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Rabobank houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten van 

beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren  

De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is door de EU geïntroduceerd met als 

doel meer transparantie te bieden over de duurzaamheidsaspecten van beleggingen. 

Rabobank houdt daar rekening mee in haar beleggingsproces en -advisering. In deze 

publicatie gaan wij specifiek in op hoe Rabobank omgaat met de belangrijkste ongunstige 

effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Daarmee worden in het 

kader van SFDR bedoeld ecologische, sociale en werkgelegenheidsaspecten, het 

respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping. In dit 

document beschrijven we hoe duurzaamheidsfactoren in het beleggingsbeleid worden 

meegenomen, en welke maatregelen we nemen om mogelijke ongunstige effecten van 

beleggingsbeslissingen zoveel mogelijk te beperken. Het beleid is van toepassing op de 

volgende beleggingsconcepten: Rabobank Vermogensbeheer (RBB Basis, RBB Actief en 

RBB Exclusief) en Rabo ToekomstBeleggen (RTB). Voor Individueel Vermogensbeheer (IVB ) 

en Rabo Advies Beleggen (RAB) dienen RBB Actief en RBB Exclusief als 

voorbeeldportefeuilles. Gemakshalve duiden we al deze beleggingsconcepten waarop de 

SFDR van toepassing is in dit document aan met vermogensbeheer. 

 

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

meer over hoe wij rekening houden met duurzaamheidsrisico’s in ons beleggingsproces. 

Dat zijn risico’s op het gebied van milieu, mens of goed bestuur, die als zij zich voordoen 

van wezenlijke invloed kunnen zijn op de waarde van beleggingen. Dergelijke 

duurzaamheidsrisico’s en het rekening houden met de ongunstige effecten van 

beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren liggen vaak in elkaars verlengde; een 

milieuramp veroorzaakt door een bedrijf heeft immers niet alleen negatieve gevolgen voor 

de samenleving, maar kan ook leiden tot lagere opbrengsten voor aandeelhouders.  

  

Verklaring ongunstige effecten 
op duurzaamheidsfactoren 
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1 Duurzaam Beleggingsbeleid  

Rabobank integreert duurzaamheid in haar processen en diensten. Zo ook bij beleggen. Als 

onderdeel van het duurzaamheidsbeleid worden de beleggingstitels in ons assortiment voor 

vermogensbeheer doorlopend gescreend op duurzaamheidsrisico’s en mogelijk negatieve 

effecten ten aanzien van duurzaamheidsfactoren. Wij streven ernaar om de negatieve impact van 

onze beleggingen te beperken. Daartoe moeten beleggingen voldoen aan een aantal 

minimumeisen op het gebied van milieu, mens en goed bestuur ofwel environment (E), social (S) 

en governance (G) afgekort tot ESG die door Rabobank zijn vastgesteld. Alleen producten die aan 

deze minimum eisen voldoen komen in aanmerking voor opname in vermogensbeheer. Met dit 

ESG-beleid ambieert Rabobank niet alleen een goed financieel rendement, maar wordt ook de 

maatschappelijke impact van onze beleggingen in ogenschouw genomen. 

 

1.1 Duurzaamheid binnen Rabobank Vermogensbeheer  

Binnen vermogensbeheer wordt standaard op een duurzame manier belegd doordat alleen titels 

zijn opgenomen die voldoen aan het ESG-beleid van Rabobank en tot uiting komen in de 1895-

mandaatfondsen. Dit beleid bestaat uit vijf ESG pijlers: “uitsluitingen en beperkende 

maatregelen”, “duurzame beleggingen (SFDR), “CO2-intensiteit”, “duurzame thema’s” en “actief 

eigenaarschap”. Deze pijlers raken aspecten op het gebied van milieu, mens en goed bestuur die 

meewegen bij de selectie van de beleggingen in de portefeuille en het vermijden van negatieve 

effecten ten aanzien van duurzaamheidsfactoren. Negatieve effecten ten aanzien van 

duurzaamheidsfactoren kunnen voortvloeien uit betrokkenheid bij bepaalde producten of 

diensten of zijn terug te voeren op de bedrijfsvoering van een onderneming. Uitsluiting en 

beperkende maatregelen, sturen op een reductie van de CO2-intensiteit en actief eigenaarschap 

zijn instrumenten waarmee de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren 

kunnen worden verminderd of vermeden. 

