiten op het gebied van hernieuwbare energie, energie-efficiëntie, preventie 

van vervuiling, hergebruik en recycling, gezondheid, voeding, sanitaire voorzieningen en 

onderwijs. Dit zijn ook  activiteiten die aansluiten bij de duurzame thema’s waar we al een focus 

op hebben. Aanvullend kunnen we ook bedrijven opnemen die een plan hebben om CO2-

uitstoot te verminderen. Deze bedrijven lopen vaak voorop in verduurzaming en verminderen op 

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
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termijn de klimaatrisco’s. Bij deze bedrijven moet verder sprake zijn van een goed bestuur en de 

activiteiten die positief bijdragen aan de duurzame doelen moge geen ernstige schade 

toebrengen aan deze of andere doelen; verderop in dit document is dit nader toegelicht.   

In alle 1895-aandelenfondsen is het doel om voor minimaal 20% van het fonds belegd te zijn in 

bedrijven die een deel (minimaal 20%) van de omzet behalen met duurzame doelen en/of met 

een carbonreductieplan.  

 

Groene obligaties 

Verder nemen we meer groene obligaties op. Dit zijn obligaties uitgegeven door overheden of 

bedrijven om te verduurzamen zoals bijvoorbeeld voor windmolenparken of andere initiatieven 

op het gebied van  groene energie of voor het verduurzamen van producten en diensten van 

bedrijven, het lanceren van nieuwe groene producten of diensten. Het rendement van deze 

obligaties is veelal vergelijkbaar met de gewone obligaties van de uitgevende instelling alleen de 

middelen worden voor duurzame doelen gebruikt. Alle 1895-obligatiefondsen hebben daarom 

een mandaat dat voor minimaal 20% in groene obligaties belegt 

 

3 Carbonintensiteit reduceren 

Voor de grootste aandelenblokken, die samen 75% van de aandelenbeleggingen vormen in de 

beheerportefeuilles,  geldt het doel dat ze een carbonintensiteit hebben die minimaal 30% lager 

is dan de wereldwijde beursindex de MSCI ACWI index. 

 

4 Duurzame thema’s  

Een aantal duurzame thema’s vinden we belangrijk voor de transitie naar een duurzame 

economie en overstap naar alternatieve energie. Dit zijn ook thema’s die beleggingskansen 

bieden of duurzaamheidsrisico’s kunnen verminderen: “circulaire economie”, duurzame energie, 

robotisering, elektrische voertuigen en gezonde levensstijl. 

 

5 Actief aandeelhouderschap 

Actief aandeelhouderschap is een belangrijke ESG-pijler. Dit betekent dat met de bedrijven waar 

we in belegd zijn in RBB het gesprek wordt aangegaan over duurzame kwesties die verbeterd 

kunnen worden. En dit kracht bij te zetten met het stemrecht op belangrijke besluiten op 

aandeelhoudersvergaderingen. 

De gesprekken met bedrijven gaan onder meer over het verbeteren van arbeidsrechten, 

diversiteit en inclusie bij ondernemingen, maar ook het verantwoord omgaan met het milieu, 

uitputting van grondstoffen tegen te gaan, behoud en bescherming van biodiversiteit, een 

beleid op afval en recycling te hebben en de CO2 te doen verminderen.  

Door grote vervuilers te motiveren tot verduurzaming en om met plannen te komen voor het 

reduceren van hun carbonintensiteit. Dit kan met aandelen in deze bedrijven, dan heb je 

stemrecht en kun je gezamenlijk met andere beleggers besluiten afdwingen. 
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Nieuw is dat we ook meer met landen het gesprek zullen aangaan over het duurzame beleid dat 

ze voeren. Deze onderwerpen sluiten ook aan bij de grote thema’s die voor Rabobank als groep 

belangrijk zijn, zoals de klimaatdoelen van Parijs behalen door de CO2 uitstoot te verminderen, 

het behoud en beschermen van biodiversiteit, de voedseltransitie, en het  respecteren van 

mensenrechten. Lees hier meer over het duurzaamheidsbeleid van Rabobank als groep. 

 

ESG-criteria Fondsen, ETFs, individuele titels 

ESG-criteria voor Fondsen en ETFs in het beleggingsassortiment  

Voor aanbieders van Fondsen en ETFs in het assortiment voor vermogensbeheer en advies 

gelden de volgende duurzaamheidsrichtlijnen:  
• De fondsaanbieder heeft  zich gecommitteerd aan de Principles for Responsible 

Investment (PRI) van de Verenigde Naties. Daarmee zegt een fondshuis toe ESG-factoren 

te integreren in het beleggingsproces en zich op te stellen als actief eigenaar (dialoog 

aan gaan met bedrijven en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen). Ook wordt er 

jaarlijks over deze inspanningen gerapporteerd. 

