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BIJLAGE II 

Model voor de precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als 
bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, 

eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852  

 
Productbenaming: Netto Havenpensioen  
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 549300772D1G8JPIUR96 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-
kenmerken) 

 

 

 
 

 
Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  

Aegon Bank N.V. (‘Knab’) promoot ecologische en sociale kenmerken door ESG-
factoren in het beleggingsproces te integreren.  

Ecologische kenmerken 
In het bijzonder worden ecologische kenmerken gepromoot die leiden tot 
bescherming van het klimaat en van de biodiversiteit. 
 

 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 
duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling worden 
gedaan: ___% 

 
in economische activiteiten die 
als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-
taxonomie 

in economische activiteiten die 
niet als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie 

 

Het product promoot ecologische/sociale 
(E/S) kenmerken, en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling heeft, 
zal het een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van ___% behelzen 
  

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die als ecologisch duurzaam zijn 
aangemerkt in de EU-taxonomie  

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die niet als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie 
 
met een sociale doelstelling 
 

Er zal een minimumaandeel 
duurzame beleggingen met een 
sociale doelstelling worden 
gedaan: ___%  

Het product promoot E/S-kenmerken, maar 
zal geen duurzame beleggingen doen  

 

Duurzame 
belegging: een 
belegging in een 
economische 
activiteit die 
bijdraagt aan het 
behalen van een 
milieudoelstelling of 
een sociale 
doelstelling, mits 
deze belegging geen 
ernstige afbreuk 
doet aan milieu- of 
sociale 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur toepassen. 

 

 

 

 

 

 

De EU-Taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. In de 
verordening is geen 
lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten 
vastgesteld.  
Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet in 
overeenstemming 
zijn met de 
taxonomie.   
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Klimaatverandering:  
De ambitie van Aegon Bank N.V. is om uiterlijk in 2050 netto nul gefinancierde 
emissies te realiseren. Aegon Bank N.V. is van mening dat overheden, 
ondernemingen en beleggers de verantwoordelijkheid hebben om de transitie naar 
een klimaatbestendige economie met netto nul uitstoot te faciliteren. Aegon Bank 
N.V. verwacht van ondernemingen dat zij zich ten doel stellen energiezuiniger te 
opereren, in milieuvriendelijkere productietechnieken te investeren, en aan de 
energietransitie bij te dragen en zich daaraan aan te passen.  
 
Biodiversiteit: 
Aegon Bank N.V. is van mening dat overheden, ondernemingen en beleggers de 
verantwoordelijkheid hebben om voor de natuur, het milieu en waterbronnen te 
zorgen en de biodiversiteit in stand te houden. Wij verwachten van ondernemingen 
dat zij alle mogelijke maatregelen treffen met betrekking tot deze thema’s. 
 
Sociale kenmerken 
Aegon Bank N.V. promoot ook sociale kenmerken. In het bijzonder worden sociale 
kenmerken gepromoot die zorgen voor meer diversiteit en inclusie, betere 
gezondheid en welzijn van mensen en wijdverbreidere eerbiediging van de 
mensenrechten. 
 
Diversiteit en inclusie 
Aegon Bank N.V. is van mening dat een inclusieve werkplek ervoor zorgt dat de 
organisatie effectiever kan handelen. Een belangrijk onderdeel daarvan is een 
gelijke verhouding tussen vrouwen en mannen in de raad van bestuur. Dit is 
namelijk een weerspiegeling van de bredere benadering van de onderneming op het 
gebied van inclusie en diversiteit om de positie van vrouwen en meisjes verder te 
versterken. Daarom wil Aegon Bank N.V. door middel van actief 
aandeelhouderschap invloed uitoefenen op ondernemingen om ervoor te zorgen dat 
zij het onderwerp diversiteit en inclusie in de dagelijkse praktijk invulling geven. 
 
