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Onze strategieën voor het opnemen van duurzaamheidsrisico’s 
(Art. 3 Openbaarmakingsverordening) 

 
Op grond van wettelijke voorschriften (Art. 3 openbaarmakingsverordening) zijn we verplicht om de 
volgende informatie te verstrekken. Het is niet onze bedoeling om ecologische of sociale kenmerken 
te adverteren in onze beleggingsstrategieën of voor andere specifieke financiële instrumenten: 
 

• Als onderneming willen we een bijdrage leveren aan een duurzamere economie met een 
efficiënter gebruik van de ressources, met als doel de risico's en effecten van met name 
klimaatverandering te verminderen. Naast het naleven van duurzaamheidsdoelstellingen in 
onze bedrijfsorganisatie, zien we het als onze taak om ook onze klanten bewust te maken van 
aspecten van duurzaamheid bij het opbouwen van de zakelijke relatie met ons.   

 

• Milieuomstandigheden, sociale onrust en / of een slecht ondernemingsbeleid kunnen in meerdere 
opzichten negatieve effecten hebben op de waarde van de beleggingen en vermogenswaarden 
van onze klanten. Deze zogenaamde duurzaamheidsrisico's kunnen een directe impact hebben op 
de vermogenspositie, de financiële positie en de winstpositie, evenals op de reputatie van de 
vastgoedbeleggingen. Omdat dergelijke risico's uiteindelijk niet helemaal kunnen worden 
uitgesloten, hebben wij voor de financiële dienstverlening die wij aanbieden specifieke 
strategieën ontwikkeld om duurzaamheidsrisico's te kunnen identificeren en beperken.  

 

• Om duurzaamheidsrisico's te beperken, proberen we beleggingen in bedrijven met een verhoogd 
risicopotentieel te identificeren en zo mogelijk uit te sluiten. Met specifieke uitsluitingscriteria 
zien we onszelf in een positie om investeringsbeslissingen (of beleggingsadviezen) te baseren op 
ecologische, sociale of bedrijfsgerelateerde waarden. Hiervoor gebruiken we over het algemeen 
waarderingsmethoden die in de markt erkend zijn.  

 

• De identificatie van geschikte beleggingen kan erin bestaan dat we beleggen in beleggingsfondsen 
waarvan het beleggingsbeleid al is voorzien van een geschikt en erkend duurzaamheidsfilter om 
duurzaamheidsrisico's te verkleinen (of aanbevelen om dit te doen). Het identificeren van 
geschikte beleggingen om duurzaamheidsrisico's te beperken, kan er ook uit bestaan dat we voor 
de productselectie in het vermogensbeheer (of voor de aanbevelingen voor beleggingen) erkende 
ratingbureaus inschakelen. De specifieke details vloeien voort uit de individuele afspraken. 

 

• De strategieën van ons bedrijf voor het opnemen van duurzaamheidsrisico's zijn ook opgenomen 
in de interne organisatierichtlijnen van de onderneming. Het naleven van deze richtlijnen is 
bepalend voor de evaluatie van de prestaties van onze medewerkers en heeft daarmee een grote 
invloed op de toekomstige salarisontwikkeling. In dit opzicht is het salarisbeleid in lijn met onze 
strategieën om duurzaamheidsrisico's op te nemen (art. 5 openbaarmakingsverordening). 
 

 