• De fondsaanbieder weegt standaard de Global Compact principes van de Verenigde 

Naties mee als referentiekader in het beleggingsproces. Dat kan door uitsluiting, maar 

ook door het aangaan van de dialoog. 

• Een fonds & ETF heeft minimaal SFDR artikel 8 als richtlijn voor duurzaam beleggen 

• Een fonds & ETF neemt duurzaamheidsvoorkeuren mee. Dit kan één of meer van de EU 

richtlijnen zijn over duurzaam beleggen die hiervoor zijn beschreven.  

 

Openheid over het duurzame beleid van beleggingsproducten (SFDR) 

Belangrijk hierbij is onder meer de EU-wet SFDR die aanbieders van beleggingsproducten 

verplicht om openheid te geven over het duurzame beleid van een belegging. Een 

beleggingsproduct kan hierbij drie richtlijnen volgen:  

• artikel 6: beleggingen zonder een duurzaam beleid,   

• artikel 8: beleggingen waarbij het behalen van een financiële rendement voorop staat 

maar ESG-aspecten en duurzaamheidsrisico’s meewegen in de beleggingskeuzes. Deze 

producten kunnen ook voor een deel exposure hebben naar duurzame ecologische en 

sociale doelen volgens de EU SFDR-richtlijnen. 

• artikel 9: deze producten beleggen volledig in duurzame ecologische en sociale doelen 

en moeten vooraf ook duidelijk aangeven welke impact doelen deze nastreven, 

wanneer ze deze verwachten te behalen en hier ook tussentijds over rapporteren. Bij 

deze producten staat het maken van meetbare impact op het gebied van milieu en/of 

maatschappij voorop. 

 

Alle beleggingsproducten, -fondsen en ETFs geven aan welk SFDR artikel ze volgen zodat een 

belegger meer inzicht krijgt in wat het kan verwachten van een product. In de Rabobank 

Fondsselector maken wij voor onze beleggers inzichtelijk welk artikel een product volgt op basis 

van data die fondshuizen leveren aan dataleverancier MorningstarSustainalytics (MS).  

 

https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/vision-and-policy/sustainability-strategy-and-policy.html
https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
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ESG-criteria voor individuele aandelen in vermogensbeheer en advies  

Bij individuele aandelen en obligaties vindt een screening op ESG-factoren plaatst. De ESG 

screening houdt bij aandelen in dat bedrijven die actief zijn op het gebied van controversiële 

wapens, of de principes van het Global Compact verdrag van de VN schenden, of die een “ernstig 

(severe) risicoprofiel” hebben volgens ESG-dataprovider MS zijn uitgesloten als beleggingen.  

 

Duurzame beleggingen (EU SFDR) 

Om als duurzame belegging volgens de EU SFDR richtlijnen te voldoen gelden voor aandelen 

aanvullende criteria. Alleen bedrijven die na de uitgebreide ESG-uitsluitingen overblijven (zie 

tabel 1) wordt bekeken of zij  een deel van de omzet behalen met activiteiten die positief 

bijdragen aan duurzame ecologische of sociale doelen en/of ze een carbonreductieplan hebben.  

Bij deze bedrijven moet verder sprake zijn van een goed bestuur en de activiteiten die positief 

bijdragen aan de duurzame doelen moge geen ernstige schade toebrengen aan deze of andere 

doelen.  

Duurzame beleggingen bij obligaties vullen we in met fondsen en ETF die in groene obligaties 

beleggen.  

 

Tabellen met ESG-informatie samengevat 

 

Rabobank 5 ESG-pijlers samengevat  
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ESG-criteria fondshuizen, fondsen, individuele aandelen en obligaties samengevat: 

 

 ESG-eisen voor fondsen en beleggingstitels in Rabobank beheer en advies 

Fondshuis • Ondertekening en commitment PRI van de VN 

• Uitsluiting controversiële wapens bij actieve strategieën 

• Beleid voor actief aandeelhouderschap (stemmen en dialoog) 

 

Fonds • Volgt SFDR richtlijnen van minimaal artikel 8 SFDR 

• Weegt een of meerdere duurzaamheidsvoorkeuren mee  

(PAIs, Duurzame belegging of EU Taxonomie)   

Aandelen • ESG-screening op VN Global Compact, uitsluiting wapens en uitsluiting 

bij “ernstig risicoprofiel” bij MS 

• Duurzame belegging (EU SFDR) screening: alle uitsluitingen en 

beperkingen zoals in tabel 1 staan, zijn van toepassing. Daarna test op 

omzet uit duurzame doelen en/of een carbonreductieplan van 

bedrijven. 