Gezondheid en welzijn 
Aegon Bank N.V. is van mening dat alle ondernemingen een belangrijke rol spelen 
bij het waarborgen van een goede gezondheid en welzijn. Dit omvat vele aspecten, 
waaronder het bieden van bredere toegang tot betaalbare gezondheidszorg en 
zorgen voor een schone en duurzame omgeving, goede arbeidsomstandigheden 
bieden, en beleid implementeren waarmee werknemers gestimuleerd worden om 
een actieve en gezonde levensstijl te volgen. 
 
Mensenrechten 
Aegon Bank N.V. is van mening dat alle overheden en ondernemingen de 
verantwoordelijkheid hebben om de vrijheden en rechten van alle mensen te 
eerbiedigen en te beschermen. Met het oog op deze verantwoordelijkheid moeten 
overheden en ondernemingen ervoor waken dat ze met hun activiteiten geen 
mensenrechtenschendingen veroorzaken of daaraan bijgedragen. Voor 
ondernemingen geldt dat zij mensenrechtenschendingen die rechtstreeks door hun 
activiteiten, producten en/of diensten worden veroorzaakt, moeten voorkomen dan 
wel herstellen. 
 
Daarnaast acht Aegon Bank N.V. de productie en het gebruik van controversiële 
wapens die een willekeurig en onevenredig effect hebben op de burgerbevolking 
(bijv. massavernietigingswapens) onaanvaardbaar. De gevolgen van deze 
controversiële wapens zijn vaak nog vele jaren na afloop van het gewapende 
conflict voelbaar.  
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Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de 
door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken 
gemeten? 

Klimaatverandering:  

1. Blootstelling aan ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de exploratie, ontginning of raffinage van steenkool  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van 
hun inkomsten verkrijgen uit de exploratie, ontginning of raffinage van 
steenkool 

2. Blootstelling aan ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de opwekking van elektriciteit met steenkool  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun 
inkomsten verkrijgen uit de opwekking van elektriciteit met steenkool 

3. Blootstelling aan ondernemingen die 5% of meer van hun totale productie in 
olie-equivalent verkrijgen uit teerzand  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun 
totale productie in olie-equivalent verkrijgen uit teerzand 

4. Blootstelling aan ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit olie- en gasexploratie en -productie in Arctische zeegebieden  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun 
inkomsten verkrijgen uit olie- en gasexploratie en -productie in Arctische 
zeegebieden 

5. Blootstelling aan ondernemingen die pijpleidingbeheerder zijn en die in 
belangrijke mate betrokken zijn bij het transport van teerzand  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die 
pijpleidingbeheerder zijn en die in belangrijke mate betrokken zijn bij het 
transport van teerzand 

6. Broeikasgasemissies  

Parameter: Totale broeikasgasemissies bestaande uit scope 1-
broeikasgasemissies en scope 2-broeikasgasemissies 

7. Koolstofvoetafdruk  

Parameter: koolstofvoetafdruk 

8. BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd  

Parameter: BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd  

 
Biodiversiteit: 

9. Blootstelling aan ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de productie en/of distributie van palmolie  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van 
hun inkomsten verkrijgen uit de productie en/of distributie van palmolie 

Duurzaamheidsindicatoren 
meten hoe de ecologische 
of sociale kenmerken die 
het financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 
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10. Blootstelling aan ondernemingen die bossen beheren waarvan 75% of minder 
FSC-gecertificeerd is  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die bossen beheren 
waarvan 75% of minder FSC-gecertificeerd is 

11. Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen met 
vestigingen/activiteiten in of bij biodiversiteitsgevoelige gebieden wanneer de 
activiteiten van die ondernemingen negatieve gevolgen voor die gebieden 
hebben 

12. Emissies in water  

Parameter: Door de ondernemingen waarin is belegd veroorzaakte emissies 
in water (in ton) per miljoen EUR aan beleggingen, uitgedrukt als gewogen 
gemiddelde 

13. Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval  

Parameter: Door de ondernemingen waarin is belegd, geproduceerd 
gevaarlijk afval en radioactief afval (in ton) per miljoen EUR aan 
beleggingen, uitgedrukt als gewogen gemiddelde 

Inclusie en diversiteit 

14. Genderdiversiteit raad van bestuur 

Parameter: Gemiddelde verhouding tussen aantal vrouwelijke en mannelijke 
leden in de raad van bestuur van ondernemingen waarin is belegd 

Parameter: Daling percentage niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen 
en vrouwen 

Gezondheid en welzijn 

15. Blootstelling aan ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de productie van tabak   

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die 5% of meer van hun 
inkomsten verkrijgen uit de productie van tabak 

Mensenrechten 

16. Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten  

Parameter: Aantal landen waarin is belegd met schendingen van sociale 
rechten (absoluut aantal en relatief aantal gedeeld door alle landen waarin is 
belegd), als bedoeld in internationale verdragen en overeenkomsten, 
beginselen van de Verenigde Naties en, in voorkomend geval, nationaal 
recht 

17. Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de 
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn 
geweest bij schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of 
van de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 
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18. Ontbreken van procedures en compliance mechanismen voor het monitoren 
van de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-
richtsnoeren voor multinationale ondernemingen 

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen zonder een beleid voor 
het monitoren van de naleving van de beginselen van het VN Global 
Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen of 
zonder regelingen voor de afhandeling van klachten waarmee schendingen 
kunnen worden aangepakt 

19. Blootstelling aan ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de 
productie en het onderhoud van, en de handel in: landmijnen, biologische of 
chemische wapens, clustermunitie, munitie met verarmd uranium, 
brandwapens met witte fosfor of kernwapensystemen  

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij de 
ontwikkeling, de productie en het onderhoud van, en de handel in: 
Landmijnen, biologische of chemische wapens, clustermunitie, munitie met 
verarmd uranium, brandwapens met witte fosfor of kernwapensystemen 

20. Blootstelling aan ondernemingen die belangrijke en specifieke onderdelen 
voor controversiële wapens, zoals hiervoor vermeld, produceren of 
ontwikkelen, of essentiële diensten voor het gebruik daarvan leveren. 

Parameter: Blootstelling aan ondernemingen die belangrijke en specifieke 
onderdelen voor controversiële wapens, zoals hiervoor vermeld, produceren of 
ontwikkelen, of essentiële diensten voor het gebruik daarvan leveren 

21. Blootstelling aan ondernemingen die betrokken zijn bij wapenhandel naar 
landen: 

o waarvoor een wapenembargo van de VN-Veiligheidsraad, de 
Verenigde Staten of de Europese Unie of een ander relevant 
multilateraal wapenembargo geldt; 

o die in een oorlogsgebied liggen; en/of 

o die gelden als risicolanden waarvoor de Nederlandse overheid een 
‘vermoeden van weigering’ hanteert bij de goedkeuring van 
exportvergunningen. 

Parameter: Aandeel beleggingen in landen die betrokken zijn bij wapenhandel 
naar landen waarvoor een wapenembargo van de VN-Veiligheidsraad, de 
Verenigde Staten of de Europese Unie of een ander relevant multilateraal 
wapenembargo geldt 

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij 
wapenhandel naar landen die in een oorlogsgebied liggen 

Parameter: Aandeel beleggingen in ondernemingen die betrokken zijn bij 
wapenhandel naar landen die gelden als risicolanden waarvoor de Nederlandse 
overheid een ‘vermoeden van weigering’ hanteert bij de goedkeuring van 
exportvergunningen 

22. Blootstelling aan Russische en Wit-Russische ondernemingen 

Parameter: Aandeel beleggingen in Russische en Wit-Russische 
ondernemingen 
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Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 
product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 
die doelstellingen?  

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te 
doen.  

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk beoogt 
te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 
beleggingsdoelstellingen?  

