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Financiële informatiefiche voor een levensverzekering (Tak 23)

 

 
Deze financiële informatiefiche voor een levensverzekering beschrijft de geldende modaliteiten van het product 

op 01/02/2023 en heeft als referte FIF_C5F_2302N 

DVV Life Pension Dynamic – Lange Termijn Sparen 

Type levensverzekering 

Een levensverzekering met flexibele premie waarvan het rendement gekoppeld is 
aan een intern beleggingsfonds (tak 23). 

 

Waarborgen 

▪ Hoofdwaarborg bij leven 

De waarde van de polis (reserve) die overeenstemt met de vermenigvuldiging 
van de verworven eenheden bepaald tegen de inventariswaarde op de eerstvol-
gende valorisatiedag of maximaal 3 bankwerdagen later. 

▪ Hoofdwaarborg bij overlijden 

De waarde van de polis (reserve) die overeenstemt met de vermenigvuldiging 
van de verworven eenheden bepaald tegen de inventariswaarde op de eerstvol-
gende valorisatiedag of maximaal 3 bankwerdagen later, na ontvangst van een 
uittreksel uit de overlijdensakte van de verzekerde door de Maatschappij. Dit 
bedrag wordt eventueel verminderd met uitgevoerde afkopen na de datum van 
het overlijden. 

▪ Facultatief aanvullende waarborg bij overlijden 

▪ Bijkomend kapitaal overlijden bovenop de poliswaarde 

▪ het grootste bedrag van de poliswaarde of een vast bedrag, zoals beschreven 
in de bijzondere voorwaarden. 

Voor meer informatie over de waarborgen en uitsluitingen, verzoeken wij u de 
algemene en bijzondere voorwaarden van het product te raadplegen. 

 

Doelgroep 

Deze verzekering richt zich tot personen die willen zorgen voor een aanvullend 
pensioen en willen profiteren van de fiscale voordelen van het lange termijns-
paren. Deze personen zoeken naar een hoger rendement dan een klassieke vastren-
tende belegging en zijn bewust van de eventuele risico’s die een belegging gekop-
peld aan beleggingsfondsen op middellange/lange termijn met zich kan brengen. 

 

Fondsen 

Gewaarborgde interestvoet 

De belegging van de netto premie(s) in DVV Life Pension Dynamic zal gespreid 
worden over de verschillende gekozen interne beleggingsfondsen volgens de ver-
deelsleutel die de ondertekenaar heeft bepaald. De ondertekenaar kan deze 
verdeelsleutel achteraf wijzigen (zonder kosten) indien hij dit wenst en dit in 
overeenstemming met zijn beleggingsstrategie. De interne beleggingsfondsen 
worden beheerd door Belins NV. Alle interne beleggingsfondsen zijn uitgedrukt in 
EUR. De interne beleggingsfondsen beleggen in ICB’s zonder gewaarborgd rende-
ment.  
Inzake  integratie van duurzaamheidsrisico's in beleggingsbeslissingen: Duurzaam-
heidsrisico's zijn niet of niet systematisch geïntegreerd in de beleggingsbeslissingen 
die de fondsbeheerder tijdens het selectieproces van financiële activa neemt. 
Niettemin kan de fondsbeheerder van tijd tot tijd en op discretionaire basis duur-
zaamheidsrisico's in overweging nemen bij de selectie, verwerving of vervreemding 
van een financieel instrument. Indien duurzaamheidsrisico's niet of niet systema-
tisch in aanmerking worden genomen bij de beleggingsbeslissingen die de fondsbe-
heerder neemt, kan dit een negatief effect hebben op het rendement van de 
financiële activa in de portefeuille. 

➢ Intern beleggingsfonds BI Candriam Money Market Euro 

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Candriam 
Money Market Euro (ISIN: LU0093583077). Dit fonds belegt uitsluitend in 
geldmarktinstrumenten, schatkistcertificaten, cash, financiële instrumenten 
en obligaties met een resterende looptijd van ten hoogste 12 maanden of met 
een minstens op jaarbasis herzienbare rentevoet met een rating van minimum 
A2/P2 (Standard & Poor’s) of gelijkwaardig (zijnde emittenten die van goede 
kwaliteit worden geacht).De uitgiften zijn genoteerd in EUR of in valuta’s van 
OESO-landen. Het fonds kan derivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt 
te beheren.  

▪ Beheerder van het onderliggend fonds: Candriam Luxembourg  

▪ Beheerskosten van het intern beleggingsfonds: 0%. 

▪ Risicoklasse (SRI): 1 (schaal van 1 – 7) 

➢ Intern beleggingsfonds BI R-co DYNAMIC TAP 

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds R-co Dyna-
mic TAP (ISIN: FR0014005FP0). 
Het fonds streeft naar rendement na aftrek van kosten over een aanbevolen 
beleggingstermijn van minimaal 5 jaar met een portefeuille die actief en 
discretionair beheerd wordt op basis van de marktverwachtingen van de be-
heerder (aandelen en obligaties) en een zorgvuldige selectie van financiële 
instrumenten op basis van een financiële analyse van de emittenten. Het 
fonds heeft dan ook geen referentie-index. De strategie die wordt gehan-
teerd om de onderliggende waarden van het fonds te selecteren, is geba-
seerd op volgende criteria: een duurzaam groeiperspectief, een zwakke 
concurrentiële situatie (technisch of commercieel quasimonopolie – domi-
nante positie), een duidelijk begrip van de activiteit van de vennootschap in 
kwestie en een redelijke waardering. 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Rothschild & Co Asset Management 
Europe, 29, avenue de Messine - 75008 Paris, France 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 0,90% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse (SRI): 4 (schaal van 1 – 7) 

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen1   
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-

 
1 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 
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gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

➢ Intern beleggingsfonds BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund 

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds M&G (Lux) 
Sustainable Multi-Asset Growth Fund (ISIN: LU2394768480). 
Het fonds streeft ernaar de gemiddelde volatiliteit te beperken tot 20% per 
jaar over elke periode van vijf jaar en tegelijkertijd een totaalrendement te 
bieden (kapitaalgroei en inkomsten) en de ESG-criteria en duurzaamheidscrite-
ria toe te passen. Het fonds heeft de flexibiliteit om te beleggen in een mix 
van activa, zoals aandelen, aandelengerelateerde effecten, vastrentende 
waarden, contanten of activa die vlot kunnen worden omgezet in contanten. 
Deze beleggingen kunnen afkomstig zijn uit de hele wereld, met inbegrip van 
opkomende markten, en luiden in elke valuta. Doorgaans houdt het fonds 55-
100% van zijn Intrinsieke Waarde aan in aandelen en aan aandelen gerelateer-
de effecten, maar de Beleggingsbeheerder is niet verplicht een bepaald niveau 
van aandelenblootstelling aan te houden. Het fonds belegt in activa die vol-
doen aan de ESG-criteria en duurzaamheidscriteria. De volgende soorten ex-
clusies zijn van toepassing op de directe beleggingen van het fonds: - Exclusies 
op basis van normen: investeringen die worden beoordeeld in strijd te zijn met 
algemeen aanvaarde gedragsnormen op het gebied van mensenrechten, ar-
beidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. - Sectorale en/of op waarden 
gebaseerde exclusies: beleggingen en/of sectoren die blootgesteld zijn aan 
bedrijfsactiviteiten waarvan wordt beoordeeld dat zij schadelijk zijn voor de 
menselijke gezondheid, het maatschappelijk welzijn of het milieu, of waarvan 
anderszins wordt beoordeeld dat zij niet in overeenstemming zijn met de sec-
torale en/of op waarden gebaseerde criteria van het Fonds. - Andere exclu-
sies: beleggingen die in strijd worden beoordeeld met de ESG-criteria en/of de 
Impactcriteria. Verwijzingen naar "beoordeeld" hierboven betekenen beoorde-
ling in overeenstemming met de ESG-criteria en duurzaamheidscriteria. Door-
gaans houdt het fonds 20%-50% van zijn intrinsieke waarde aan in activa met 
een positieve impact. Positieve impact activa zijn activa die een positieve 
maatschappelijke impact hebben door het aanpakken van de belangrijkste so-
ciale en milieu-uitdagingen van de wereld. Het fonds houdt altijd ten minste 
20% van zijn Intrinsieke Waarde aan in activa met een positieve impact en er is 
geen bovengrens aan het niveau van blootstelling aan een positieve impact. 
Het Fonds kan ook indirect beleggen via andere collectieve beleggingsfondsen 
(met inbegrip van fondsen beheerd door M&G) en derivaten, die niet onder-
worpen zijn aan dezelfde ESG-criteria en duurzaamheidscriteria als effecten 
die direct worden aangehouden. De Beleggingsbeheerder zal de geschiktheid 
van dergelijke instrumenten beoordelen in verhouding tot de beleggingsdoel-
stelling van het Fonds. Als een derivaat niet voldoet aan de ESG-criteria en 
duurzaamheidscriteria, mag het Fonds alleen via het instrument beleggen om 
te profiteren van marktbewegingen op de korte termijn en om valutarisico's af 
te dekken. 

 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: M&G Luxembourg S.A.,16 Bd Royal, 
2449 Luxembourg, Luxembourg 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,50% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse: (SRI): 3 (schaal van 1 – 7)  

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen2  
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

➢ Intern beleggingsfonds BI FvS Global Flexible 

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Flossbach von 
Storch IV - Global Flexible (ISIN: LU2369634543). 

De doelstelling van het beleggingsbeleid van het fonds is, met inachtneming van 
het beleggingsrisico en  duurzame principes, het behalen van een redelijke waar-
detoename. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse 
van de wereldwijde financiële  markten bepaald. De beleggingen worden geselec-
teerd op basis van de criteria waarde (Value), kansen/risico-verhouding en duur-
zaamheid. Het fonds wordt  actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille 
wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria 
door de fondsbeheerder regelmatig  getoetst en indien nodig aangepast. Een 
vergelijking met een index vindt niet plaats.  De fondsbeheerder neemt bij zijn 
beleggingsbeslissingen voor het  fonds het duurzaamheidsbeleid van de beheer-
maatschappij en de daarin vervatte vereisten  in acht overeenkomstig de ESG-
criteria voor duurzame financiële instrumenten, zoals nader omschreven in het 
onderdeel "duurzaamheidsbeleid" van het  verkoopprospectus. Het  fonds belegt 
zijn vermogen in alle soorten effecten, waaronder aandelen, pensioenen, geld-
marktinstrumenten, certificaten, andere  gestructureerde producten (bv. aande-
lenobligaties, optie-obligaties, converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, 
liquide middelen en vaste fondsen, op  voorwaarde dat aan de bovenvermelde 
eisen is voldaan. Tot 10% van het nettovermogen van het   fonds mag indirect in 
goud worden geïnvesteerd. De investering in andere fondsen, die ook aan de 
duurzaamheidsregels moeten voldoen, mag niet meer  bedragen dan 10% van het 
vermogen van het  fonds. Het  fonds heeft de mogelijkheid om maximaal 50 % van 
het nettovermogen van het  fonds  in High Yield Bonds te beleggen. Het  fonds kan 
financiële instrumenten gebruiken waarvan de waarde afhangt van toekomstige 
prijzen van ander vermogen  ("derivaten"), om vermogen te beschermen of te 
verhogen. 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Flossbach von Storch Invest S.A. 2, 
rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,10% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds:  

Werking van de prestatievergoeding: 

Er is een prestatievergoeding van maximaal 10% van de ontwikkeling van de 
brutowaarde van de aandelen, indien de brutowaarde van het aandeel aan het 
einde van een verslagperiode hoger is dan de aandeelwaarde aan het einde 
van de voorafgaande verslagperiodes van de laatste vijf jaar (het "High Water 
Mark-principe"), die in totaal echter maximaal 2,5% bedraagt van de gemid-
delde intrinsieke waarde van het fonds in de verslagperiode van de desbetref-
fende aandelenklasse.  

Rekenvoorbeeld : 

Voorbeeld 1 : Toepassing van de prestatievergoeding 

Netto-inventariswaarde aan het begin van de afrekenperiode: 100,00 EUR  

Brutowaarde per eenheid aan het einde van de afrekenperiode: 118,00 EUR  

Prestatiegebonden beloning :  10 %  

High Watermark: 110,00 EUR  

 
2 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 
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(actuele High Watermark 110,00 EUR, dit wil zeggen de hoogste eenheids-
waarde van de eindwaardes van de  laatste 5 afrekenperiodes. 

Aantal eenheden aan het begin en aan het einde van de boekhoudperiode: 100 
en geen verplaatsing van eenheden  

Gemiddelde activa van de compartimenten tijdens de vereffeningsperiode: 
11.000,00 EUR  

Berekening op het einde van afrekenperiode 1: 

(118,00 EUR + 0,00 EUR - 110,00 EUR) x 10 % x 100 = 80,00 EUR presta-
tievergoeding of 0,80 EUR per eenheid  

((brutowaarde van de eenheden plus de distributie aan het eind van de afre-
kenperiode min de high watermark) vermenigvuldigd met het percentage van 
de prestatievergoeding) vermenigvuldigd met (aantal eenheden)  

Berekening van het maximumbedrag op het einde van afrekenperiode 1. 

11 000,00 EUR x 2,5 % = 275,00 EUR  

(gemiddelde van de activa van het compartiment tijdens de afrekenperiode 
vermenigvuldigd met het maximumbedrag in %)  

De prestatiegebonden vergoeding kan dus worden uitbetaald, aangezien de 
bruto-eenheidswaarde van 118,00 EUR aan het einde van de afrekenperiode 
hoger lag dan de High Watermark van 110,00 EUR. Het uitbetalingsbedrag van 
80,00 EUR ligt onder het maximaal mogelijke bedrag van 275,00 EUR.  