Obligaties  • Duurzame belegging: invulling met fondsen & ETFs met groene 

obligaties. 

  

 

 

Duurzaamheid per beleggingsconcept 

 

 RBB 

Basis  

RBB 

Actief 

RBB 

Exclusief 

Rabo  

IVB 

Rabo 

 Advies 

Volgt art 8 SFDR richtlijnen ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Weegt 

duurzaamheidsvoorkeuren mee 

✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

PAIs ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

Duurzame belegging (EU SFDR) ✓  ✓  ✓  Bij voorkeuren 

klant 

Bij voorkeuren 

klant 

EU groene taxonomie nb nb nb nb nb 

 

NB: de EU taxonomie wordt wel meegenomen bij de uitvraag duurzaamheidsvoorkeuren van de 

klant maar kan nog niet worden ingevuld. Op dit moment zijn er nog onvoldoende gegevens 

beschikbaar voor de EU eisen aan duurzame beleggingen (EU-taxonomie). Deze beleggingen 

kunnen daarom niet nog niet hierop worden beoordeeld. Zie voor meer informatie over het 

duurzame beleid de precontracuele informatie voor ieder beleggingsconcept op rabobank.nl.  
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Duurzaamheid per 1895-beleggingsfonds. Dit zijn de fondsen in de RBB-beheerconcepten.  

 

 1895-aandelen  

Enhanced index Fonds 

1895 Wereld Multifactor 

Aandelen Fonds 

1895 aandelen 

Macro Opportunities Fonds  

1895 aandelen 

Thematic Opportunities 

Fonds 

Volgt art 8 SFDR ✓  ✓  ✓  ✓  

Weegt mee 

duurzaamheidsvoorkeuren  

✓  ✓  ✓  ✓  

PAIs (ongunstige effecten 

van beleggingen) 

verminderen 

• Met ESG-pijlers 1 

uitsluitingen en 

beperkingen en  

• ESG-pijler 3 

Carbonreductiedoel 

• Met ESG-pijlers 1 

uitsluitingen en 

beperkingen en  

• ESG-pijler 3 

Carbonreductiedoel 

• Met ESG-pijlers 1 

uitsluitingen en 

beperkingen   

 

• Met ESG-pijlers 1 

uitsluitingen en 

beperkingen   

 

Duurzame belegging: 

(minimaal 20% per fonds) 

• Met ESG pijler 2 

bedrijven met een 

deel van de omzet 

uit duurzame 

doelen en/of een 

carbonreductieplan 

• Met ESG pijler 2 

bedrijven met een 

deel  van de omzet 

uit duurzame 

doelen en/of een 

carbonreductieplan 

• Met ESG pijler 2 

bedrijven met een 

deel van de omzet 

uit duurzame 

doelen en/of een 

carbonreductieplan 

• Met ESG pijler 2 

(bedrijven met een 

deel van de omzet 

uit duurzame 

doelen en/of een 

carbonreductieplan 

EU groene taxonomie NB NB NB NB 

 

 1895 Obligaties 

Index Fonds   

1895 Wereld 

Bedrijfsobligaties Fonds 

1895 Wereld investment 

Grade Obligates Fonds 

1895 Obligaties 

Opportunities Fonds   

Volgt art 8 SFDR ✓  ✓  ✓  ✓  

Weegt mee 

duurzaamheidsvoorkeuren  

✓  ✓  ✓  ✓  

PAIs (ongunstige effecten van 

beleggingen) verminderen 

• Met ESG-pijlers 1 

(uitsluitingen en 

beperkingen)   

• Met ESG-pijlers 1 

(uitsluitingen en 

beperkingen)   

• Met ESG-pijlers 1 

(uitsluitingen en 

beperkingen)   

• Met ESG-pijlers 1 

(uitsluitingen en 

beperkingen)   

Duurzame belegging: 

(minimaal 20% per fonds) 

• Met ESG-pijlers 2 

groene obligaties 

• Met ESG-pijlers 2 

groene obligaties 

• Met ESG-pijlers 2 

groene obligaties 

• Met ESG-pijlers 2 

groene obligaties 

EU groene taxonomie nb nb nb nb 

 

Geen ernstige schade toebrengen aan milieu en samenleving (DNSH) en goed bestuur  

Bedrijven die de principes van het Global Compact verdrag die gaan over milieu, mensen- en 

arbeidsrechten, en goed bestuur van de VN overtreden, zijn uitgesloten als beleggingen. 