 

Uitsluitingen en beperkende maatregelen 

In vermogensbeheer zijn de volgende zaken 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 wapens 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 



 

Rabobank Particulieren & Private Banking     Rabobank Investment Office mei 2023   3 
 

Data voor ESG-analyses  

Om vast te stellen welke bedrijven hier al dan niet aan voldoen gebruiken we de externe  

dataprovider Morningstar/Sustainalytics. Sustainalytics beoordeelt niet alleen het niveau van 

productbetrokkenheid, maar ook of een onderneming betrokken is bij controverses die mogelijk 

kunnen leiden of hebben geleid tot een overtreding van een of meer Global Compact principes. 

Als een onderneming het predicaat Non-compliant krijgt van Sustainalytics, is een onderneming 

doorgaans verwikkeld in ernstige controverses. Deze controverses kunnen leiden tot mogelijke 

ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren die op hun beurt kunnen leiden tot 

duurzaamheidsrisico’s. Denk aan schendingen van mensenrechten of betrokkenheid bij ernstige 

milieudelicten. Deze ondernemingen zijn uitgesloten als belegging. Wij volgen daarbij het 

oordeel van Sustainalytics.  

 

Reductie CO2-intensiteit  

De 1895-aandelenfondsen in de vermogensbeheerportefeuille hebben als doel een CO2-

intensiteit die minimaal 30% lager is dan de algemene wereldwijde beursindex, de MSCI All 

Country World Index (EUR) (zie “Toelichting op in dit document gebruikte begrippen” voor meer 

uitleg over de aandelenbeleggingen in vermogensbeheer). Op deze manier - en in aanvulling op 

bepaalde uitsluitingen en actief eigenaarschap - proberen we klimaatrisico’s en de negatieve 

impact van onze beleggingen op de opwarming van de aarde te beperken en daarmee ook bij te 

dragen aan het verlagen van risico’s die samenhangen met klimaatverandering. We kiezen er 

daarbij bewust voor om niet hele sectoren (zoals energie of nutsbedrijven) uit te sluiten zodat we 

via “Actief eigenaarschap” met de bedrijven in deze sectoren in gesprek blijven om de 

duurzaamheid te verbeteren en de risico’s te verminderen. Het monitoren van de CO2-intensiteit 

op portefeuilleniveau gebeurt met externe dataproviders waaronder MSCI, Trucost en 

Sustainalytics. 

 

Actief eigenaarschap  

Naast de uitsluitingen vindt ook actief eigenaarschap plaats. Dit betekent dat voor de 1895-

mandaatfondsen in vermogensbeheer in gesprek wordt gegaan met bedrijven over duurzame 

kwesties (engagement) en ze worden bewogen tot verbeteringen of meer duurzame 

businessmodellen. Door gebruik te laten maken van het stemrecht op 

aandeelhoudersvergaderingen kan dat extra kracht worden bij gezet. Deze activiteiten verrichten 

we samen met onze partner voor actief eigenaarschap, namelijk Robeco Institutional Asset 

Management B.V.. Actief eigenaarschap betekent dus in gesprek gaan (engagement) met 

bedrijven en laten stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (voting). Actief eigenaarschap is 

een krachtig instrument dat we als belegger kunnen inzetten om mogelijke negatieve effecten 

van duurzaamheidsfactoren te reduceren. Dit gebeurt door pro-actief het gesprek aan te gaan 

met bedrijven over duurzame kwesties op het gebied van bijvoorbeeld klimaatverandering, 

cybersecurity, leefbaar loon of de sociale risico’s van suiker. Over deze inspanningen en hoe er is 

gestemd op aandelen waarin wordt belegd zijn periodieke rapportages beschikbaar. 
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2 Negatieve effecten en monitoring  

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

beleggingstitels binnen vermogensbeheer worden gescreend. Risico’s die, als zij zich 

manifesteren, ook een negatieve impact kunnen hebben op duurzaamheidsfactoren. Deze 

screening vindt op een aantal niveaus plaats; fondsaanbieders worden op een aantal duurzame 

criteria beoordeeld en beleggingstitels worden op ESG-risico’s en mogelijke negatieve effecten 

gescreend. 