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te 
doen.  

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren?  

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te 
doen.  

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten? Details:  

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te 
doen. 

Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? 

Ja.  

Aegon Bank N.V. vindt het belangrijk vast te stellen of onze beleggingsbeslissingen 
ernstige afbreuk doen aan mensen en/of de planeet of hieraan bijdragen (d.w.z. 
potentiële en daadwerkelijke ongunstige effecten). Op deze manier kunnen wij 
vervolgens zo nodig beperkende maatregelen treffen om te voorkomen dat met 
onze beleggingen en die van onze klanten aldus ernstige afbreuk wordt gedaan of 
hieraan wordt bijgedragen. Wij hebben onze potentiële ongunstige effecten onder 
vijf thema’s geschaard en daaraan prioriteit gegeven: klimaatverandering, inclusie 
en diversiteit, biodiversiteit, gezondheid en welzijn, en mensenrechten. 

Onze aanpak met betrekking tot de beheersing en beperking van deze effecten 
bestaat uit dialoog, stemrechten en uiteindelijk - wanneer we denken beperkte 
invloed te kunnen uitoefenen als actief aandeelhouder - uitsluiting. 

Wij geloven in het belang van actief aandeelhouderschap met betrekking tot de 
beleggingen van onze klanten. Daarmee bedoelen we dat we onze invloed 
gebruiken om positieve veranderingen in de wereld teweeg te brengen. Dit doen 
we door een dialoog aan te gaan met ondernemingen waar wij (potentiële) 
ongunstige effecten, duurzaamheidsrisico’s en/of slechte bestuurspraktijken 
hebben geconstateerd. Deze dialoog biedt ons de gelegenheid onze bevindingen 
onder de aandacht te brengen, de bedrijfsleiding over onze zorgen te informeren, 
en te pleiten voor veranderingen die volgens ons in de onderneming zouden 
moeten worden doorgevoerd. 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de belangrijkste 
negatieve effecten van 
beleggingsbeslissingen 
op 
duurzaamheidsfactoren 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten en 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 
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Wij erkennen dat wij niet alle potentiële en daadwerkelijke ongunstige effecten, 
duurzaamheidsrisico’s of slechte bestuurspraktijken kunnen aanpakken en 
beperken. Om de risico’s of de afbreuk die wordt gedaan of waaraan wordt 
bijgedragen door onze beleggingsbeslissingen op doeltreffende wijze te kunnen 
beperken, moeten wij onze inspanningen concentreren en prioriteiten stellen. Met 
het oog hierop controleert de Responsible Investing Committee van Aegon NL elk 
kwartaal de uitvoering van het Beleid verantwoord beleggen Aegon NL (met 
inbegrip van het plan actief aandeelhouderschap) door Aegon Asset Management. 
Het Beleid verantwoord beleggen Aegon NL is van toepassing op Aegon Bank N.V.. 

In het plan actief aandeelhouderschap zijn onder meer duidelijke doelstellingen en 
prioriteiten opgenomen voor de activiteiten van Aegon Bank N.V. op het gebied van 
actief aandeelhouderschap in het komende jaar. Daarbij gaat het onder meer om 
de soorten dialooginspanningen waaraan prioriteit moet worden gegeven en de 
thema’s waar tijdens de dialoog met ondernemingen waarin is belegd de meeste 
aandacht naar uit moet gaan. Voor elke dialoog wordt bij aanvang een specifieke 
doelstelling gesteld, die wordt geformuleerd aan de hand van de aanleiding voor de 
dialoog. 