Daarnaast proberen we controversiële activiteiten of segmenten die schade toebrengen aan 

mens en milieu te beperken met het beleid voor uitsluitingen en beperkingen  (ESG-pijler1). Zo 

zijn beleggingen in producenten van wapens, tabak , bont & leer uitgesloten net als exploitanten 

van gokactiviteiten. Aanvullend zijn bedrijven uitgesloten die meer dan 5% van de omzet 

behalen alcohol, pesticides, palmolie, teerzanden en olie.  Deze regels gelden voor de RBB 

Beheerportefeuilles, voor de 1895-fondsen en de aandelen die worden gescreend op “duurzame 
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beleggingen”.  Ook de beoordeling op goed bestuur vindt plaats door de screening op de Global 

Compact principes. Daarnaast wordt de beoordeling van dataproviders MSCI en MS over ESG-

risico’s bekeken en in het bijzonder de sociale aspecten en de beoordeling op goed bestuur.  

 

Duurzaamheidsrisico’s en monitoring  

In lijn met de SFDR heeft Rabobank een aantal duurzaamheidsrisico’s vastgesteld waarop 

beleggingstitels binnen vermogensbeheer en advies worden gescreend.  Deze screening vindt 

op een aantal niveaus plaats; fondsaanbieders worden op een aantal duurzame criteria 

beoordeeld en beleggingsfondsen en andere beleggingstitels worden op ESG-risico’s gescreend.  

 

Duurzaamheidsrisico’s van beleggingstitels 

Rabobank richt zich op de meest voorkomende duurzaamheidsrisico’s bij beleggingstitels, die 

mogelijk een wezenlijk ongunstig effect op de waarde van een belegging kunnen veroorzaken. 

Deze worden doorgaans geclassificeerd onder de noemers milieu (E ), mens (S) en bestuur (G)) en 

zijn verder te specificeren in:  
• Bestuur van een onderneming: Dit zijn risico’s die zijn terug te voeren op hoe een 

onderneming wordt geleid en hoe wordt omgegaan met bijvoorbeeld corruptie, 

witwaspraktijken en fiscale integriteit. 

• Klimaatuitdagingen: Deze risico’s zijn gerelateerd aan hoe een onderneming omgaat 

met klimaatverandering, -aanpassing en de energietransitie. Past een bedrijf 

bijvoorbeeld zijn bedrijfsprocessen of producten- en dienstenpalet tijdig aan? Hoe 

beschermt een bedrijf zijn fabrieken en panden tegen extreme weersomstandigheden? 

• Uitputting natuurlijke hulpbronnen: De risico’s zijn hier terug te voeren op hoe een 

onderneming omgaat met het gebruik van water en grondstoffen, afvalmanagement, 

recycling, maar ook dierenwelzijn. 

• Gezondheid en veiligheid: Deze risico's zijn terug te voeren op hoe een onderneming  

een veilige werkplek regelt, oog heeft voor de gezondheid en welzijn van zijn 

werknemers. Een onveilige werkomgeving kan leiden tot productieverlies.  

• Biodiversiteit: Deze risico’s zijn terug te voeren op hoe een onderneming omgaat met 

de natuur, ontbossing, vervuiling en gevaarlijke stoffen.   

• Mensen- en arbeidsrechten: Deze risico’s zijn gerelateerd aan de wijze waarop een 

onderneming omgaat met relevante stakeholders zoals het personeel, leveranciers, 

klanten ende maatschappij in het algemeen. Ook risico’s t.a.v. het beloningsbeleid 

(equal payments), diversiteit en leefbaar loon in de gehele keten wegen mee. 

• Product governance en impact: Deze risico’s hebben betrekking op de producten en 

diensten die een onderneming levert. Denk bijvoorbeeld aan productveiligheid en 

dataprivacy. Onveilige producten kunnen namelijk leiden tot schadeclaims en kostbare 

product recalls. 