 

Duurzame criteria fondsaanbieder  

Fondsaanbieders die wij selecteren voor vermogensbeheer  moeten aan de volgende punten 

voldoen:   

• 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. Actief aandeelhouderschap en ESG-

integratie kunnen bijdragen aan het verminderen van duurzaamheidsrisico’s en van 

mogelijke negatieve effecten van beleggingen. 

• De fondsaanbieder heeft een eigen uitsluitingsbeleid ten aanzien van controversiële 

wapens. 

• 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. Op deze wijze kunnen de negatieve effecten van 

beleggingen worden verminderd1.  

 

Duurzaamheidsrisico’s van beleggingstitels 

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

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

Deze worden doorgaans geclassificeerd onder de noemer ESG. Om de negatieve aspecten van 

onze beleggingen te meten, maakt Rabobank gebruik van de externe dataprovider 

Morningstar/Sustainalytics (MS). Zij brengt deze risico’s in kaart en uiteindelijk komen deze risico’s 

samen in de ESG-risk rating van een onderneming of beleggingsfonds die MS afgeeft. Deze ESG-

risk rating neemt Rabobank af voor de beleggingstitels die zij aanbiedt binnen vermogensbeheer 

en monitort daarmee deze duurzaamheidsrisico’s. Deze monitoring draagt ook bij aan het 

voorkomen van negatieve effecten van onze beleggingen op duurzaamheidsfactoren. 

  

 
1 Voor indexvolgende strategieën kunnen afwijkende criteria gelden. 

https://www.unpri.org/pri/what-are-the-principles-for-responsible-investment
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Toelichting op in dit document gebruikte begrippen   

Beleggingstitel: dit kan zijn een beleggingsfonds, een aandeel of een obligatie.  

Vermogensbeheer: hieronder vallen de beleggingsconcepten Rabobank Beheerd Beleggen: RBB 

Basis, RBB Actief en RBB Exclusief en Rabobank ToekomstBeleggen (RTB). Voor Individueel 

Vermogensbeheer (IVB) en Rabo Advies Beleggen (RAB) dienen RBB Actief en RBB Exclusief als 

voorbeeldportefeuilles.  

Aandelenbeleggingen in vermogensbeheer: Rabobank verdeelt de aandelenbeleggingen in drie 

blokken namelijk: de kern van de portefeuille die bestaat uit semi-actieve beleggingen, het 

factorstuk dat bestaat uit fondsen die in de vijf factoren “waarde”, “momentum”, “omvang”, “lage 

volatiliteit” en “kwaliteit” beleggen en de satellieten van de portefeuille. Deze laatste beleggen in 

(macro economische) thema’s.  

Duurzaamheidsrisico’s: een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch of sociaal gebied of 

op het gebied van deugdelijk bestuur, die indien deze zich voordoet mogelijk wezenlijk negatief 

uitwerkt op de waarde van een belegging.  

Duurzaamheidsfactoren: hebben betrekking op ecologische, sociale en 

werkgelegenheidsaspecten, het respecteren van mensenrechten en bestrijding van corruptie en 

omkoping. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit document is opgesteld op basis van het gedeelte van de SFDR zoals dat op 10 maart 2021 van kracht is geworden. 

Wanneer de bij de SFDR behorende nadere regelgeving van kracht is geworden, zal nog aanvullende informatie worden 

verstrekt. Deze aanvullende informatie kan afwijken van hetgeen thans in dit document is opgenomen. De EU ontwikkelt 

criteria om vast te stellen of en in welke mate een belegging kwalificeert als ecologisch duurzaam als gedefinieerd in de 

EU Taxonomie Verordening. Omdat deze criteria nog in ontwikkeling zijn, kunnen deze criteria nog niet in aanmerking 

worden genomen. 