Hoewel wij overtuigd zijn van het belang van actief aandeelhouderschap met 
betrekking tot onze beleggingen en het aanwenden van onze invloed om een 
gedragsverandering te bewerkstelligen bij de ondernemingen waarin wij beleggen, 
is er nooit de garantie dat onze dialooginspanningen vruchten zullen afwerpen. 
Ondernemingen geven soms geen gehoor aan onze oproepen, zijn niet bereid om 
de vereiste wijzigingen door te voeren, of vinden het lastig tekortkomingen aan te 
pakken binnen het tijdsbestek dat wij aanvaardbaar vinden. Bij zulke 
omstandigheden moeten wij als onderneming een keuze maken over hoe het beste 
verder te gaan, bijvoorbeeld door ons belang in de onderneming te verkopen en/of 
de onderneming aan onze uitsluitingenlijst toe te voegen. 

Ook kiezen wij ervoor in bepaalde ondernemingen en landen überhaupt niet te 
beleggen, omdat ze naar onze mening ernstige afbreuk doen aan mensen en/of de 
planeet of daaraan bijdragen. Bij ondernemingen ligt de reden voor deze 
uitsluitingen vaak in de producten en diensten die ze aanbieden. Wanneer een 
uitgevende instelling aan onze uitsluitingenlijst wordt toegevoegd, kan niet meer 
worden belegd in effecten van die uitgevende instelling. Wij streven er standaard 
naar bestaande aandelenbeleggingen in een nieuw uitgesloten onderneming 
binnen een termijn van drie jaar te verkopen. Voor vastrentende beleggingen in een 
nieuw uitgesloten onderneming of land kunnen wij de beleggingen tot de 
vervaldatum aanhouden, maar zullen wij actief proberen deze beleggingen 
doorlopend te verkopen. 

Informatie over hoe dit financiële product rekening heeft gehouden met de 
belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren is te vinden in het 
kwartaalverslag van het financiële product. 

Nee  
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Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?  

Aegon Bank N.V. belegt voor haar klanten in een breed scala aan 
verschillende ondernemingen en landen. Wij realiseren ons dat onze 
beleggingsbeslissingen verregaande, zowel positieve als negatieve, gevolgen 
kunnen hebben voor mens en planeet. Wij onderkennen ook de potentiële financiële 
impact die ESG-factoren kunnen hebben op de waarde van de beleggingen van 
onze klanten. Om die reden promoten wij ecologische en sociale kenmerken door 
ESG-factoren, naast traditionele financiële overwegingen, te integreren in al onze 
besluitvormingsprocessen voor beleggingen. ESG-factoren zijn factoren op het 
gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur, zoals de uitstoot van 
broeikasgassen, veilige werkomstandigheden en diversiteit in de raad van bestuur.  

Wij houden bij de selectie van beleggingen voor onze klanten rekening met een 
breed scala aan verschillende ESG-factoren die financieel materieel en relevant zijn. 
De specifieke ESG-factoren waarnaar wij kijken, variëren vaak al naargelang de 
betreffende beleggingscategorie of sector. Deze analyse vindt plaats voordat er een 
beleggingsbeslissing wordt genomen, maar ook bij de doorlopende monitoring van 
onze portefeuilles. 

Wij integreren ESG-factoren in onze beleggingsstrategie door ondernemingen en 
landen uit te sluiten die naar onze mening ernstige afbreuk doen aan mensen en/of 
de planeet of daaraan bijdragen, en waarbij wij van mening zijn dat dialoog niet tot 
een bevredigend resultaat kan leiden. Bij ondernemingen ligt de reden voor deze 
uitsluitingen vaak in de producten en diensten die ze aanbieden. Bij landen houdt 
uitsluiting meestal verband met mensenrechtenschendingen of vergelijkbare 
schendingen van wereldwijde normen. 

Naast deze standaarduitsluitingen integreren wij ESG-factoren door middel van 
dialoog, stemrechten en uiteindelijk, wanneer we denken beperkte invloed te 
kunnen uitoefenen als actief aandeelhouder, uitsluiting. Meer informatie over het 
dialoog- en stemproces is te vinden in het Beleid verantwoord beleggen van Aegon 
Nederland N.V. 