 

Voorbeeld 2 : Geen prestatievergoeding van toepassing 

Als de bruto netto-inventariswaarde aan het einde van de afrekenperiode la-
ger is dan de netto-inventariswaarde aan het begin van de afrekenperiode 
en/of de High Watermark, wordt geen prestatievergoeding in rekening ge-
bracht. 

 

▪ Risicoklasse: (SRI): 3 (schaal van 1 – 7)  

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen3  
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

 
3 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

 

 

 

➢ Intern beleggingsfonds BI Carmignac Global Active I EUR  

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Carmignac 
Global Active I EUR (ISIN: FR00140051L1).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Het doel van het fonds is zijn referentie-indicator te verslaan (performance na 
aftrek van kosten) over een aanbevolen beleggingshorizon van 3 jaar. De refe-
rentie-indicator is als volgt samengesteld: voor 20% de gekapitaliseerde €STER, 
voor 40% de wereldindex MSCI AC WORLD NR (USD) en voor 40% de wereldindex 
voor obligaties ICE BofA Global Government. De indicator wordt elk kwartaal 
geherbalanceerd en omgerekend in euro. Dit fonds is een actief beheerde IC-
BE. Dat betekent dat de beheerder instaat voor de samenstelling van de porte-
feuille, rekening houdend met de beleggingsdoelen en het beleggingsbeleid. 
Het beleggingsuniversum van het fonds is minstens gedeeltelijk gebaseerd op 
de indicator. De beleggingsstrategie is niet afhankelijk van de indicator. Daar-
om kunnen de posities van het fonds en de wegingen aanzienlijk afwijken van 
de samenstelling van de indicator. Er gelden geen limieten voor die afwijking. 

De belangrijkste rendementsbronnen van het fonds zijn: 

- Aandelen: het fonds belegt minstens 25% en is voor 0% tot 50% van zijn nettoacti-
va blootgesteld aan internationale aandelen (alle kapitalisaties, zonder geografi-
sche of sectorbeperkingen, met inbegrip van opkomende landen tot maximaal 25% 
van de nettoactiva). 

- Renteproducten: minstens 40% van de nettoactiva van het fonds is belegd in 
vastrentende en/of variabelrentende staats- en/of bedrijfsobligaties en geldmarkt-
instrumenten. De gemiddelde rating van de obligaties in het fonds moet minstens 
'investment grade' zijn volgens de beoordelingsschaal van ten minste een van de 
toonaangevende ratingbureaus, of moet door de beheermaatschappij als gelijk-
waardig worden beoordeeld. Renteproducten uit opkomende landen mogen niet 
meer dan 25% van de nettoactiva uitmaken. 

- Valuta's: het fonds kan andere valuta's gebruiken dan de waarderingsvaluta van 
het fonds, zowel om posities in te nemen als ter afdekking. 

Beleggingen in opkomende markten mogen niet meer dan 25% van de nettoactiva 
bedragen en voor de binnenlandse Chinese markt geldt een maximum van 10%. Het 
fonds kan blootgesteld zijn aan een valutarisico tot 100% van de nettoactiva als 
gevolg van activa die niet in euro zijn uitgedrukt. 

De assetallocatie van de portefeuille over de verschillende activaklassen gebeurt 
aan de hand van een fundamentele analyse van de wereldwijde macro-
economische situatie en de vooruitzichten en kan variëren naargelang de verwach-
tingen van de beheerder. Het kopen, aanhouden of verkopen van een renteproduct 
gebeurt niet automatisch en enkel op grond van hun rating. Er wordt ook rekening 
gehouden met een interne analyse, die vooral gebaseerd is op criteria inzake 
rentabiliteit, kredietwaardigheid, liquiditeit en looptijd. 

De beheerder kan 'relative value'-strategieën als rendementsbron toevoegen om te 
profiteren van de 'relatieve waarde' tussen verschillende instrumenten. Het fonds 
kan ook shortposities innemen via derivaten. 

 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Carmignac Gestion, 24, place Ven-
dôme, 75001 PARIS, France 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 0,95% per jaar 
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds:  

Werking van de prestatievergoeding: 

Als de prestatie sinds het begin van het boekjaar de prestatie van de benchmark 
overtreft en als er nog geen in het verleden behaalde underperformance moet 
worden ingehaald, wordt een dagelijkse voorziening van maximaal 10% van deze 
outperformance aangelegd. Als het minder goed presteert dan deze index, wordt 
een dagelijkse provisie teruggenomen tot maximaal 10% van deze minderprestatie 
ten belope van het bedrag dat sinds het begin van het jaar opzij is gezet. Elke 
underperformance van de aandelenklasse ten opzichte van de Benchmark over de 
referentieperiode van 5 jaar of sinds de lancering van de aandelenklasse (afhanke-
lijk van wat het kortst is) wordt gecompenseerd voordat een prestatievergoeding 
verschuldigd wordt. 
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Rekenvoorbeeld:  
Voorbeeld 1 : Toepassing van de prestatievergoeding 

Bruto performance 11,80% 

- Kosten (beheers- en administratiekosten 1,80% 

= Rendement van het fonds 10,00% 

- Rendement de benchmark 5,00% 

= Outperformance 5,00% 

- Prestatievergoeding (10% van de outperformance) 0,50% 

= Rendement voor de investeerder 9,50% 

 
Voorbeeld 2 : Geen prestatievergoeding van toepassing 
Het fonds heeft geen recht om een prestatievergoeding te krijgen als het fonds 
niet beter heeft gepresteerd dan de gemiddelde prestatie over de laatste vijf jaar 
van de benchmark.  
 

▪ Risicoklasse: (SRI): 3 (schaal van 1 – 7) 

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen4   
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 

 
4 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 

ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

 

➢ Intern beleggingsfonds BI Pictet Multi Asset Opportunities 

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Pictet Multi 
Asset Opportunities (ISIN: LU2393314831). 

Dit fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging te doen groeien en gebruikt 
de Euro Short Term Rate (€STR) Index als referentie-index om het rendement te 
meten. Het fonds belegt voornamelijk in een breed waaier van obligaties (inclusief 
converteerbare obligaties), geldmarktinstrumenten, aandelen en deposito’s. Het 
fonds kan beleggen op het Chinese vasteland en in opkomende markten. Het fonds 
belegt wereldwijd en kan in alle sectoren, valuta en kredietkwaliteiten beleggen. 
Het fonds kan portefeuilleposities opbouwen door in andere fondsen te beleggen, 
wat tot een verdubbeling van bepaalde kosten zou kunnen leiden. Het fonds kan 
derivaten gebruiken om uiteenlopende risico’s te verminderen (hedging) en voor 
efficiënt portefeuillebeheer. Het kan gestructureerde producten gebruiken om 
portefeuilleposities op te bouwen. De munt van het fonds is de EUR. Voor het 
actief beheer van het fonds gebruikt de beleggingsbeheerder risicobeheer om 
bijkomende rendementsopportuniteiten te vinden en hanteert hij een flexibele 
strategie voor allocatie van activa, waarbij bedrijven met superieure ESG-
kenmerken de voorkeur genieten. Hij sluit ook directe beleggingen uit, of beperkt 
deze aanzienlijk, in emittenten die als schadelijk worden beschouwd voor de 
samenleving of het milieu, zoals bedrijven actief in tabak, wapens en fossiele 
brandstoffen, of bedrijven die internationale normen op het gebied van mensen-
rechten, arbeidsnormen of milieubescherming ernstig schenden. De beheerder 
oefent systematisch zijn aandeelhouderstemrechten uit en kan in dialoog treden 
met emittenten om hun ESG-praktijken positief te beïnvloeden. De samenstelling 
van de portefeuille is niet beperkt met betrekking tot de benchmark, wat wil 
zeggen dat er mogelijk een verschil bestaat tussen de prestatie van het fonds en 
dat van de benchmark. 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Pictet & Cie (Europe) S.A., 15A, ave-
nue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg, Luxembourg 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 0,45% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse: (SRI): 3 (schaal van 1 – 7) 

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen5   
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

 
5 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 
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Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

 

 

 

➢ Intern beleggingsfonds BI ODDO BHF Polaris Moderate LV 
▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds ODDO BHF 

Polaris Moderate LV GCW-EUR (ISIN: DE000A3CNEE5).  

Een belegging in het Fonds heeft tot doel de transactiekosten te beperken door de  
inleg te bundelen met die van andere beleggers en extra rendement te behalen 
voor  een oudedagsvoorziening. Het fonds belegt actief in een mix van obligaties,  
aandelen, certificaten en geldmarktinstrumenten. De allocatie aan aandelen en  
vastrentende waarden is door de bank genomen geconcentreerd in Europa. De  
portefeuillebeheerder kan ook besluiten proactief een selectie effecten uit de VS 
en  opkomende markten in de portefeuille op te nemen. Het streefbereik voor de  
aandelenblootstelling ligt op 0% tot 40% van de portefeuille. De vastrentende  
component van het fonds bestaat hoofdzakelijk uit beleggingen in staats- en  
bedrijfsobligaties en gedekte obligaties. Bovendien kan maximaal 10% van het  
fondsvermogen worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van  beleggings-
fondsen en ETF's. Daarnaast kan het fonds voor afdekkingsdoeleinden  van termijn-
contracten gebruikmaken. De fondsbeheerder heeft duurzaamheidsrisico's  in het 
beleggingsproces verwerkt door ESG-kenmerken (op het gebied van milieu,  maat-
schappij en goed ondernemingsbestuur) in beleggingsbeslissingen mee te  nemen 
en daarnaast rekening te houden met de wezenlijke ongunstige effecten van  
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. Fundamenteel voor het  beleg-
gingsproces zijn de integratie van ESG-factoren, een op normen gebaseerde  
screening (zoals het Global Compact van de VN of normen voor onconventionele  
wapens), uitsluitingen op sectorniveau en een "best in class"-benadering. De  
portefeuille van het fonds is dus aan ecologische, maatschappelijke en ethische  
("ESG" – Environmental, Social en Governance) beperkingen gebonden. 

Beheerder van het onderliggende fonds: ODDO BHF Asset Management GmbH, 
Herzogstraße 15, 40217 Düsseldorf, Germany 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,10% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse: (SRI): 2 (schaal van 1 – 7)  

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 

geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen6   
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

 

➢ Intern beleggingsfonds BI BG Worldwide Resp Global Equity Income Fund 
▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Baillie Gifford 

Worldwide Responsible Global Equity Income Fund (ISIN: IE00BNTJ9L23). Het 
fonds streeft ernaar hogere inkomsten te bereiken dan internationale effecten 
en op de langere termijn zowel winst als kapitaalaangroei te bewerkstelligen 
door hoofdzakelijk te beleggen in aandelen van bedrijven overal ter wereld die 
aan de relevante milieu-, maatschappelijke en governancecriteria voldoen, ex-
clusief bedrijven van bepaalde sectoren en bedrijven die niet in overeenstem-
ming zijn met de beginselen van het United Nations Global Compact voor onder-
nemingen. 

Het fonds belegt ten minste 90% in aandelen van bedrijven overal ter wereld die 
verantwoordelijk worden beheerd en zich verantwoordelijk gedragen. Beleggingen 
in het fonds zullen aanvankelijk door de beheerders worden geselecteerd, op basis 
van hun eigen onderzoek. Daarnaast zullen de beheerders hun eigen onderzoek en 
externe gegevensbronnen aanwenden om te beoordelen of bedrijven verantwoor-
delijk worden beheerd en zich verantwoordelijk gedragen aan de hand van een op 
normen gebaseerde evaluatie waarin rekening wordt gehouden met mensenrech-
ten, arbeidsrechten, milieubeschermingen en de strijd tegen omkoping en corrup-
tie, en van een benadering van uitsluiting. Het fonds wordt actief beheerd en er 
wordt geen index gebruikt om de samenstelling van de portefeuille van het fonds 
te bepalen of beperken. De resultaten en het rendement van het fonds (na aftrek 
van kosten) worden gemeten tegen de MSCI ACWI Index. Het fonds tracht beter te 
presteren dan de index. 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Baillie Gifford & Co Ltd., 4/5 School 
House Lane East, Dublin 2, D02 N279, Ireland 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 18/10/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,70% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse: (SRI): 4 (schaal van 1 – 7)  

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 

 
6 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 
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krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen7  
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

 

➢ Intern beleggingsfonds BI JH Global Property Equities Fund 

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds JH Global 
Property Equities Fund (ISIN: LU2394801877). 

Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op lange termijn te bieden. Een rende-
mentsdoel dat op jaarbasis minstens 2% hoger ligt dan de FTSE EPRA Nareit Deve-
loped Index, vóór aftrek van kosten en over om het even welke periode van 5 jaar. 
Het Fonds belegt minstens 80% van zijn vermogen in een geconcentreerde porte-
feuille van aandelen en gerelateerde instrumenten van vastgoedbeleggingstrusts 
(REIT's) en bedrijven die in vastgoed beleggen in om het even welk land. De effec-
ten waarin wordt belegd zullen het grootste deel van hun inkomsten halen uit het 
bezit, de ontwikkeling en het beheer van vastgoed. Het Fonds kan ook beleggen in 
andere activa zoals contanten en geldmarktinstrumenten. De beleggingsbeheerder 
kan gebruikmaken van derivaten (complexe financiële instrumenten) om het risico 
te verminderen of het Fonds efficiënter te beheren. Het Fonds wordt actief be-
heerd ten opzichte van de FTSE EPRA Nareit Developed Index, die in ruime mate 
representatief is voor de effecten waarin het kan beleggen, omdat deze de basis 
vormt van het rendementsdoel van het Fonds en het niveau waarboven er presta-
tievergoedingen kunnen worden berekend (indien van toepassing). De beleggings-

 
7 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 

beheerder heeft de vrijheid om voor het Fonds beleggingen te kiezen met andere 
wegingen dan in de index of die niet in de index zijn opgenomen, 

maar soms kan de beleggingsportefeuille van het Fonds vergelijkbaar zijn met de 
index. 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Janus Henderson Investors 2, rue de 
Bitbourg, L-1273 Luxembourg, 

▪ Luxembourg 
▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,50% per jaar 
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse (SRI): 4 (schaal van 1 –7) 

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 

vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. 

Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende krachten die de wereld van morgen 
vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. Ecologische- en sociale aspecten zijn 
gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het 

fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor dat verantwoorde innovatie wordt 
aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 

bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, 

processen of technieken, met respect voor mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's 

hebben betrekking op het milieu en het behoud van de planeet. 

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van 

de samenleving. De in het fonds gekozen thema's beogen deze belangrijke speler, 
de mens, te betrekken bij de bepaling 

van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 

geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria. 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen8 
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 

beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, 

bijdragen tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen: 

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 

niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 

 
8 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 
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preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico’s op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de 

beleggingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 
 

➢ Intern beleggingsfonds BI Belfius Smart Future 
▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Belfius Smart 

Future  (ISIN: BE6330351345).  

Het fonds heeft als doelstelling om via een actief portefeuillebeheer het kapitaal 
van de aandeelhouder te laten aangroeien. Het fonds richt zich hierbij op aandelen 
van bedrijven die oplossingen bieden voor hedendaagse en toekomstige uitdagin-
gen die milieu en sociaal-maatschappelijk gericht zijn. Zo is het fonds belegd in 
drie gebieden: innovatie, de mens en de planeet. Noch de thematische spreiding, 
noch de weging van deze gebieden is vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd 
veran-deren. Het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling in de zin van 
de SFDR-verordening, maar bevordert milieu- en/of maatschappelijke kenmerken. 
Ook hebben alle activa waarin het fonds belegt ofwel een duurzame beleggings-
doelstel-ling of bevorderen ze milieu en/of maatschappelijke kenmerken. Ze 
kunnen ook gebruik maken van het Towards Sustainability-label, of formeel hebben 
toegezegd de normen ervan na te leven. De selectiemethode die voor de onderlig-
gende fond-sen wordt gebruikt, verloopt in verschillende fasen en begint met een 
thematische selectie. Zo wordt elke actiefwaarde geanalyseerd op de naleving van 
wettelijke uitsluitingen en controversiële activiteiten en er gebeurt ook een selec-
tie op basis van internationale normen met betrekking tot de principes van het 
Global Compact van de Verenigde Naties. De lijst van fondsen die in aanmerking 
komen is het resultaat van een analyse van het uitsluitingsbeleid van fondsen en 
een screening van activa om na te gaan of deze beleggingen in overeenstemming 
zijn met ons uitsluitingsbeleid. Zodra de fondsen geselecteerd zijn en erin belegd 
wordt door het dakfonds, vindt er een geregelde follow-up plaats om na te gaan of 
alle activa in deze fondsen wel voldoen aan de criteria om ze te handhaven in de 
portefeuille. Het fonds mag beleggen in beleggingsfondsen van verschillende 
beheerders, waarbij er voornamelijk ingezet zal worden op aandelenfondsen. De 
aandelen die deel uitma-ken van de beleggingsfondsen kunnen uitgegeven zijn door 
bedrijven in alle secto-ren en landen, en kunnen noteren in alle valuta, met 
inbegrip van munten van de groeilanden. 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Belfius Investment Partners, Ro-
gierplein 11, 1210 Brussels, Belgium 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 18/10/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,15% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse: (SRI): 4 (schaal van 1 – 7) 

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquidi-teiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria.  

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen9   
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 

 
9 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 

feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

 

➢ Intern beleggingsfonds BI FvS Global Flexible Bond 

▪ Beleggingsbeleid: Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Flossbach 
von Storch IV – Global Flexible Bond (ISIN: LU2369634626).  

De doelstelling van het beleggingsbeleid van het fonds is, met inachtneming van 
het beleggingsrisico en duurzame principes, het behalen van een redelijke waarde-
toename. Het vermogen van het fonds moet volgens het beginsel van risicosprei-
ding internationaal worden belegd in vastrentende effecten en geldmarktinstru-
menten. Het fonds wordt actief beheerd. De samenstelling van de portefeuille 
wordt in overeenstemming met de in het beleggingsbeleid gedefinieerde criteria 
door de fondsbeheerder regelmatig getoetst en indien nodig aangepast. Een verge-
lijking met een index vindt niet plaats. De fondsbeheerder neemt bij zijn beleg-
gingsbeslissingen voor het fonds het duurzaamheidsbeleid van de beheermaat-
schappij en de daarin vervatte vereisten in acht overeenkomstig de ESG-criteria 
voor duurzame financiële instrumenten, zoals nader omschreven in het onderdeel 
"duurzaamheidsbeleid" van het verkoopprospectus. Het fonds belegt in vastrenten-
de effecten (inclusief bedrijfsobligaties), geldmarktinstrumenten, alle soorten 
obligaties, aandelen van investeringsfonds ("doelfondsen"), vaste fondsen, certifi-
caten, overige gestructureerde producten (bijv. aandelenobligaties, optie-
obligaties, converteerbare obligaties) en liquide middelen. De doelfondsen omvat-
ten gediversifieerde beleggingsfondsen, obligatie-, converteerbare obligatie-, 
certificaten- en geldmarktfondsen. De investering in andere fondsen, die ook aan 
de duurzaamheidsregels moeten voldoen, mag niet meer bedragen dan 10% van het 
vermogen van het fonds. Het fonds heeft de mogelijkheid om maximaal 50 % van 
het nettovermogen van het fonds in High Yield Bonds te beleggen. Het fonds kan 
financiële instrumenten gebruiken waarvan de waarde afhangt van toekomstige 
prijzen van ander vermogen ("derivaten"), om vermogen te beschermen of te 
verhogen. 

▪ Beheerder van het onderliggende fonds: Flossbach von Storch Invest S.A., 2, 
rue Jean Monnet, 2180 Luxembourg, Luxembourg 

▪ Startdatum van het interne beleggingsfonds: 07/12/2021 
▪ Beheerskosten van het interne beleggingsfonds: 1,00% per jaar  
▪ Prestatievergoeding van het onderliggende fonds: / 
▪ Risicoklasse (SRI): 2 (schaal van 1 – 7) 

 

Informatie over de milieu- of sociale kenmerken van beleggingen (SFDR-
verordening) : 

Het fonds bevordert, naast andere kenmerken, ecologische- en/of sociale kenmer-
ken. De analyse van ecologische- en sociale aspecten wordt geïntegreerd in het 
selectieproces van financiële instrumenten, maar ook tijdens de verwerving of 
vervreemding ervan. 

Het fonds heeft de wens om bij te dragen tot de evolutie van de maatschappij naar 
een meer verantwoordelijke wereld. Het fonds is geïnvesteerd in drie drijvende 
krachten die de wereld van morgen vormgeven: innovatie, de planeet en mensen. 
Ecologische- en sociale aspecten zijn gemeenschappelijk voor alle drie. 

- Innovatie: Verandering vereist technologische, wetenschappelijke, industriële en 
andere vormen van innovatie. De in het fonds geselecteerde thema's zorgen ervoor 
dat verantwoorde innovatie wordt aangemoedigd. Het doel is een antwoord te 
bieden op de "ESG"-uitdagingen, de vooruitgang te ondersteunen door middel van 
nieuwe concepten, ideeën, methoden, processen of technieken, met respect voor 
mens en milieu. 

- De planeet: Het ecologische aspect is van groot belang voor onze toekomst. De in 
het fonds geselecteerde thema's hebben betrekking op het milieu en het behoud 
van de planeet.  

- Het menselijke aspect: Het sociale en menselijke aspect is van fundamenteel 
belang om bij te dragen tot het welzijn van de samenleving. De in het fonds geko-
zen thema's beogen deze belangrijke speler, de mens, te betrekken bij de bepaling 
van onze toekomst. 

Het gewicht dat aan elk van deze drie drijvende krachten wordt toegekend, is niet 
vooraf bepaald en kan in de loop van de tijd variëren. Het deel van de beleggingen 
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dat beantwoordt aan de bovenvermelde "drie drijfveren" vertegenwoordigt het 
geheel van de activa van het compartiment, met uitzondering van de beleggingen 
in liquiditeiten of geldmarktinstrumenten. 

Elk van de drie thema's kan thematische diversificatie bieden. Het gewicht dat aan 
de drie hoofdthema's van het fonds wordt toegekend, is de som van de verschillen-
de thema's. 

Thematische diversificatie is gebaseerd op een selectie van thema's met een groot 
potentieel in een belegbaar universum. 

De gekozen benchmarkindex houdt niet expliciet rekening met milieu- of sociale 
criteria. 

De Europese Groene Taxonomie stelt criteria vast om te bepalen of een economi-
sche activiteit ecologisch duurzaam is in het licht van 6 milieudoelstellingen10  
("Doelstellingen") en classificeert deze. Wanneer een financieel product onder 
meer milieukenmerken promoot, is dat product ecologisch duurzaam voor het deel 
van zijn beleggingen dat wordt gedaan in activiteiten die voldoen aan de criteria 
van een ecologisch duurzame economische activiteit. Tot deze criteria behoort het 
feit dat de economische activiteit in kwestie substantieel bijdraagt tot één of meer 
van de Doelstellingen en geen ernstige afbreuk doet aan één van de Doelstellingen. 

Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderlig-
gende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-
criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 

Het interne beleggingsfonds bevordert, via een deel van de beleggingen van zijn 
compartiment, milieukenmerken die als ecologisch duurzaam kunnen aangemerkt 
worden omdat zij, volgens de in het prospectus beschikbare informatie, bijdragen 
tot de verwezenlijking van één of beide van de volgende Doelstellingen:   

- Mitigatie van de klimaatverandering: dit is het proces waarbij de stijging van de 
gemiddelde temperatuur wereldwijd tot ruim onder de 2°C wordt beperkt en de 
inspanningen worden voortgezet om de stijging tot 1,5°C boven het pre-industriële 
niveau te beperken, overeenkomstig de Overeenkomst van Parijs. Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de stabilisatie van de 
uitstoot van broeikasgassen door deze uitstoot te vermijden of te verminderen, 
zodat de stijging van de gemiddelde wereldtemperatuur binnen de perken wordt 
gehouden. Een deel van de beleggingen van het compartiment wordt belegd in 
bedrijven die schone CO2-neutrale mobiliteit ontwikkelen, schone CO2-neutrale 
brandstoffen produceren of hernieuwbare bronnen gebruiken. 

- Adaptatie aan de klimaatverandering: Dit is het proces van aanpassing aan de 
huidige en verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan.  Een deel van de 
beleggingen van het compartiment draagt substantieel bij tot de vermindering of 
preventie van negatieve gevolgen van het huidige klimaat of de toekomstige 
ontwikkeling ervan of van de risico's op negatieve gevolgen, hetzij voor de activi-
teit zelf, hetzij voor mensen, de natuur of eigendommen. Een deel van de beleg-
gingen van het compartiment wordt immers belegd in bedrijven die door hun 
activiteiten het risico van negatieve gevolgen van het huidige klimaat direct of 
indirect aanzienlijk verminderen. 

 

De prospectus van elk onderliggend fonds is beschikbaar op de website van de 
betrokken beheerder. 

 

Rendement 

▪ De Maatschappij staat niet borg voor het rendement van de overeenkomst DVV 
Life Pension Dynamic – Lange Termijn Sparen. 

▪ De opbrengst is gekoppeld aan de prestatie van het intern beleggingsfonds. 

▪ De waarde van het intern beleggingsfonds stemt overeen met de vermenigvuldi-
ging van het aantal eenheden en de waarde van elke eenheid. 

▪ De evolutie van de netto-inventariswaarde is onzeker. Daaruit kan een hoge 
volatiliteit van zijn koers voortvloeien. 

Geen rendementsgarantie door verzekeringsonderneming – financieel risico wordt 
gedragen door de verzekeringnemer 

 

Rendement uit het verleden 

▪ Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en 
vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.  

▪ De brutorendementen (exclusief instapkosten (zoals vermeld in rubriek ‘Kosten’) 
en taks (zoals vermeld in rubriek ‘Fiscaliteit’) van de interne beleggingsfondsen 
werden door Belfius Insurance NV berekend. De beheerskosten zijn inbegrepen 
in de berekening van deze rendementen.  

▪ De startwaarde (netto-inventariswaarde bij lancering) van alle interne beleg-
gingsfondsen was 250 EUR/eenheid.   

▪ De rendementen zijn in bijlage. 
 

Kosten 

Instapkosten 

Max. 6% op elke storting (afwijkingen mogelijk bij commerciële acties) 

Eenmalige administratiekost van 5 EUR bij opmaak van de polis 

Uitstapkosten 

▪ 5% van de poliswaarde.  

