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Rabobank heeft een groot assortiment aan beleggingsfondsen en Exchange 

Traded Funds (ETF’s) voor ‘zelf beleggen’, beleggingsadvies en vermogensbeheer. 

Dit assortiment is zichtbaar in de Rabo app en Rabo Online Bankieren in de 

Fondsselector. Voor de samenstelling van dit assortiment hebben wij een due 

diligence proces oftewel een selectie- en monitoringsbeleid. Dit beleid is nodig 

om te waarborgen dat we kwalitatief goede producten met een breed assortiment 

aanbieden en opnemen in de advies- en beheerportefeuilles. ‘Zelf beleggers’ 

kunnen dit als hulpmiddel gebruiken om goede portefeuilles te bouwen.  

Daarnaast ondersteunt het selectie- en monitoringsbeleid het vroeg signaleren 

van variabelen die een negatief effect kunnen hebben op de waarde van de 

beleggingen in een fonds, of die (milieu)schade kunnen toebrengen aan de 

samenleving. 

 

De selectie en monitoring is een terugkerend proces waarbij fondsen worden 

geselecteerd en gemonitord op kwantitatieve en kwalitatieve variabelen. Ook 

sluiten deze factoren aan bij de KNVB-criteria van de Autoriteit Financiële Markten 

(AFM). Deze criteria zijn kostenefficiëntie, nut, veiligheid en begrijpelijkheid. Dit 

beleid is onlangs uitgebreid met de vereisten van de Europese Verordening op het 

gebied van duurzaamheidsinformatie (SFDR). In dit kader vindt voor alle 

beleggingsfondsen in het assortiment van Rabobank, nu ook monitoring plaats op 

de SFDR-classificatie en op duurzaamheidsrisico’s.   

 

Monitoring duurzaamheidsrisico’s  

Due diligence beleid: 
beleggingsfondsen en ETFs 
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Duurzaamheidsbeleid en –risico’s 

Volgens de SFDR verordening is de definitie van een duurzaamheidsrisico: een 

gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied die, indien 

ze zich voordoet, een negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken”. 

In ons selectie- en monitoringsproces houden we daarom rekening met 

duurzaamheidsrisico’s. 

 

Dit proces begint met het opstellen van criteria waaraan asset managers moeten 

voldoen om zo de ondergrens van duurzaamheid te kunnen waarborgen. Dit betreft 

onder andere het ondertekenen van de Principles voor Responsible Investing PRI van de 

Verenigde Naties (VN) en het integreren van het Global Compact verdrag van de VN in 

het beleggingsproces. Aanvullend zijn er criteria voor de beleggingsfondsen zelf. De 

belangrijkste is de ESG risk rating van MorningstarSustainalytics. Deze risk rating meet de 

meest materiële risico’s die zich bij beleggingsfondsen (en de onderliggende) bedrijven 

kunnen voordoen. 

 

Data  

Voor dit selectie- en monitoringsproces wordt gewerkt met data van de externe 

provider MorningstarSustainalytics, die gespecialiseerd is in het leveren van fonds- en 

duurzaamheidsdata. Ook informatie die fondshuizen direct delen met klanten zoals 

Rabobank, dient als input. Aanvullend bekijken we andere data zoals de MSCI ESG score. 

 

Acties n.a.v. de monitoring 
Wanneer de beleggingsfondsen in het assortiment matig scoren op de duurzame,  

kwantitatieve en kwalitatieve beoordelingscriteria, kan dit leiden tot verschillende acties. 

Een voorbeeld van een actie is de start van een engagement met fondshuizen over 

bepaalde bevindingen die naar voren zijn gekomen bij de monitoring. Dit betekent dat 

we het gesprek aangaan met de fondshuizen om deze zaken te verbeteren.   
 

 

Figuur 1 iteratief proces selectie- en monitoring 

 

 

Meer informatie over het duurzame beleggingsbeleid en de duurzaamheidsrisico’s is te lezen in 

het Beleid Duurzaam Beleggen, te vinden op rabobank.nl/duurzaambeleggen.   