Duurzaamheidsrisico’s meewegen en mitigeren 

Deze risico’s verminderen kan met ons uitsluitingsbeleid (zie tabel1: ESG-pijlers) en met actief 

aandeelhouderschap (ESG-pijler 5) door het gesprek aan te gaan met bedrijven en vragen om 

deze te verbeteren. Ook kunnen we besluiten om beleggingstitels uit het assortiment te halen. 
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Dataleveranciers 

De uitvoering van dit beleid duurzaam beleggen wordt nauw samengewerkt met en ESG-data 

gebruikt van verschillende leveranciers. Voor de uitsluitingen gebruiken we MS en MSCI die 

bedrijven op ESG-factoren beoordelen en de duurzaamheidsrisico’s van bedrijven bepalen. Voor 

het bepalen van de CO2-intensiteit van ondernemingen wordt data van MSCI gebruikt. Ook voor 

het bepalen duurzame beleggingen bij aandelen wordt MSCI gebruikt. Voor fondsen & ETFs 

wordt gebruik gemaakt van Morningstar die de duurzame informatie over fondsen en ETFs krijgt 

van de fondshuizen zelf. Daarnaast wordt gebruikt gemaakt van Bloomberg voor ESG-data voor 

de greenbondindices en van het portefeuillesysteem Aladdin. Met dit systeem hebben we direct 

inzicht in alle ESG-data van de RabobeheerdBeleggen portefeuilles.  

 

Uitdagingen; maar niet wachten maar doen en begin een verandering 

De nieuwe groene wetten en regels voor de beleggingsindustrie brengt wel wat uitdagingen 

mee. Zo stellen fondshuizen de richtlijnen die ze volgen bij van art. 9 SFDR  naar art. 8 SFDR. 

Daarnaast zijn bepaalde EU-wetten nog steeds niet definitief en niet alle gegevens worden nu al 

gerapporteerd door bedrijven, die wel nodig zijn voor bijvoorbeeld voor het meten van de 

ongunstige effecten van beleggingen. Wachten doen we niet. Veel is al wel mogelijk en ook 

urgent om in te voeren om duurzaam beleggen zo zorgvuldig mogelijk in te vullen in lijn met de 

huidige wetten en data. Uiteraard blijven we aanvullende regels vanuit wetgeving monitoren.  

 

Hoe streven we impact na 

De transitie maken naar een duurzame economie met minder vervuiling en schone 

energiebronnen is nodig. Ook dat bedrijven gemotiveerd worden om over te schakelen naar 

duurzame bedrijfsmodellen met zo min mogelijk afval en verspilling en een nettonul ambitie 

voor het reduceren van hun carbonintensiteit. Hiervoor moeten vervuilende bedrijven op 

worden aangesproken en dat kan met aandelen in deze beleggen. Dan heb je stemrecht en kun 

je het gesprek aangaan met bedrijven. Door sectoren zoals energie geheel te negeren lossen we 

het klimaatuitdagingen helaas niet op. Door gezamenlijk als beleggers op te treden en via het 

stemrecht ze te bewegen tot acties kunnen we ook positieve verbeteringen bereiken. Het kan de 

start zijn van een grote verandering. 

 
Beloningsbeleid en educatie duurzaamheid 

De beloning van de medewerkers wordt jaarlijks op basis van het beloningsbeleid van Rabobank 

vastgesteld. In lijn met dit beleid, wordt de beloning van de medewerker – onder meer - op de 

uitkomsten van het functioneringsgesprek gebaseed. Het functioneringsgesprek is een continue 

gesprek tussen de manager en de medewerker over de voortgang en de resultaten van de 

(prestatie) doelstellingen die voor de betreffende functie van de medewerker zijn gesteld. 

Dergelijke (prestatie)doelstellingen bevatten geen prikkels die medewerkers kunnen aanzetten 

tot het nemen van buitensporige risico’s. Dit houdt onder meer in dat medewerkers geen extra 

beloning ontvangen wanneer zij klanten adviseren over of vermogensbeheer verlenen in 

duurzame beleggingen.  
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Het functioneringsgesprek besteedt ook aandacht aan het bewustzijn van risico’s in het dagelijks 

functioneren van de medewerker en manier waarop de medewerker daar rekening mee houdt. 

Een van de risico’s waar vanwege externe ESG regelgeving aandacht aan wordt besteed is het 

‘duurzaamheidsrisico’. Het duurzaamheidsrisico is het risico dat het financieel product in waarde 

afneemt door een gebeurtenis of ontwikkeling op milieu (E), sociaal (S) of bestuurlijk terrein (G).   