▪ Er worden geen afkoopvergoedingen aangerekend in de volgende gevallen: 

▪ Bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaar 

 
10 De mitigatie van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam 
gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire 
economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming ection et la restau-
ration de la biodiversité et des écosystèmes. 

▪ Bij een afkoop na inhouding van de taks op het lange termijnsparen 

▪ Bij het overlijden van de verzekerde 

▪ Bij annulatie binnen de 30 dagen. 

Beheerskosten die rechtstreeks op het contract worden aangerekend 

De beheerskosten van de verschillende interne beleggingsfondsen zijn verschillend 
per fonds en worden vermeld op dit document. Ze zijn begrepen in de inventaris-
waarde van de interne beleggingsfondsen en dekken de kosten voor het beheer van 
de interne beleggingsfondsen. Alle bedragen worden in EUR uitgedrukt. 

Afkoopvergoeding/ opnamevergoeding 

Zie uitstapkosten 

Kosten bij overdracht van fondsen 

Per kalenderjaar is er één gratis overdracht tussen interne beleggingsfondsen. De 
administratiekosten bij elke daaropvolgende overdracht binnen hetzelfde kalen-
derjaar bedragen 1% op deze overdracht met een minimum van 25 EUR. 

Geaggegeerde kosten 

De totale kosten omvatten eenmalige en vaste (lopende) kosten. De bedragen die 
hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor 3 
verschillende perioden van bezit. Kosten en taksen bij een eventuele vroegtijdige 
uitstap zijn niet inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling 
dat u 10.000 EUR (buiten taks) inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de 
toekomst veranderen.  

Belegging 
10 000 EUR 

Totale kosten 
gedurende 1 jaar 

Totale kosten 
gedurende 5 jaar 

Totale kosten 
gedurende 10 jaar 

Totale kosten Van € 670 
Tot € 690 

Van € 950 
Tot € 1.050 

Van € 1.300 
Tot € 1.500 

 

Toetreding/Inschrijving 

Op elk ogenblik 

 

Looptijd 

▪ De klant bepaalt zelf de einddatum van het contract, ten vroegste op zijn 65 
jaar. 

▪ Minimale duurtijd voor fiscale redenen: 10 jaar 

▪ Het contract eindigt bij het overlijden van de verzekerde, bij afkoop van de 
polis, bij ontoereikendheid van de poliswaarde, bij annulatie binnen de 30 da-
gen 

 

Inventariswaarde 

De inventariswaarde van het intern beleggingsfonds wordt elke woensdag bepaald, 
kan in een DVV-agentschap opgevraagd worden. 

 

Premie 

▪ Vrije en facultatieve stortingen, de cliënt beslist over het bedrag en de frequen-
tie, zonder extra kosten. 

▪ De storting is beperkt tot een bepaald maximum, in functie van het fiscaal 
statuut van het contract. Het maximum bedraagt 2350 € (aanslagjaar 2022, in-
komsten 2021). 

 

Fiscaliteit 

De volgende belastingregeling is van toepassing op een gemiddelde niet-
professionele cliënt natuurlijke persoon, inwoner van België. 

De fiscale behandeling hangt af van de individuele omstandigheden van de verze-
keringnemer en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. 

▪ Taks van 2% op bruto premies. 

▪ Fiscale voordelen op de gestorte premies, mits naleving van de wettelijke 
voorwaarden op: Lange Termijnsparen (LTS): Stortingen tot 2.350 euro (inkom-
stenjaar 2023, aanslagjaar 2024). Dit bedrag is een absoluut fiscaal maximum, 
want de maximale stortingen hangen af van uw netto belastbare beroepsinkom-
sten; jaarlijkse belastingvermindering van 30% van de betaalde premie. 

▪ Belasting op de uitkeringen zodra een premie een belastingvoordeel heeft 
opgeleverd. De belastingheffing varieert ifv het fiscaal stelsel en een aantal 
voorwaarden. 

▪ Samengevat (voor meer info zie alg. en bijz. voorwaarden): LTS (indien geen 
inpandgeving als waarborg voor een lening): 

1. In principe zijn de uitkeringen onderworpen aan een anticipatieve heffing van 
10% op de leeftijd van 60 jaar (berekend in de normale situaties op de waar-
de van de reserve op de leeftijd van 60 jaar) maar soms is er belasting van 
uitkeringen na de 60ste verjaardag tegen 10% of 33% (naargelang het geval); 

2. Bij Afkoop vóór 60 jaar: belasting van uitkeringen tegen rentevoet van 10% of 
33% of marginale rentevoet (naargelang het geval) + lokale opcentie-
men/gemeentebelasting; 

3. Bij overlijden van de verzekerde vóór 60 jaar: belastingheffing aan 10% + lo-
kale opcentiemen/gemeentebelasting. 

4. Bij overlijden van de verzekerde vanaf diens 60ste, indien de definiteve be-
lasting nog niet werd afgehouden: belasting van 10% 

▪ Voor wat betreft de successierechten zij de Belgische wettelijke en reglemen-
taire bepalingen van toepassing 

▪ Alle de kosten, uitgaven en andere financiële lasten, waaronder bestaande of 
toekomstige belastingen of taksen (i) die van toepassing zijn op het contract of 
in verband met de uitvoering ervan verschuldigd zijn en/of (ii) die betrekking 
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hebben op het beleggingsfonds zijn ten laste van de verzekeringnemer of de 
begunstigde(n). 

De bovenstaande informatie (zeer samengevat en niet exhaustief) wordt uitslui-
tend overgemaakt ter indicatieve titel en onder voorbehoud van eventuele wijzi-
gingen en/of interpretatie van de fiscale wet/regelgeving. 

Gezien de complexiteit en de onvolledigheid van bovenvermelde samenvatting van 
deze materie, raden wij u aan uw ddv-consulent te contacteren. 

 

Afkoop/Opname 

Afkopen/opnames zijn sterk afgeraden want ze hebben negatieve fiscale gevolgen 
voor de onderschrijver. 

Gedeeltelijke afkoop/opname 

Op elk moment mogelijk.  

Indien de totale poliswaarde ten gevolge van een gedeeltelijke afkoop lager is dan 
125,00 EUR, wordt een volledige afkoop uitgevoerd. De volledige afkoop heeft de 
stopzetting van de polis tot gevolg. 

Voor een gedeeltelijke afkoop moet u ons het daartoe bestemde aanvraagdocu-
ment ingevuld, gedateerd en ondertekend bezorgen. 

De gedeeltelijke afkoop gebeurt overeenkomstig dit aanvraagdocument van de 
ondertekenaar op de eerstvolgende valorisatiedag, of maximum drie bankwerkda-
gen na deze datum, na acceptatie door de Maatschappij van het getekende aan-
vraagdocument en zal verplicht uitbetaald worden op een bankrekening. De accep-
tatie gebeurt maximaal drie bankwerkdagen na de ontvangst door de Maatschappij 
van het getekende aanvraagdocument. 

Het bedrag van iedere gedeeltelijke afkoop stemt overeen met de vermenigvuldi-
ging van een aantal verworven eenheden met hun waarde, tot beloop van de 
gevraagde gedeeltelijke afkoop en in verhouding met de verdeling van de porte-
feuille. 

Volledige afkoop/opname 

Op elk moment mogelijk.  

De volledige afkoop gebeurt overeenkomstig dit aanvraagdocument van de onder-
tekenaar op de eerstvolgende valorisatiedag, of maximum drie bankwerkdagen na 
deze datum, na acceptatie door de Maatschappij van het getekende aanvraagdo-
cument en zal verplicht uitbetaald worden op een bankrekening. De acceptatie 
gebeurt maximaal drie bankwerkdagen na de ontvangst door de Maatschappij van 
het getekende aanvraagdocument. 

 

Overdracht van fondsen 

Mogelijk via gedateerd en getekend aanvraagdocument. Bij een overdracht in 
bedrag gebeuren beide transacties op de eerstvolgende valorisatiedag of maximum 
drie bankwerkdagen na deze datum, na ontvangst door de Maatschappij van de 
getekende aanvraagdocumenten. 

 

Informatie 

De beslissing tot ondertekening van of opening van DVV Life Pension Dynamic 
gebeurt best op basis van een volledige analyse van alle relevante documenten 
met contractuele of precontractuele informatie. 

Voor meer informatie over DVV Life Pension Dynamic wordt verwezen naar de 
algemene voorwaarden van de overeenkomst die op verzoek kosteloos kunnen 
worden verkregen op de zetel van de Maatschappij en die steeds kunnen worden 
geraadpleegd op de website www.dvv.be of bij uw DVV agentschap. 

Beheersreglement raadpleegbaar bij elk DVV agentschap of op www.dvv.be. 

Elk semester ontvangt de onderschrijver een overzicht van de evolutie van zijn 
polis tijdens het voorbije semester. 

De onderschrijver krijgt ook elk jaar de fiscale attesten die dienen om de fiscale 
voordelen op de premies in kader van pensioensparen te kunnen krijgen. 

 

Klachtenbehandeling 

Wij streven er elke dag naar om u de beste service te bieden en de verwachtingen 
van onze klanten liggen ons bijzonder nauw aan het hart. Laat het ons dus zeker 
weten als u niet helemaal tevreden bent. 

Hebt u een klacht, contacteer dan best eerst uw DVV consulent of anders de 
dossierbeheerder. Ze zullen de tijd nemen om naar u te luisteren en om samen 
met u een oplossing te vinden. 

Indien geen oplossing gevonden wordt of het voor u niet makkelijk is om uw klacht 
te melden bij uw consulent of bij de dossierbeheerder, dan kan u rechtstreeks 
terecht bij de klachtendienst van DVV verzekeringen, Karel Rogierplein 11 in 1210 
Brussel, of per mail naar klachten@dvv.be.  

Bent u niet tevreden met de oplossing? De Ombudsman van de Verzekeringen staat 
te uwer beschikking: Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35 in 
1000 Brussel, of via e-mail naar info@ombudsman.as. Meer info op 
www.ombudsman.as 

 

U behoudt altijd het recht om een gerechtelijke procedure te starten bij de be-
voegde Belgische rechtbanken. 

 

 

 
 
  

file://///dbb.int.dexwired.net/DFS/HOME/005/USMBU/Personal/Outlook%20Files/www.dvv.be
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Deze bijlage beschrijft de geldende modaliteiten van de financiële informatiefiche voor een levensverzekering  

op 01/02/2023 en heeft als referte FIF_C5F_2302N 

DVV Life Pension Dynamic – Lange Termijn Sparen 

 

De hieronder tabel beschrijft de actuariële  rendementen van de interne beleggingsfondsen sinds startdatum (op jaarbasis) van de interne beleggingsfondsen tot 
31/12/2020. 
 

  Startdatum Rendement in 2019 Rendement in 2020 Rendement sinds startdatum 

BI Candriam Money Market Euro 06/12/2018 -0,70% -0,80% -0,80% 

BI R-co DYNAMIC TAP 07/12/2021 / / / 

BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset 
Growth Fund 

07/12/2021 / / / 

BI FvS Global Flexible 07/12/2021 / / / 

BI Carmignac Global Active I EUR 07/12/2021 / / / 

BI Pictet Multi Asset Opportunities 07/12/2021 / / / 

BI ODDO BHF Polaris Moderate LV 07/12/2021 / / / 

BI BG Worldwide Resp Global Equity Income 
Fund 

07/12/2021 / / / 

BI JH Global Property Equities Fund 07/12/2021 / / / 

BI Belfius Smart Future 18/10/2021 / / / 

BI FvS Global Flexible Bond 07/12/2021 / / / 

 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Precontractuele SFDR informatie 

 

 

 

 

 

 

 

                                



 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI Belfius Smart Future                                                                                                                      
Identificatiecode voor rechtspersonen : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
Het compartiment Future houdt rekening met de ESG-principes in die zin dat het op een 
geprivilegieerde manier fondsen selecteert die, cumulatief: 
- door de ESG-marktdatabanken worden ingedeeld als fondsen die voldoen aan de 
vereisten/voorwaarden van artikel 8 en/of artikel 9 van de SFDR-verordening; 

- ernaar streven een minimumdeel van het vermogen te beleggen in duurzame 
beleggingen; 
- streven naar het naleven van de beleggingsbeperkingen van het 'Belfius Transition 
Acceleration Policy' (hieronder TAP) https://www.belfius.be/aboutus/ 
dam/corporate/corporate-social-responsibility/documents/policies-and-
charters/nl/TAPPolicy- NL.pdf 
- ook het label Towards Sustainability kunnen hebben, of zich er formeel hebben toe 

verbonden de normen ervan na te leven.  

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 

beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
33%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 
niet als 'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 
 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het bereiken van 
een milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het vlak 
van goed bestuur 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in  
de Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  
Duurzame 
9beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met 
de taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 



 

 

 

 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

Het compartiment gebruikt zowel kwantitatieve als kwalitatieve criteria om te meten in 
welke mate het compartiment bijdraagt tot het bevorderen van de ESG-criteria: 
 
- Naleving van de minimale verhouding onderliggende activa in overeenstemming met 
de toelaatbaarheidsvereisten van de portefeuille op het gebied van de SFDR-indeling 
van fondsen zoals aangeleverd door de ESG-databanken. 
 
- Naleving van het percentage duurzame beleggingen dat blijkt uit de verbintenissen 
die de onderliggende fondsbeheerders zijn aangegaan en hebben gepubliceerd in 
termen van percentage duurzame beleggingen, inachtneming van de PAI en de 
procentuele afstemming op de Taxonomie van het duurzame beleggingsgedeelte. 
 