Aegon Bank N.V. heeft de integratie van ESG-factoren in vijf thema’s onderverdeeld 
en daaraan prioriteit gegeven: klimaatverandering, inclusie en diversiteit, 
biodiversiteit, gezondheid en welzijn, en mensenrechten. 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie zijn bij het selecteren van 
de beleggingen gebruikt om te voldoen aan alle ecologische en sociale kenmerken 
die dit financiële product promoot? 

Voor het thema klimaatverandering gelden de volgende bindende elementen: 

• Uitsluiting van ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de exploratie, ontginning of raffinage van steenkool. 

Daarnaast worden ook ondernemingen uitgesloten die jaarlijks meer dan 
20 miljoen ton steenkool produceren én de exploratie-, ontginnings- of 
raffinageactiviteiten actief aan het uitbreiden zijn, ook als het hier minder 
dan 5% van de inkomsten betreft. 

• Uitsluiting van ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de opwekking van elektriciteit met steenkool. 

De beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissingen op 
basis van factoren als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 
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Daarnaast worden ook ondernemingen uitgesloten die over meer dan 10 
gigawatt aan kolengestookte opwekkingscapaciteit beschikken én de 
kolengestookte opwekkingscapaciteit actief aan het uitbreiden zijn, ook 
als het hier minder dan 5% van de inkomsten betreft. 

• Uitsluiting van ondernemingen die 5% of meer van hun totale productie in 
olie-equivalent verkrijgen uit teerzand. 

• Uitsluiting van ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit olie- en gasexploratie en -productie in Arctische 
zeegebieden. 

• Uitsluiting van ondernemingen die pijpleidingbeheerder zijn en die in 
belangrijke mate betrokken zijn bij het transport van teerzand. 

• Actief aandeelhouderschap om uiterlijk in 2050 netto nul gefinancierde 
emissies te realiseren. 

Voor het thema biodiversiteit gelden de volgende bindende elementen: 

• Uitsluiting van ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de productie en/of distributie van palmolie.  

• Uitsluiting van ondernemingen die bossen beheren waarvan 75% of 
minder FSC-gecertificeerd is. 

• Actief aandeelhouderschap om ervoor te zorgen dat:  

o er in de portefeuille minder beleggingen zijn in ondernemingen met 
vestigingen/activiteiten in of bij biodiversiteitsgevoelige gebieden 
wanneer de activiteiten van die ondernemingen negatieve 
gevolgen voor die gebieden hebben; 

o er minder door de ondernemingen in de portefeuille veroorzaakte 
emissies naar water zijn; 

o er minder gevaarlijk afval en radioactief afval is.  

Voor het thema diversiteit en inclusie gelden de volgende bindende elementen: 

• Actief aandeelhouderschap om te zorgen voor een gelijkere verhouding 
tussen vrouwen en mannen in de raad van bestuur van de ondernemingen 
in de portefeuille waarin is belegd.  

Voor het thema gezondheid en welzijn gelden de volgende bindende elementen: 

• Uitsluiting van ondernemingen die 5% of meer van hun inkomsten 
verkrijgen uit de productie van tabak 

Voor het thema mensenrechten gelden de volgende bindende elementen:  

• Uitsluiting van ondernemingen die betrokken zijn bij de ontwikkeling, de 
productie en het onderhoud van, en de handel in:  

- landmijnen; 

- biologische of chemische wapens;  

- clustermunitie;  
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- munitie met verarmd uranium;  

- brandwapens met witte fosfor; 

- kernwapensystemen.  

• Uitsluiting van ondernemingen die belangrijke en specifieke onderdelen 
voor controversiële wapens, zoals hiervoor vermeld, produceren of 
ontwikkelen, of essentiële diensten voor het gebruik daarvan leveren. 

