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Samenvatting duurzaamheidsinformatie (SFDR) – Netto Havenpensioen 
 

We selecteren onze beleggingen niet uitsluitend vanwege hun bijdrage aan duurzaamheid, maar ook 
omdat we financieel rendement voor onze klanten belangrijk vinden. Uiteraard houden we bij de 
beleggingsbeslissingen wél rekening met ecologische en sociale thema’s. We hebben vijf thema’s gekozen 
die Knab met het Verantwoord beleggen beleid promoot:  
 

• klimaatverandering,  
• biodiversiteit,  
• inclusie en diversiteit,  
• gezondheid en welzijn,   
• mensenrechten.  
 

Voor elk thema hebben we normen bepaald. We vinden dat de beleggingen daar minimaal aan moeten 
voldoen. Voldoen ze daar toch niet aan? Dan spreken we de bedrijven daarop aan. En we maken gebruik 
van ons stemrecht als aandeelhouder. Als er vervolgens niets verandert, kunnen we de beleggingen in 
dat bedrijf verkopen en voegen we het bedrijf toe aan onze Uitsluitingenlijst. Daarop staan bijvoorbeeld 
bedrijven op die aan steenkoolwinning doen, of omstreden wapens en tabak produceren en/of verkopen.  

 
De vijf thema’s zijn voor ons belangrijk bij onze beleggingsbeslissingen. Daarnaast houden we ook 
rekening met andere factoren. Dat doen we omdat we duurzaamheidsrisico’s voor onze klanten willen 
beperken. De ‘andere beleggingen’ (liquide middelen) zijn maximaal 0% van het totaal. 

 
Ons Verantwoord beleggen committee bewaakt goed bestuur en de ecologische en sociale kenmerken 
van onze beleggingen. Dit doen we aan de hand van ‘duurzaamheidsindicatoren’. Dat zijn graadmeters 
die aangeven hoe duurzaam de belegging is. Als het niet goed gaat, bespreken we dit met het bedrijf 
waarin we beleggen. Regelmatig beoordelen we hoe de indicatoren zich ontwikkelen. Op kwartaalbasis 
rapporteren we hierover in het kwartaalrapport van de klant en met ingang van april 2023 op de website 
door middel van modelportefeuilles. Zien we geen verbetering? Dan kunnen we het bedrijf toevoegen aan 
de Uitsluitingenlijst. 

 
Knab maakt bij het onderzoek naar goed bestuur en de ecologische en sociale kenmerken gebruik van 
informatie van Aegon Asset Management (AAM). AAM is verantwoordelijk voor de juistheid en 
volledigheid van de gegevens. Nog niet alle bedrijven en landen rapporteren over alle 
duurzaamheidsindicatoren. Dat komt onder andere doordat SFDR een Europese wetgeving is en Knab ook 
‘niet-Europese’ bedrijven en landen in de portefeuilles heeft opgenomen. We gebruiken daarvoor een 
zogenoemde ‘gegevensdekkingsratio’ die aangeeft hoeveel data per duurzaamheidsindicator beschikbaar 
is.  
 
Summary sustainability information (SFDR) – Netto Havenpensioen 
 
We do not choose our investments purely because they contribute to sustainability. Of course, we do take 
environmental and social topics into account when investing. We have chosen five topics that we focus 
on:  
 
• climate change  
• biodiversity  
• inclusion and diversity,  
• health and well-being,   
• human rights. 
 
We have set minimum standards for each topic. We believe that the investments should at least comply 
with these standards. If they don’t comply, we discuss this with the companies. And we use our voting 
rights as shareholders. If this doesn’t lead to positive changes, we can sell the investments in that 
company and add the company to our Exclusions list. This list includes – for example - companies that 
mine coals and companies that produce or sell controversial weapons and tobacco. 
 
The five topics are important to us in our investments. But we also take other things into account. We do 
this because we want to limit risks for our customers. The 'other investments' (cash) are a maximum of 
0% of the total. 
 
Our Responsible Investing Committee monitors good governance and environmental and social 
characteristics of our investments. We do this based on so called 'sustainability indicators'. These are 
indicators that show how sustainable an investment is. If we feel a company we invest in doesn’t live up 
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to our standards, we discuss this with the company in question. We regularly assess the state of the 
indicators and we report on this quarterly. Are the results still sub-par? Then we can add the company to 
the Exclusion List. 
 
When assessing good governance and environmental and social characteristics, we use information from 
Aegon Asset Management. They are responsible for the accuracy and quality of the data. Sometimes 
there is no data available for certain sustainability indicators. Then we do not report on those indicators. 
 