- De mate van afstemming op de TAP in verschillende fasen: 
 
• Op het niveau van het selectieproces van een nieuw onderliggend fonds: naast de 
initiële uitsluiting van het belegbaar universum van fondsen in artikel 6 van de SFDR, 
wordt de mate van geschiktheid volgens het TAP van het geselecteerde fonds 
beoordeeld en in aanmerking genomen in het besluitvormingsproces; 
 
• Op niveau van de bestaande portefeuille: de fondsen worden gemonitord door op 
regelmatige basis de posities in de portefeuille te screenen op afwijkingen van de 
TAP/. Kennelijke overtredingen van het TAP leiden ofwel tot activering van het 
engagementbeleid ten aanzien van de beheerder van de positie die het TAP schendt, 
ofwel tot afstoting van de aangehouden positie. 
 
- De naleving van de normen van het Towards Sustainability-label of een vaste 
verbintenis om deze na te komen. 

 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

De duurzame beleggingen, die het Compartiment wil realiseren voor een deel van 
haar portefeuille, zijn gericht op een positief langetermijneffect op milieu- en sociaal 
gebied door rekening te houden met de belangrijkste ongunstige effecten (PAI) en de 
mate van afstemming op de TAP van de onderliggende fondsen te beoordelen. Op 
basis van de beschikbare gegevens en de huidige granulariteit ervan zijn de 
specifieke duurzame beleggingsdoelstellingen die door de onderliggende fondsen 
worden nagestreefd, niet rechtstreeks identificeerbaar. De door het fonds geselecteerde 
belangrijkste ongunstige effecten (PAI) zijn gebaseerd op de door de onderliggende fondsen 
geselecteerde en gepubliceerde PAI. 
Het 'do no harm'-principe wordt in twee fases beoordeeld: 
 
- vanuit de aanname dat de door de onderliggende fondsbeheerders toegepaste 
duurzame beleggingsmethode de regels naleeft en dus rekening houdt met alle PAI, 
kan het fonds redelijkerwijs stellen dat de duurzame beleggingen in de portefeuille (33 
%) rekening houden met de PAI. 
 

Duurzaamheidsindic
atoren meten hoe 
de 
duurzaamheidsdoels
tellingen van het 
financiële product 
worden bereikt. 

 

 



 

 

 

 

- via de beoordeling van de mate waarin de TAP wordt nageleefd. Immers de 
OESOrichtsnoeren voor multinationals en het Global Compact van de VN zijn basispijlers 
van de TAP. Deze principes staan borg voor de minimumnormen op het gebied van 
milieu, maatschappij en goed bestuur. 
 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren ?  

De belangrijkste ongunstige effecten die door het fonds worden nagestreefd, zijn 
gebaseerd op de door de onderliggende fondsen geselecteerde en in 
aanmerking genomen PAI. Deze indicatoren worden gepubliceerd en hun 
evolutie wordt gevolgd/gemonitord door de fondsbeheerder en het Responsible 
Investment-team van Belfius Investment Partners. Bovendien wordt het 
duurzame beleggingsbeleid van de onderliggende fondsbeheerders geëvalueerd 
in het kader van het selectieproces van de fondsen (due diligence-procedure), 
zodat kan worden nagegaan of bij het beheer rekening wordt gehouden met deze 
PAI-indicatoren. 

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen en de richtlijnen van de VN over bedrijven en 
mensenrechten (UNGP)? Details:  

In het kader van het fondsselectieproces wordt aan de hand van een due 
diligence-vragenlijst nagegaan in hoeverre de onderliggende fondsbeheerders 
zich engageren voor een duurzaam beleggingsbeleid, of hun uitsluitingsbeleid 
voldoende ruim is en of ze daarmee in de lijn liggen van de TAP De TAP is 
gebaseerd op bovenstaande basisregels van goed gedrag..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de significante 
ongunstige effecten 
van 
beleggingsbeslissinge
n op 
duurzaamheidsfactor
en die te maken 
hebben met 
ecologische, sociale 
en 
personeelsaangelege
nheden, respect voor 
mensenrechten en 
de bestrijding van 
corruptie en 
omkoping. 

 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, Dit compartiment houdt rekening met de belangrijkste PAI’s door de 
negatieve gevolgen te prioritizeren die verband houden met: 

 
- BKG-emissies (PAI 1) 
- Koolstofvoetafdruk (PAI 2) 
- BKG-intensiteit ondernemingen waarin is belegd (PAI 3) 
- Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen (PAI 4) 
- Aandeel verbruik en opwekking niet-hernieuwbare energie (PAI 5) 
- Intensiteit energieverbruik per sector met grote klimaateffecten (PAI 6) 
- Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden (PAI 7) 
- Emissies in water (PAI 8) 
- Aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval (PAI 9) 
- 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) (PAI 10) 
- Ontbreken van procedures en compliancemechanismen voor het monitoren van 
de naleving van de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen (PAI 11) 
- Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen (PAI 12) 
- Genderdiversiteit raad van bestuur (PAI 13) 
- Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, 
chemische wapens en biologische wapens) (PAI 14) 
en dit via de volgende benaderingen: 
 
- Uitsluitingsbeleid: via de TAP wil Belfius de negatieve effecten van zijn 
activiteiten verminderen door niet-duurzame activiteiten niet langer te steunen of 
zijn steun te beperken. De naleving van de TAP-criteria is een uitdaging/doel dat 
moet worden gerealiseerd. In geval van een geschil over de TAP-criteria zal BIP met 
de tegenpartij overleggen om tot een oplossing te komen. Wordt er geen 
bevredigende oplossing gevonden, dan kan Belfius de relatie met de 
fondsbeheerder beëindigen. 
 
- Due diligence-proces: de beheersvennootschap voert een due diligence-proces 
uit op de onderliggende vermogensbeheerders door het bestuur van het bedrijf en 
de relaties met stakeholders, het beheer en het gevoerde ESG-beleid te 
beoordelen, met inbegrip van het uitsluitingsbeleid dat wordt toegepast als 
bindende niet-financiële criteria voor de beoordeling. 

Nee  

 

X 



 

 

 

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

Het compartiment wil het kapitaal van de belegger vergroten via een actief 
portefeuillebeheer. Het compartiment richt zich op aandelen van bedrijven die 

oplossingen bieden voor de huidige en toekomstige uitdagingen op het gebied van 
milieubeheer en maatschappelijk verantwoord beleggen. 
 
Het zal voornamelijk in aandelenfondsen beleggen. De aandelen van de beleggingsfondsen 
kunnen worden uitgegeven door bedrijven uit alle sectoren en landen, en kunnen noteren 
in alle valuta's, ook valuta's van opkomende markten. De ESG-aspecten van de 
beleggingsstrategie van het compartiment worden voortdurend toegepast in het 
beleggingsproces via de selectie en allocatie van de onderliggende activa. 
 
De op de onderliggende fondsen toegepaste selectiemethode verloopt in twee 
opeenvolgende stappen door fondsen die onder artikel 6 van de SFDR-verordening vallen 
uit te sluiten van het oorspronkelijke beleggingsuniversum: 
 
- Een kwantitatieve analyse die als doel heeft een shortlist op te stellen van fondsen 
die op basis van voornamelijk financiële criteria zijn geselecteerd; 
 
- Een kwalitatieve analyse op basis van de shortlist van fondsen die voortvloeit uit de 
kwantitatieve analyse, met als doel de fondsen te selecteren op basis van de ESG-aspecten 
van de fondsen (SFDR-indeling, governance in termen van verantwoord beleggingsbeleid, 
uitsluitings- en engagementsbeleid van de beheerder van de onderliggende fondsen ten 
aanzien van de bedrijven waarin wordt belegd). 
 
Anders gezegd, de naleving van deze ESG-criteria wordt stroomopwaarts beoordeeld, maar 
ook gecontroleerd in het kader van de regelmatige follow-up voor de TAP-screening. Zo 
gebruikt het compartiment bovenstaande indicatoren en de bindende elementen van het 
beleggingsbeleid om ervoor te zorgen dat het fonds daadwerkelijk bijdraagt tot de 
gepromote E/S-kenmerken. 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

Om te voldoen aan de door het compartiment bepaalde ESG-eisen, worden de 
volgende beperkende elementen toegepast bij het selecteren en samenstellen van de 
activa van de portefeuille: 
 
- Naleving van een minimale verhouding van 75 % van de beleggingen van het 
compartiment in ICB's met het label Towards Sustainability of een formele verbintenis 
om de normen daarvan na te leven; 
 
- Naleving van de beleggingsbeperkingen zoals bepaald in de Belfius Transition 
Acceleration Policy; 
 
- Naleving van een minimale verhouding van 25 % van de beleggingen van het 
compartiment in ICB's met een SFDR-indeling van artikel 8 en/of artikel 9 van de 
SFDR-verordening, evenals rekening houden met de PAI van het compartiment. 
 
- Het bestaan op het niveau van de onderliggende vermogensbeheerder van een 
governance in termen van een Responsible Investment-beleid, een uitsluitingsbeleid 
en de vertaling van dat beleid naar de contouren van het engagementsbeleid dat 
wordt toegepast op de ondernemingen waarin wordt belegd en de eventuele meting 

De 
beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissing
en op basis van 
factoren als 
beleggingsdoelstelli
ngen en 
risicobereidheid. 

 

 



 

 

 

 

van de impact in termen van gedragsverandering (corporate behaviour change) 
binnen deze bedrijven. 

 Wat is het toegezegde minimumpercentage om het spectrum van beleggingen te 

beperken, overwogen vóór die beleggingsstrategie wordt toegepast?  

Het compartiment Future reduceert zijn belegbaar universum met het bedrag van de 
toegepaste uitsluitingen.Er is geen verbintenis tot een minimale verlaging van de 
omvang van de beleggingen voordat de beleggingsstrategie wordt uitgevoerd. 
 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

De vastgestelde aanpak om de goede governance te beoordelen van een 
onderliggend fonds gebeurt op verschillende niveaus: 
 
- Voor de toepassing door de onderliggende fondsen van de door de TAP opgelegde 
uitsluitingen: meer bepaald in verband met inbreuken op de beginselen van het Global 
Compact van de Verenigde Naties. 
 
- Op het niveau van het selectieproces van een nieuw onderliggend fonds: aan het 
geselecteerde fonds wordt een due diligence-vragenlijst met specifieke vragen over dit 
onderwerp voorgelegd om de governance bij de beheerder van het onderliggende 
fonds te beoordelen op het gebied van duurzaam beleggingsbeleid, uitsluitingsbeleid 
en beleid inzake stemmen bij volmacht. 
 
- Op het niveau van het engagementproces dat door de onderliggende fondsbeheerder 
wordt gevoerd met bedrijven waarin wordt belegd over specifieke thema's/PAI en 
mogelijke effecten in termen van 'corporate behaviour change'. 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

Het fonds streeft ernaar minstens 75 % van het totale nettovermogen te beleggen in ICB's 
met het label Towards Sustainability, waarvan 33 % duurzame beleggingen zijn. Het door 
het fonds weergegeven percentage duurzame beleggingen is het resultaat van een 
gewogen gemiddelde van de door de onderliggende fondsen gepubliceerde gegevens. 
 
Het resterende deel van de portefeuille, tot 25 % van het totale nettovermogen van het 
Compartiment, wordt toegewezen aan activa met milieu- en sociale kenmerken die onder 
artikel 8 en/of artikel 9 van de SFDR-verordening vallen. Daarnaast moeten deze 
beleggingen voldoen aan de voorgeschreven uitsluitingen 

 

 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in specifieke activa. 

 

 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

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

 
Het compartiment mag niet rechtstreeks en structureel gebruik maken van afgeleide 
producten. Maar in de geselecteerde beleggingsfondsen mogen wel afgeleide 
producten aanwezig zijn. 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product om te voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op 
E/S-kenmerken 

100%

#1A Duurzaam  
Min 33% 

Afgestemd op de 
taxonomie

Andere ecologisch

Sociaal#1B Andere E/S-
kenmerken Min 

100%

#2 Andere 0%

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissien
iveaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
Het Compartiment kan duurzame beleggingen bevatten met milieudoelstellingen die 

al dan niet afgestemd zijn op ecologisch duurzame economische activiteiten zoals 
bedoeld en gedefinieerd in de EU-taxonomie. Momenteel verstrekt echter maar een 
klein aantal bedrijven wereldwijd de data die nodig zijn voor een strikte beoordeling 
van hun afstemming op de Taxonomie. 
Bijgevolg verbindt het Fonds zich niet tot een minimumpercentage van 
overeenstemming met de Taxonomie, zodat dit percentage als nul moet worden 
beschouwd. 

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

Er werd geen enkel minimumaandeel van beleggingen in overgangs- en 
faciliterende activiteiten vastgesteld. 

 

 

 

 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of 

overheidsobligaties* zijn afgestemd op de taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in 

hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief overheidsobligaties, zijn afgestemd 

op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen van het financiële 

product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

0%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

0%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 



 

 

 

 

 

 

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

Het Compartiment verbindt zich niet tot minimale duurzame beleggingen waarvan 
de milieudoelstelling niet afgestemd is op de EU-taxonomie. 

 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen?  
Er bestaat geen hiërarchie in milieu- of sociale doelstellingen en daarom streeft de 

strategie niet naar of verbindt ze zich niet tot een specifiek minimumaandeel duurzame 
beleggingen met een sociale doelstelling. 