• Uitsluiting van ondernemingen die betrokken zijn bij wapenhandel naar 
landen: 

o waarvoor een wapenembargo van de VN-Veiligheidsraad, de 
Verenigde Staten of de Europese Unie of een ander relevant 
multilateraal wapenembargo geldt; 

o die in een oorlogsgebied liggen; en/of 

o die gelden als risicolanden waarvoor de Nederlandse overheid een 
‘vermoeden van weigering’ hanteert bij de goedkeuring van 
exportvergunningen. 

• Uitsluiting van Russische en Wit-Russische ondernemingen. 

• Actief aandeelhouderschap om ervoor te zorgen dat:  

o schendingen van sociale rechten door landen waarin is belegd te 
verminderen; 

o er minder wordt belegd in ondernemingen die betrokken zijn 
geweest bij schendingen van de beginselen van het VN Global 
Compact of van de OESO-richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen. 

Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de 
beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?  

Niet van toepassing, omdat Aegon Bank N.V. geen toegezegd minimumpercentage 
heeft voor het beperken van de beleggingsruimte.  

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed bestuur van 
de ondernemingen waarin is belegd?  

Goed ondernemingsbestuur is van essentieel belang om op de lange termijn succesvol te 
kunnen zijn en zeker te stellen dat de onderneming waarde creëert voor alle 
belanghebbenden, met inbegrip van aandeelhouders. Daarom heeft Aegon Bank N.V. vijf 
aandachtsgebieden voor ondernemingsbestuur vastgesteld: belastingen, corruptie, 
transparantie, beloning van bestuurders en arbeidsrechten. 

Om ervoor te zorgen dat alle ondernemingen waarin Aegon Bank N.V. voor haar klanten 
belegt praktijken op het gebied van goed bestuur volgen, is er een jaarlijks proces 
ontwikkeld om vast te stellen welke ondernemingen normen op het gebied van goed 
bestuur schenden of dreigen te schenden. Dit proces wordt door Aegon NL ontwikkeld en 
geïmplementeerd en door Aegon Asset Management namens Aegon Bank N.V. uitgevoerd.  

Het proces is gebaseerd op het due diligence-proces dat wordt beschreven in de OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen. Het begint met een jaarlijks 

Praktijken op het gebied 
van goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van de 
belastingwetgeving.  
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identificatieproces, waarin Aegon NL alle beleggingen van onze klanten controleert op 
naleving van wereldwijde normen (bijvoorbeeld de beginselen van het VN Global Compact, 
de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, of de OESO-
richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen) en relevante internationale verdragen en 
afspraken. Wij proberen niet alleen vast te stellen welke ondernemingen nu al niet aan de 
wereldwijde normen voldoen, maar ook welke ondernemingen de wereldwijde normen 
dreigen te schenden.  

Het screeningproces is er ook op gericht vast te stellen of de ondernemingen waarin wij 
voor onze klanten beleggen ecologische en sociale controverses hebben veroorzaakt, 
daaraan hebben bijgedragen, of daarmee in verband worden gebracht. In het kader van 
onze controversescreening proberen wij te beoordelen hoe ernstig de betreffende 
controverses zijn (zowel voor de wereld als voor onze belegging) en vast te stellen hoe de 
situatie rondom de controverse zich in de toekomst waarschijnlijk verder zal ontwikkelen.  

Bij het jaarlijkse screeningproces wordt gebruikgemaakt van externe ESG-
onderzoeksbureaus die beoordelen in hoeverre een bepaalde onderneming voldoet aan 
wereldwijde normen, verdragen en standaarden en aan de hand van een grote hoeveelheid 
verschillende ESG-gegevens en -criteria alle controverses classificeert waarmee een 
onderneming te maken kan krijgen. Dit onderzoek dient als uitgangspunt voor het 
identificatieproces en Aegon NL voert daarop namens Aegon Bank N.V. verdere analyses en 
beoordelingen uit. 

Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?  