 

Om de relevante (beleggings- en duurzaamheid) risico’s effectief te kunnen wegen en zo nodig 

te beperken, volgen de betrokken medewerkers een educatief programma over duurzaam 

beleggen. In dit programma komt ook de lange termijnvisie op duurzaamheidsrisico’s 

overeenkomstig het duurzaamheidsbeleid van de bank aan bod, zoals onder meer beschreven in 

ons ‘Road to Paris’ Rapport.     

 

Appendix: 

Tabel met ongunstige effecten van beleggingen op duurzaamheidsindicatoren (PAIs) 

 

 Ongunstige effecten veroorzaakt 

door bedrijven 

Beperken we door: 

 

 

 

 

 

Reductie van broeikasgassen 

En Carbonintensiteit 

Uitstoot broeikasgassen • ESG-pijler 1 uitsluitingen en beperkingen 

van bedrijven die kolen (delven en 

energieopwekking) met een omzet meer 

dan 5% of meer of teerzanden met een 

omzet va 5% of meer 

• ESG-pijler 3 carbonreductiedoelstelling  

• ESG-pijler 5 door actief 

aandeelhouderschap. Door te stemmen en 

engagement met deze bedrijven. 

CO2-voetafdruk 

Carbonintensiteit bedrijven 

Blootstelling aan ondernemingen 

actief in de sector fossiele 

brandstoffen 

Aandeel verbruik en opwekking 

niet-hernieuwbare energie 

Intensiteit energieverbruik per 

sector met grote klimaateffecten 

   

 

 

 

 

Biodiversiteit, water en 

afvalbeheer 

Activiteiten van bedrijven met 

negatieve gevolgen voor 

biodiversiteitsgevoelige gebieden 

• ESG-pijler 1 uitsluitingen en beperkingen 

van bedrijven die meer dan 5% van de 

omzet behalen uit palmolie, pesticides, 

maar ook kolen en teerzanden. Door 

producenten van bont en leer geheel uit 

te sluiten. Deze activiteiten kunnen een 

negatieve impact hebben op de natuur, 

flora en fauna.  

• ESG-pijler 5 door actief 

aandeelhouderschap. Door te stemmen en 

engagement met deze bedrijven. 

 

Door de ondernemingen waarin is 

belegd veroorzaakte emissies in 

water 

Door de ondernemingen waarin is 

belegd, geproduceerd gevaarlijk 

afval en radioactief afval 

   

 Schendingen van de beginselen • ESG-pijler 1 uitsluitingen van bedrijven die 
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Sociale factoren  

Arbeids- en mensenrechten 

van het VN Global Compact of van 

de richtsnoeren voor 

multinationale ondernemingen 

van de Organisatie voor 

Economische Samenwerking en 

Ontwikkeling (OESO) 

de Global Compact Principes van de VN 

die gaan over milieu, arbeids- en 

mensenrechten en goed bestuur 

schenden 

• ESG-pijler 5 door actief 

aandeelhouderschap. Door te stemmen en 

engagement met deze bedrijven. 

• ESG-pijler 1 door de uitsluiting van 

wapenproducenten. 

  

Ontbreken van procedures en 

compliancemechanismen voor het 

monitoren van de naleving van de 

beginselen van het VN Global 

Compact en de OESO-richtsnoeren 

voor multinationale 

ondernemingen 

Niet-gecorrigeerde loonkloof 

tussen mannen en vrouwen 

Genderdiversiteit raad van bestuur 

Blootstelling aan controversiële 

wapens (antipersoneelsmijnen, 

clustermunitie, chemische wapens 

en biologische wapens) 

   

 

 

 

Voor landen 

Carbonintensiteit en Sociale 

factoren   

Carbonintensiteit van landen 

waarin is belegd 

• ESG-pijler 1 uitsluitingen van bedrijven die 

de Global Compact Principes van de VN 

die gaan over milieu, arbeids- en 

mensenrechten en goed bestuur 

schenden 

• Door uitsluiting van landen waar sancties 

tegen lopen vanuit de EU, VS of een ander 

belangrijk orgaan 

• Uitsluiten van landen die negatief (rood) 

scoren op de Global Peace Index.  

• ESG-pijler 5 door actief 

aandeelhouderschap door het gesprek aan 

te gaan met overheden over bijvoorbeeld 

hun duurzaamheidsbeleid 

Landen waarin is belegd met 

schendingen van sociale rechten 

 