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

Het gedeelte 'overig' bestaat uit liquide middelen of andere activa (geldmarktinstrumenten) 
die voor diversificatiedoeleinden zijn aangekocht en waarvoor niet aan ESG-criteria en/of -
gegevens is voldaan en/of die niet beschikbaar zijn. 
Anders gezegd: deze onderdelen voldoen niet aan de bepalingen inzake milieuen/ of sociale 
bescherming. 
 

 

 

Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen 

of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken 

die het promoot?  

Non applicable 
Het Compartiment wordt actief beheerd en het beleggingsproces van het 
Compartiment is gebaseerd op een index. De geselecteerde index houdt niet expliciet 
rekening met duurzaamheidscriteria en is misschien niet geschikt voor alle milieuen/ of 
sociale kenmerken die het compartiment promoot 

 

 

 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: 

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

   

 

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

 

Referentiebenchmarks 
zijn indices die meten 
of het financiële 
product voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
promoot.  

 

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


                                                                  
 

 
 
Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in Artikel 8, 

paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, van de 
Verordening (EU) 2020/852 

 
Naam van het product: BI ODDO BHF POLARIS MODERATE LV 
Identificatiecode voor rechtspersonen: 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
 

 
 

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

 
Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit komt tot uiting in de samenstelling van de 
portefeuille en de weging van de MSCI ESG-scores, de uitsluitingen en ons toezicht op controverses: 

 
1. Met de MSCI ESG-score krijgt de kwetsbaarheid van bedrijven op het gebied van ESG-risico's en -

kansen een beoordeling tussen CCC (slechtst) en AAA (best). Er wordt niet belegd in emittenten met 
een MSCI ESG-score van CCC of B. 

2. Met de MSCI Business Involvement Screens wordt voor bedrijven beoordeeld hoeveel omzet ze in 
potentieel controversiële sectoren genereren. Er wordt niet belegd in effecten van bedrijven die 
onconventionele wapens (zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen, verblindende lasers, 
kernwapens of chemische wapens) vervaardigen, ontwikkelen of verspreiden, of die meer dan een 
bepaalde drempelwaarde aan omzet behalen uit de vervaardiging of verkoop van andere 
conventionele wapens, in de tabaksproductie, in de kansspelsector, in de erotica, in de 
kolenindustrie (kolenontginning, energieproductie uit kolen en de ontwikkeling van nieuwe 
projecten) of in de onconventionele olie- en gaswinning (schalieolie en -gas en olie- en teerzanden). 
Bedrijven die bijvoorbeeld door een negatieve ecologische voetafdruk of een fors aantal 
milieuovertredingen medeverantwoordelijk zijn voor het verlies van biodiversiteit, worden eveneens 
uitgesloten. Bovendien streeft de Vennootschap ernaar bedrijven die meer dan een bepaalde 
drempelwaarde aan omzet uit diverse activiteiten in de palmolie- en soja-industrie behalen en die in 

 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een milieudoelstelling 

worden uitgevoerd: ___% 
 

in economische 

activiteiten die volgens de EU-

taxonomie als 'ecologisch 

duurzaam' worden beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) kenmerken. 
Hoewel het geen duurzame beleggingen tot doel 

heeft, zal het een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 10%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in 

economische activiteiten die volgens de EU-

taxonomie als 'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 

niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 
 

met een sociale doelstelling 
 

Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale 

doelstelling worden uitgevoerd: ___% 

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

 

X 

X 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem dat 
is vastgelegd in  de 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  Duurzame 
9beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met de 
taxonomie.   

 
 
 
 
 
 
 
 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke praktijken 
op het gebied van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 



                                                                  
 

strijd handelen met de duurzaamheidsbeginselen van certificeerders, van de portefeuille uit te 
sluiten. 
3. De MSCI ESG Controversies Score analyseert en controleert de beheerstrategieën van bedrijven 
en hun daadwerkelijke optreden op het gebied van na te leven internationale normen en 
standaarden. Daarbij wordt onder meer gekeken naar naleving van de principes uit het Global 
Compact van de VN. Het Fonds belegt niet in emittenten die zich blijkens de MSCI ESG Controversies 
Score niet aan deze principes houden. 

4. Wanneer het Fonds rechtstreeks in effecten van overheden belegt, worden er geen obligaties 
aangekocht van landen die niet hoog genoeg scoren op de Freedom House Index. De score op de 
Freedom House Index weegt echter niet mee bij effecten die indirect zijn verworven met een positie 
in een doelfonds (geen 'look-through'). 

Minstens 90% van de emittenten waarin het Fonds belegt, worden beoordeeld op hun ESG-verdiensten 
(uitgezonderd posities in doelfondsen en geldmarktinstrumenten). De voorkeur gaat uit naar bedrijven en 
landen met een hoge duurzaamheidsscore. Het Fonds streeft naar een gemiddelde duurzaamheidsrating van 
A. 

Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product 
gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?   

Met de duurzame beleggingen streeft het Fonds naar volgende doelen: 
 

1. EU-Taxonomie: De bijdrage van een emittent aan de adaptatie aan en de mitigatie van 
klimaatverandering en de vier andere ecologische doelstellingen uit de EU-Taxonomie. Deze impact 
wordt gekwantificeerd als de gewogen som van elke op de EU-Taxonomie afgestemde belegging in 
de portefeuille, waarbij de berekening is gebaseerd op de gegevens die de bedrijven zelf publiceren. 
Bij bedrijven in de portefeuille die geen eigen gegevens naar buiten hebben gebracht, kan deze 
berekening worden gebaseerd op gegevens van MSCI ESG Research. 

2. Milieu: De impact op het milieu zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research onder de noemer 
"duurzame impact" met het oog op ecologische doelstellingen. Hierbij gaat het om impact op de 
volgende categorieën: alternatieve energiebronnen, energie-efficiëntie, milieuvriendelijk bouwen, 
duurzame watervoorziening, preventie en bestrijding van milieuvervuiling, duurzame landbouw. 

 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gekwantificeerd in hoeverre de individuele 
ecologische of sociale kenmerken die dit product promoot, daadwerkelijk zijn 
gerealiseerd? 

Het MSCI ESG-ratingmodel maakt gebruik van alle hierboven beschreven kenmerken en indicatoren. De 
maandelijkse ESG-rapportage van het Fonds toetst momenteel op basis van de volgende indicatoren of de 
betreffende eigenschappen zijn gerealiseerd: 
 

- De gewogen MSCI ESG-rating van de portefeuille, om inzichtelijk te maken in hoeverre de algehele 
kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur (ESG-kenmerken) 
zijn gerealiseerd; 

- De gewogen MSCI-score, waarmee de kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt beoordeeld; 
- De gewogen MSCI-score, waarmee het menselijk kapitaal wordt beoordeeld; 
- De koolstofintensiteit van het Fonds (de cumulatieve CO2-uitstoot (Scope 1 en Scope 2), gedeeld 

door de totale omzet van de bedrijven waarin het Fonds belegt). 

  

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

De volgende paragraaf is zodanig geformuleerd dat deze overeenstemt met artikel 2, lid 17, van de SFDR. 
 

1. Uitsluitingen op basis van de rating: Het Fonds belegt niet in emittenten met een MSCI ESG-rating 
van CCC of B. 

2. Sectoruitsluitingen en uitsluitingen op basis van normen: Het uitsluitingsbeleid wordt toegepast om 
de sectoren met de grootste negatieve effecten op de duurzaamheidsdoelstellingen uit te sluiten. Bij 
dit uitsluitingsbeleid worden de uitsluitingen op het niveau van het Fonds overgenomen of 
aangevuld, en deze beslaat kolen, het Global Compact van de VN, niet-conventionele olie en gas, 
controversiële wapens, tabak, aantasting van de biodiversiteit en de winning van fossiele 
brandstoffen in het Arctische gebied. 

Duurzaamheidsindicator
en meten hoe de 
duurzaamheidsdoelstellin
gen van het financiële 
product worden bereikt. 

 

 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de significante 
ongunstige effecten 
van 
beleggingsbeslissingen 
op 
duurzaamheidsfactoren 
die te maken hebben 
met ecologische, 
sociale en 
personeelsaangelegenh
eden, respect voor 
mensenrechten en de 
bestrijding van 
corruptie en omkoping. 

 



                                                                  
 

3. Inachtneming van de belangrijkste ongunstige effecten: De Beheerder legt (voorafgaand aan de 
transactie) plafondwaarden vast voor een aantal activiteiten die ernstig afbreuk doen aan de 
duurzaamheid van beleggingen: Blootstelling aan controversiële wapens (PAI 14 – 0% tolerantie), 
activiteiten die nadelig uitpakken voor kwetsbare ecosystemen (PAI 7 – 0% tolerantie), 
koolstofintensiteit van het Fonds (PAI 3 – lager dan de benchmark) en ernstige schendingen van de 
beginselen uit het Global Compact van de VN en de richtlijnen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen (PAI 10 – 0% tolerantie). 

4. Dialoog, engagement en stemmingen: Ons beleid inzake dialoog, engagement en stemmingen 
draagt bij aan de doelstelling om ernstige afbreuk te vermijden door de belangrijkste risico's in kaart 
te brengen en draagvlak te kweken voor veranderingen en verbeteringen. 

 

op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren  

In verordening (EU) 2020/852 zijn bepaalde terreinen omkaderd die ongunstige effecten ("PAI's") kunnen 
hebben. De beheerder past de controleregels toe voor drie PAI's: Blootstelling aan controversiële wapens 
(PAI 14 – 0% tolerantie), activiteiten die nadelig uitpakken voor kwetsbare ecosystemen (PAI 7 – 0% 
tolerantie), koolstofintensiteit van het Fonds (PAI 3 – lager dan de benchmark) en ernstige schendingen van 
de beginselen uit het Global Compact van de VN en de richtlijnen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen (PAI 10 – 0% tolerantie). 
 
Verder wordt bij de MSCI ESG-ratings rekening gehouden met de pijlers milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur wanneer extra wezenlijke PAI-gegevens gunstig kunnen uitpakken voor de ESG-rating 
van bedrijven en overheden. Bij de ESG-analyse voor bedrijven wordt, voor zover gegevens voorhanden zijn, 
getoetst of de broeikasgasemissies worden bijgehouden (PAI 1), of er eventueel processen en mechanismen 
zijn opgesteld voor de naleving van de beginselen uit het Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen (PAI 11) en of er voldoende genderdiversiteit bestaat in bestuurs- en 
toezichtorganen (PAI 13). Bij overheidsemittenten wordt ook gekeken naar de broeikasgasintensiteit per 
capita (PAI 15, normaliter op basis van het bruto binnenlands product en niet per capita) en de landen waarin 
wordt belegd en waar sociale wetgeving wordt overtreden (PAI 16). 
 
De Beheerder legt hiervoor echter buiten de in de eerste paragraaf vermelde PAI's geen specifieke 
doelstellingen of controleregels vast. 
 
Meer informatie over MSCI ESG-ratings: https://www.msci.com/zh/esg-ratings 

 
In de EU-Taxonomie is het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-
Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van 
het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische 
activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

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

 

Ja, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over 
duurzaamheid in de financiëledienstensector (de "SFDR") houdt de fondsbeheerder rekening met 
duurzaamheidsrisico's door criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
ondernemingbestuur ("ESG-criteria") in zijn beleggingsbeslissingen te integreren. Hierdoor kan 
tevens worden beoordeeld of het managementteam in staat is de ongunstige 
duurzaamheidseffecten van de bedrijfsactiviteiten te beperken. 

Nee 

x 



                                                                  
 

 

In hoeverre zijn duurzame beleggingen in overeenstemming met de oeso-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de vn inzake bedrijfsleven 

en mensenrechten? Meer informatie: 

De beheermaatschappij ziet erop toe dat de duurzame beleggingen van het 
Fonds overeenstemmen met de uitsluitingslijst van het Global Compact van 

de VN, zoals beschreven in het uitsluitingsbeleid van de beheermaatschappij. 
 

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product? 

 
Een belegging in het Fonds heeft tot doel de transactiekosten te beperken door 
de inleg te bundelen met die van andere beleggers en extra rendement te 
behalen voor een pensioenvoorziening. Het Fonds belegt actief in een mix van obligaties, aandelen, 
certificaten en geldmarktinstrumenten. De allocatie aan aandelen en vastrentende waarden is doorgaans 
geconcentreerd in Europa. De portefeuillebeheerder kan ook besluiten proactief een selectie effecten uit de 
VS en opkomende markten in de portefeuille op te nemen. Het streefbereik voor de aandelenblootstelling 
ligt op 0% tot 40% van de portefeuille. De vastrentende component van het Fonds bestaat hoofdzakelijk uit 
beleggingen in staats- en bedrijfsobligaties en gedekte obligaties. Bovendien kan maximaal 10% van het 
fondsvermogen worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van beleggingsfondsen en ETF's. 
Daarnaast kan het Fonds voor afdekkingsdoeleinden van termijncontracten gebruikmaken. De 
fondsbeheerder heeft duurzaamheidsrisico's in het beleggingsproces verwerkt door ESG-kenmerken (op het 
gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur) in beleggingsbeslissingen mee te nemen en 
daarnaast rekening te houden met de wezenlijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren. Fundamenteel voor het beleggingsproces zijn de integratie van ESG-factoren, een op 
normen gebaseerde screening (zoals het Global Compact van de VN of normen voor onconventionele 
wapens), uitsluitingen op sectorniveau en een "best in class"-benadering. De portefeuille van het Fonds is dus 
aan ecologische, maatschappelijke en ethische ("ESG" – Environmental, Social and Governance) beperkingen 
gebonden. Bovendien houdt de Vennootschap rekening met de Principles for Responsible Investment 
(principes voor verantwoord beleggen) van de Verenigde Naties ('UNPRI') in milieu-, maatschappelijke en 
governance-kwesties en ze past deze ook toe in het kader van haar engagement, bijv. door haar stemrechten 
uit te oefenen, door actief de rechten van aandeelhouders en crediteuren uit te oefenen en door in dialoog 
te gaan met de emittenten. Bedrijven die in strijd handelen met de beginselen uit het Global Compact van de 
VN, worden van het beleggingsuniversum uitgesloten. 
 