Al onze beleggingsportefeuilles bestaan uit een combinatie van de onderstaande 
fondsen en eventueel cash. In het Aegon NL Beleid verantwoord beleggen wordt 

een gedetailleerde beschrijving gegeven van hoe de E/S-kenmerken worden 
bereikt. De Strategische Asset Allocatie varieert per risicoprofiel en ziet er voor dit 
product als volgt uit. 

 

Fondsnaam / Cash Minimale 
allocatie 

Maximale 
allocatie 

Aandeel 
beleggingen 

Aegon Diversified Equity Fund II 18% 100% 100% #1B 

Aegon Diversified Bond Fund II 0% 82% 100% #1B 

Cash 0% 0% 100% #2 

Activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel 
beleggingen in 
bepaalde activa. 

 



 

 

 

12 

 

 

 

 

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 
kenmerken die het financiële product promoot?  

 
Niet van toepassing, omdat er geen gebruik wordt gemaakt van derivaten om te 
voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken.  
 

In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te doen. 

Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende 
activiteiten?  

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te doen.  

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 
afgestemd op de EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of 
staatsobligaties zijn afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de 
taxonomie voor alle beleggingen van het financiële product, met inbegrip van staatsobligaties, 
terwijl de tweede grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen 
van het financiële product anders dan in staatsobligaties. 

  

*   Voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” alle blootstellingen aan staatsschulden. 

x%

x%

1. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen met inbegrip van 

overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde
beleggingen

Overige beleggingen x%

x%

2. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen exclusief overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde
beleggingen

Overige beleggingen

Faciliterende 
activiteiten maken 
het rechtstreeks 
mogelijk dat andere 
activiteiten een 
substantiële bijdrage 
leveren aan een 
milieudoelstelling. 

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
beschikbaar zijn en die 
onder meer 
broeikasgasemissienive
aus hebben die 
overeenkomen met de 
beste prestaties. 

 

 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te 
voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 

 
De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- Subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- Subcategorie #1B Overige E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op E/S-
kenmerken

#1B Overige E/S-
kenmerken

#2 Overige
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Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?  

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te doen. 

Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen?  
 

Niet van toepassing, omdat het product niet beoogt duurzame beleggingen te doen.  

Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze 
bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen? 
De beleggingen onder "Overige" betreffen cash en/of cashequivalenten en zijn niet 
onderworpen aan de milieu- of sociale criteria van het product. 

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen 
of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken 
die dit financiële product promoot?  

Niet van toepassing, omdat er geen referentiebenchmark wordt gebruikt om te 
bepalen of het product is afgestemd op ecologische en/of sociale kenmerken.  

Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of 
sociale kenmerken die dit financiële product promoot?  

Niet van toepassing, omdat er geen referentiebenchmark wordt gebruikt om te 
bepalen of het product is afgestemd op ecologische en/of sociale kenmerken.  

Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de 
index doorlopend gewaarborgd? 

Niet van toepassing, omdat er geen referentiebenchmark wordt gebruikt om te 
bepalen of het product is afgestemd op ecologische en/of sociale kenmerken.  

In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede 
marktindex? 

Niet van toepassing, omdat er geen referentiebenchmark wordt gebruikt om te 
bepalen of het product is afgestemd op ecologische en/of sociale kenmerken.  

Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte methodologie 
te vinden? 

Niet van toepassing, omdat er geen referentiebenchmark wordt gebruikt om te 
bepalen of het product is afgestemd op ecologische en/of sociale kenmerken.  

Waar is er online meer product-specifieke informatie te vinden? 

U vindt meer product-specifieke informatie is op de website:  

https://www.aegon.nl/particulier/beleggen/aegon-beheerd-beleggen 

?

www

    zijn duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling die 
geen rekening houden 
met de criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten in het kader 
van de EU-taxonomie.  

 

Referentiebenchm
arks zijn indices 
waarmee wordt 
gemeten of het 
financiële product 
voldoet aan de 
ecologische of 
sociale kenmerken 
die dat product 
promoot. 