Het beleggingsuniversum van het Fonds, zowel voor het aandelen- als het bedrijfsobligatiesegment, bestaat 
in beginsel uit de bedrijven uit de MSCI ACWI* Index. Het Fonds kan daarnaast beleggen in bedrijven en 
emittenten uit OESO-landen met een marktkapitalisatie van minstens EUR 100 miljoen of met minstens EUR 
100 miljoen aan uitstaande obligaties. Op dit universum wordt een ESG-filter toegepast, waarmee minstens 
20 procent van de bedrijven wordt uitgesloten. Het ESG-filter berust onder meer op de volgende 
beoordelingen: 
 

1. Met de MSCI ESG-score krijgt de kwetsbaarheid van bedrijven op het gebied van ESG-risico's en -
kansen een beoordeling tussen CCC (slechtst) en AAA (best). Er wordt niet belegd in emittenten met 
een MSCI ESG-score van CCC of B. 

2. Met de MSCI Business Involvement Screens wordt voor bedrijven beoordeeld hoeveel omzet ze in 
potentieel controversiële sectoren genereren. Er wordt niet belegd in effecten van bedrijven die 
onconventionele wapens (zoals clustermunitie, antipersoonsmijnen, verblindende lasers, 
kernwapens of chemische wapens) vervaardigen, ontwikkelen of verspreiden, of die meer dan een 
bepaalde drempelwaarde aan omzet behalen uit de vervaardiging of verkoop van andere 
conventionele wapens, in de tabaksproductie, in de kansspelsector, in de erotica, in de 
kolenindustrie (kolenontginning, energieproductie uit kolen en de ontwikkeling van nieuwe 
projecten) of in de onconventionele olie- en gaswinning (schalieolie en -gas en olie- en teerzanden). 
Bedrijven die bijvoorbeeld door een negatieve ecologische voetafdruk of een fors aantal 
milieuovertredingen medeverantwoordelijk zijn voor het verlies van biodiversiteit, worden eveneens 
uitgesloten. Bovendien streeft de Vennootschap ernaar bedrijven die meer dan een bepaalde 
drempelwaarde aan omzet uit diverse activiteiten in de palmolie- en soja-industrie behalen en die in 
strijd handelen met de duurzaamheidsbeginselen van certificeerders, van de portefeuille uit te 
sluiten. 

De 
beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissing
en op basis van 
factoren als 
beleggingsdoelstelli
ngen en 
risicobereidheid. 
 
 

Praktijken inzake goed 
bestuur omvatten 
goede 
managementstructure
n, betrekkingen met 
de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 
 



                                                                  
 

3. De MSCI ESG Controversies Score analyseert en controleert de beheerstrategieën van bedrijven en 
hun daadwerkelijke optreden op het gebied van na te leven internationale normen en standaarden. 
Daarbij wordt onder meer gekeken naar naleving van de principes uit het Global Compact van de 
VN. Het Fonds belegt niet in emittenten die zich blijkens de MSCI ESG Controversies Score niet aan 
deze principes houden. 

4. Wanneer het Fonds rechtstreeks in effecten van overheden belegt, worden er geen obligaties 
aangekocht van landen die niet hoog genoeg scoren op de Freedom House Index. De score op de 
Freedom House Index weegt echter niet mee bij effecten die indirect zijn verworven met een positie 
in een doelfonds (geen 'look-through'). 

Daarnaast kan er van ESG-scores uit intern onderzoek of van derden gebruikgemaakt worden. Minstens 90% 
van de emittenten waarin het Fonds belegt, worden beoordeeld op hun ESG-verdiensten (uitgezonderd 
posities in doelfondsen en geldmarktinstrumenten). De voorkeur gaat uit naar bedrijven en landen met een 
hoge duurzaamheidsscore. Het Fonds streeft naar een gemiddelde duurzaamheidsrating van A. 
 
*MSCI ACWI is een geregistreerd handelsmerk van MSCI Limited. 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de beleggingen te 

selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die gepromoot worden door dit financiële 

product worden bereikt? 

Er wordt niet belegd in effecten van bedrijven die onconventionele wapens (zoals clustermunitie, 
antipersoonsmijnen, verblindende lasers, kernwapens of chemische wapens) vervaardigen, 
ontwikkelen of verspreiden, of die meer dan een bepaalde drempelwaarde aan omzet behalen uit de 
vervaardiging of verkoop van andere conventionele wapens, in de tabaksproductie, in de 
kansspelsector, in de erotica, in de kolenindustrie (kolenontginning, energieproductie uit kolen en de 
ontwikkeling van nieuwe projecten) of in de onconventionele olie- en gaswinning (schalieolie en -gas 
en olie- en teerzanden). Bedrijven die bijvoorbeeld door een negatieve ecologische voetafdruk of 
een fors aantal milieuovertredingen medeverantwoordelijk zijn voor het verlies van biodiversiteit, 
worden eveneens uitgesloten. Bovendien streeft de Vennootschap ernaar bedrijven die meer dan 
een bepaalde drempelwaarde aan omzet uit diverse activiteiten in de palmolie- en soja-industrie 
behalen en die in strijd handelen met de duurzaamheidsbeginselen van certificeerders, van de 
portefeuille uit te sluiten. 

 
Wat is het toegezegde minimumpercentage om het spectrum van beleggingen te beperken, 
overwogen vóór die beleggingsstrategie wordt toegepast?  

Het beheerteam houdt rekening met niet-financiële criteria door een selectiemethode toe te passen 
waarmee ten minste 20% van het MSCI ACWI Index-universum wordt uitgesloten. Als gevolg van deze 
methode, op basis van de geldende sectoruitsluitingen, MSCI ESG-ratings en intern toegekende ESG-ratings, 
wordt het beleggingsuniversum verkleind. 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken inzake 
goed bestuur respecteren? 

In het Global Responsible Investment Policy van ODDO BHF Asset Management leest u hoe wij goed 
ondernemingsbestuur definiëren en beoordelen. Dit beleid vindt u op am.oddo-bhf.com. 

 

Hoe ziet de assetallocatie er voor dit financiële product uit? 

 
Het Fonds belegt actief in een mix van obligaties, aandelen, certificaten en geldmarktinstrumenten. De 
allocatie aan aandelen en vastrentende waarden is doorgaans geconcentreerd in Europa. De 
portefeuillebeheerder kan ook besluiten proactief een selectie effecten uit de VS en opkomende markten in 
de portefeuille op te nemen. Het streefbereik voor de aandelenblootstelling ligt op 0% tot 40% van de 
portefeuille. De vastrentende component van het Fonds bestaat hoofdzakelijk uit beleggingen in staats- en 
bedrijfsobligaties en gedekte obligaties. Bovendien kan maximaal 10% van het fondsvermogen worden 
belegd in aandelen of deelnemingsrechten van beleggingsfondsen en ETF's. Daarnaast kan het Fonds voor 
afdekkingsdoeleinden van termijncontracten gebruikmaken. 

 

Faciliterende 
activiteiten maken 
het rechtstreeks 
mogelijk dat andere 
activiteiten een 
substantiële 
bijdrage leveren aan 
een 
milieudoelstelling. 
Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissieniv
eaus vertonen die 
overeenstemmen met 
de beste prestaties in 
de sector of industrie. 

 
 
 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 

in specifieke activa. 
 
 



                                                                  
 

 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken – bestaat uit beleggingen van het financiële product 
die worden verricht om de gepromote ecologische of sociale kenmerken te verwezenlijken. 
 
#2 Andere beleggingen – bestaat uit de beleggingen van het financiële product die niet op ecologische of 
sociale kenmerken zijn afgestemd en evenmin als duurzame beleggingen worden aangemerkt. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende subcategorieën: 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen bestaat uit duurzame beleggingen met een ecologische of 
sociale doelstelling. 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken bestaat uit beleggingen die op ecologische 
of sociale kenmerken zijn afgestemd, maar niet als duurzame beleggingen worden aangemerkt. 
 

In hoeverre worden de ecologische of sociale kenmerken die dit product promoot 
gerealiseerd met derivaten? 

Er wordt niet actief gebruikgemaakt van derivaten om de ESG-afstemming te verbeteren of het ESG-risico 
te beperken. Het fonds kan van derivaten gebruikmaken om het beleggings- of valutarisico af te dekken of 
om de weging van bepaalde aandelen, sectoren of indexen te vergroten, om zo de financiële 
beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zonder daarbij een overweging na te streven. Hiervoor geldt 

bovendien een bovengrens van 100% van de netto-activa van het Fonds. 

In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie? 

 

Belegt het financiële product in taxonomie-conforme activiteiten op het gebied van 
fossiel gas en/of kernenergie1? 

 ☐ Ja 

  ☐ In fossiel gas  ☐ In kernenergie 

 ☒ Nee 
Het fonds hanteert geen minimumdrempel voor activiteiten op het gebied van fossiel gas en/of kernenergie 
die Taxonomie-conform zijn. De fondsbeheerder analyseert de portefeuilleposities aan de hand van ESG-
criteria. Het fonds streeft er echter niet naar om emittenten die omzet behalen uit fossiel gas of kernenergie, 
volledig uit te sluiten. 

 

 
1 Activiteiten op het gebied van fossiel gas en/of kernenergie zijn alleen Taxonomie-conform als ze een bijdrage leveren aan de mitigatie 

van klimaatverandering ("klimaatbescherming") en geen ernstige afbreuk doen aan de EU-Taxonomie – zie toelichting in de linkermarge. 
De volledige criteria voor Taxonomie-conforme economische activiteiten op het gebied van fossiel gas en kernenergie zijn vastgelegd in 

Gelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie. 

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of sociale 

kenmerken 
90,0% 

#2 Overige 
beleggingen 

10,0% 

#1A Duurzame 
beleggingen 

10,0% 

#1B Overige 
ecologische of sociale 

kenmerken 
80,0% 

Taxonomie-conform 
0,5% 

Maatschappij 
0,0% 

Overige 
ecologische 
beleggingen 

9,5% 

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 

Ten behoeve van de 
Taxonomie-conformiteit 
omvatten de criteria voor 
fossiel gas het beperken 
van emissies en de transitie 
naar duurzame energie of 
CO2-arme brandstoffen die 
eind 2035 afgerond moet 
zijn. De criteria voor 
kernenergie bestaan uit 
uitvoerige voorschriften op 
het gebied van veiligheid 
en afvalbeheer. 



                                                                  
 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op 
de EU-taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of overheidsobligaties* zijn afgestemd 
op de taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in hoeverre alle beleggingen van het financiële 
product, inclusief overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in 
hoeverre de beleggingen van het financiële product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op 
de taxonomie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* In deze diagrammen omvat het begrip 'staatsobligaties' alle risicoposities tegenover overheden. 

 

Welk percentage van de portefeuille moet minimaal belegd zijn in transitieactiviteiten en 
faciliterende activiteiten? 

Het minimumpercentage is nog niet bekend. 

Welk percentage van de portefeuille moet minimaal bestaan uit duurzame 
beleggingen met een ecologische doelstelling die niet voldoen aan de vereisten uit 

hoofde van de eu-taxonomie? 

De portefeuille moet voor ten minste 9,5% bestaan uit duurzame beleggingen met een ecologische 
doelstelling. 
 

 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen? 

Er geldt geen minimumpercentage voor duurzame beleggingen met een sociale doelstelling, maar het fonds 
kan wel beleggingen met een sociale doelstelling aanhouden. 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

Subcategorie 2, Overige beleggingen, bestaat uit derivaten en overige satellietbeleggingen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 

 
 
 

 

1. TAXONOMIE-CONFORMITEIT VAN DE BELEGGINGEN 
INCLUSIEF STAATSOBLIGATIES* 

Taxonomie-conform 

(zonder fossiel gas en 

kernenergie) 

Niet Taxonomie-conform 

 
 
 

 
 

2. TAXONOMIE-CONFORMITEIT VAN DE 
BELEGGINGEN 

EXCLUSIEF STAATSOBLIGATIES* 

-CONFORMITEIT VAN DE BELEGGINGEN 

Taxonomie-conform 

(zonder fossiel gas en 

kernenergie) 

Niet Taxonomie-conform 

Taxonomie-conform 
Kernenergie 

Taxonomie-conform: 
fossiel gas 

Taxonomie-conform 
Kernenergie 

Taxonomie-conform: fossiel 
gas 

Deze grafiek geeft 0,5% van de totale beleggingen weer. 



                                                                  
 

Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen of 

dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken 

die het promoot?  

Het fonds hanteert een benchmark die bestaat uit de MSCI Europe (NR, EUR) (13,75%), de MSCI USA (NR, 
USD)* (8,75%), de MSCI Emerging Markets (NR, USD)* (2,5%) en de Bloomberg Euro-Aggregate 1-5 Year 
(75%)**. De genoemde indexen zijn brede marktindexen die qua samenstelling of berekeningsmethode niet 
noodzakelijkerwijs rekening houden met de ESG-kenmerken die het Fonds promoot. 

 
*MSCI Europe (NR, EUR), MSCI USA (NR, EUR) en MSCI Emerging Markets (NR, USD) zijn geregistreerde 
handelsmerken van MSCI Limited. Bloomberg Euro-Aggregate 1-5y is een geregistreerd handelsmerk van 
Bloomberg Index Services Limited. 

 
 

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

De referentie-indexen zijn niet afgestemd op ecologische of sociale kenmerken die het financiële product 
promoot. De ecologische en sociale kenmerken worden door de ESG-beleggingsstrategie van het Fonds 
afgedekt. 

Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de index 

continu gewaarborgd? 

De beheerders controleren niet in hoeverre de referentie-indexen en de componenten daarvan voldoen aan 
ESG-normen. In het kader van het actieve beleggingsproces houdt de fondsbeheerder rekening met ESG-
risico's waar emittenten aan zijn blootgesteld en de inspanningen van deze emittenten voor ESG-
doelstellingen. 

Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex? 

De referentie-indexen van het Fonds zijn brede marktindexen. De ESG-strategie van het Fonds is niet op de 
index gebaseerd. 

Waar kan de methodologie voor de berekening van de aangewezen index gevonden 

worden? 

 

De berekeningsmethode van de index wordt beschreven op 
https://assets.bbhub.io/professional/sites/27/Fixed-Income-Index-Methodology.pdf en  
https://www.msci.com/eqb/methodology/meth_docs/. 
 

 

Waar vindt u andere productspecifieke informatie? 

 

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV verzekeringen 

Referentiebenchmarks 
zijn indices die meten 
of het financiële 
product voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
promoot.  
 

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
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Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI BG Worldwide Resp Global Equity Income Fund 
Identificatiecode voor rechtspersonen : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
Het Fonds bevordert de volgende milieu- en/of maatschappelijke kenmerken: 

1. Verantwoorde bedrijfspraktijken in overeenstemming met de Global 
Compact Principles for Business van de Verenigde Naties. 

2. Minimale milieu- en/of maatschappelijke normen die worden bereikt door de 
uitsluiting van bedrijfsactiviteiten die de Investment Manager als 
schadelijk voor respectievelijk het milieu en de maatschappij beschouwt. 

3. Actieve inachtneming van milieu- en/of maatschappelijke kwesties door middel van 
stemmachtiging in overeenstemming met het document ESG Principles and Guidelines 
van de Investment Manager - link naar de website hieronder. 

4. Beheer van de intensiteit van broeikasgasemissies die op basis van de 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 

beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
20%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 

niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 

 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het bereiken van 
een milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het vlak 
van goed bestuur 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in  
de Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  
Duurzame 
9beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met 
de taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 
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Weighted Average Carbon Intensity (‘WACI’) van het Fonds worden gemeten en het streven 
om hiermee op een lagere waarde uit te komen dan de MSCI CWI Index (de ‘Index’). 

5. Verbeterde duurzaamheidskenmerken door toekomstgerichte kwalitatieve 
beoordelingen. 
 
Terwijl het Fonds ernaar streeft om een WACI-waarde te halen die lager ligt dan de Index, 
wordt deze Index niet gebruikt als een referentie-index om de bevorderde milieu- en/of 
maatschappelijke kenmerken te halen, aangezien het Fonds zijn milieu- en/of 
maatschappelijke kenmerken niet afstemt op die van de Index. 
 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om het bereiken van de 
bevorderde milieu- en/of maatschappelijke kenmerken te meten: 

1. Het percentage beleggingen die voldoen aan het beleid van de Investment Manager 
bij de beoordeling van schendingen van de Global Compact Principles for 
Business van de Verenigde Naties. 

2. Het percentage beleggingen die met de uitsluitingen op basis van de 
bedrijfsactiviteiten overeenstemmen. 

3. Het percentage holdings waarop wordt gestemd. 
4. De WACI-waarde van het Fonds is lager dan de Index. 
5. Het percentage beleggingen die voldoen aan de kwaliteitsbeoordeling ten opzichte 

van het eigen IAT-kader (Impact, Ambition and Trust) van de Investment Manager. 
 

 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

Het Fonds verbindt er zich toe om gedeeltelijk te beleggen in economische activiteiten die 
bijdragen aan een milieu- of een maatschappelijke doelstelling en die duurzame 
beleggingen zijn. 
Deze economische activiteiten kunnen bijdragen aan zo’n doelstelling als zij (a) een bepaald 
niveau van inkomsten voortbrengen, hetzij via producten en/of diensten die afgestemd zijn 
op de bredere duurzame doelstellingen van de maatschappij, die momenteel het best 
worden gedefinieerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (DOD's) van de 
Verenigde Naties, waarvan sommige op een hoog niveau in kaart kunnen worden afgezet 
tegen de zes milieudoelstellingen die worden geschetst in de EU-Taxonomie en/of (b) de 
absolute uitstoot van broeikasgassen verminderen, via hun producten en/of diensten of 
hun bedrijfspraktijken, in een poging om de doelstellingen va het klimaatakkoord van Parijs 
met betrekking tot de opwarming van de aarde te halen. De vermindering van 
broeikasgasemissies stemt overeen met de klimaatdoelstellingen in de EU-Taxonomie. 
Maar aangezien het Fonds zich niet verbindt tot de specifieke milieudoelstellingen in de EU-
Taxonomie, maar kan wel beleggingen realiseren die bijdragen aan die specifieke 
milieudoelstellingen. In dat geval worden deze bekendgemaakt in de periodieke 
verslaglegging in het jaarverslag. 

 

 

Duurzaamheidsindicatoren 
meten hoe de 
duurzaamheidsdoelstellinge
n van het financiële product 
worden bereikt. 
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 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren  

Op het moment van de belegging en gedurende de looptijd van het Fonds 
worden de verplichte indicatoren voor negatieve effecten in Tabel 1 van 
Bijlage I van de SFDR RTS (SFDR Regulatory Technical Standards) en opt-in 
indicatoren voor negatieve effecten die door de Investment Manager worden 
geselecteerd uit Tabel 2 en 3 van Bijlage I van SFDR RTS die worden 
verondersteld te wijzen op de aanwezigheid van een belangrijk negatief 
effect, beoordeeld en uitgesloten of gemonitord - afhankelijk van de 
belangrijkste indicator voor negatieve effecten. Wanneer ze niet expliciet 
worden uitgesloten van opname in de portfolio van het Fonds, worden de 
belangrijkste negatieve effecten gecontroleerd door middel van 
stewardshipactiviteiten, die onder meer bestaan uit de volgende acties om 
de belangrijke negatieve effecten te verminderen of te beperken: (a) 
stemmen (b) dialoog en engagement en (c) samenwerking. In gevallen waarin 
een duurzaamheidsdoelstelling werd overeengekomen met het bedrijf 
waarin wordt belegd als onderdeel van stewardshipactiviteiten 
en deze doelstelling niet wordt gehaald, worden escalatiemaatregelen (bv. 
Collectief engagement) opgestart. Ook desinvestering behoort tot de 
mogelijkheden, hoewel dit pas in laatste instantie zal gebeuren. 
 

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen en de richtlijnen van de VN over bedrijven en 
mensenrechten (UNGP)? Details:  

De Investment Manager evalueert ondernemingen aan de hand van op normen 
gebaseerde beoordelingen en hun naleving van dit beleid bij de beoordeling van 
inbreuken op de Global Compact Principles for Business van de Verenigde Naties 
die in het document ESG Principles and Guidelines van de Investment Manager 
worden geschetst. Als zodanig worden alle ondernemingen waarin het Fonds 
belegt, verondersteld te werken in overeenstemming met de principes die worden 
uiteengezet in de Global Compact Principles for Business van de Verenigde Naties 
en gerelateerde normen, inclusief de Richtlijnen van de OESO (Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) voor Multinational Enterprises en de 
Guiding Principles on Business and Human Rights van de Verenigde Naties. 

De belangrijkste ongunstige 
effecten zijn de significante 
ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren die 
te maken hebben met 
ecologische, sociale en 
personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten 
en de bestrijding van 
corruptie en omkoping. 
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Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, het Fonds heeft ervoor gekozen om de belangrijkste negatieve effecten op 
kwalitatieve basis te beoordelen, voornamelijk door (a) op bedrijfsactiviteiten 

gebaseerde uitsluitingen die in de beleggingsstrategie worden geschetst en die bedoeld 
zijn om de belangrijkste negatieve effecten te milderen, waarvan sommige verband 

houden met de indicatoren van de belangrijkste negatieve effecten in Tabel 1 van Bijlage I 
van SFDR RTS, en (b) de intensiteit van beheerde broeikasgasemissies met de bedoeling om 
op dit vlak lagere waarden te halen dan de Index. Deze maatregelen worden aangevuld met 
beleid inzake de monitoring van controverses, stemming en engagement. Aandacht voor 
de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren zal worden behandeld als 
onderdeel van het model van de periodieke rapportering die bij het jaarverslag moet 
worden gevoegd. 

 

Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

Het Fonds wordt op een actieve manier beheerd en richt zich voor minstens 90% op 
beleggingen in wereldwijd genoteerde aandelen die op gereglementeerde markten 
genoteerd staan en er worden verhandeld, met als doel het leveren van bovengemiddelde 
rendementen door onder meer vermogensgroei en dividendinkomsten op lange 
termijn door te beleggen in ondernemingen die op een verantwoorde manier worden 
beheerd en ook op die manier handelen. De beoordeling van de duurzaamheid is sterk 
geïntegreerd in het onderzoekskader van aandelen door de Investment Manager. Het 
Fonds maakt gebruik van positieve screeningtechnieken via het eigen IAT-kader van de 
Investment Manager, op normen gebaseerde evaluatie, op bedrijfsactiviteiten gebaseerde 
uitsluitingen en actief aandeelhouderschap om te bepalen of een onderneming 
op een verantwoorde manier wordt geleid en op die manier handelt en de bevorderde 
milieu- en/of maatschappelijke kenmerken ondersteunt en of deze op continue basis 
worden geïmplementeerd via een voortdurende overeenstemming met en de monitoring 
van de bindende engagementen die in deze rubriek worden geschetst. 

 

 

x 

De 
beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissing
en op basis van 
factoren als 
beleggingsdoelstelli
ngen en 
risicobereidheid. 

 

 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 
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Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

 

De Investment Manager bepaalt op basis van zijn eigen IAT-kader of ondernemingen op een 
verantwoorde manier worden geleid en ook op die manier handelen. De Investment 
Manager vraagt wat de potentiële impact van elke onderneming op het milieu en de 
maatschappij is; hoe ambitieus het is om die impact te beheren en hoeveel vertrouwen 
beleggers zouden moeten hebben in het managementteam en het directiecomité van de 
onderneming. Beleggingen krijgen een score toegewezen in elk van die categorieën en de 
Investment Manager zal dan rekening houden met dat resultaat om ervoor te zorgen dat 
alleen ondernemingen die de vereiste score halen, in het Fonds worden opgenomen. 
 
Het Fonds moet beantwoorden aan de eisen van het beleid van de Investment Manager 
met betrekking tot de beoordeling van inbreuken op de Global Compact Principles for 
Business van de Verenigde Naties, die in het document ESG Principles and Guidelines van 
de Investment Manager worden geschetst en sluit ondernemingen uit die meer dan 10% 
van hun jaarinkomsten halen uit: (i) de productie en/of de distributie van alcohol, wapens 
en wapentuig of de porno-industrie; (ii) de winning en de productie van fossiele 
brandstoffen; (iii) de verlening van gokdiensten en (iv) de verkoop van tabak. De Investment 
Manager sluit ook ondernemingen uit die meer dan 5% van hun jaarinkomsten halen uit de 
productie van tabak. 
 
De WACI-waarde van het Fonds zal worden vergeleken met de Index, met de bedoeling om 
een WACI-waarde te behalen die lager ligt dan de Index. Gedetailleerde gegevens over de 
vergelijking van de WACI-waarde van het Fonds worden in het jaarverslag vermeld en 
omvatten de nodige uitleg indien dit doel niet wordt bereikt. 
 
De Investment Manager oefent zijn stemrecht uit door een stem uit te brengen volgens zijn 
stembeleid, tenzij dat wordt belemmerd (bv. aandelenblokkering). Het stembeleid van de 
Investment Manager kan door iedereen worden geraadpleegd in het document ESG 
Principles and Guidelines op de website waarnaar u hieronder een link vindt. 

 

 

  

 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

 SFDR bepaalt dat producten die milieu- en/of maatschappelijke kenmerken bevorderen, 
niet mogen beleggen in ondernemingen die de praktijken op het vlak van goed bestuur 
niet respecteren. De Investment Manager heeft dan ook een beleid aangenomen dat 
gericht is op het uitvoeren van tests op het vlak van goed bestuur met betrekking tot 
gezonde managementstructuren, relaties met de werknemers, beloning van het personeel 
en naleving van de fiscale wetgeving. Ondernemingen die niet slagen voor deze tests, 
hebben geen plaats in het Fonds. 
 
 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  
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De Investment Manager is van oordeel dat goed bestuur best werkt wanneer er 
verschillende vaardigheden en perspectieven aanwezig zijn, in combinatie met een 
inclusieve bedrijfscultuur en een sterke onafhankelijke vertegenwoordiging, die het 
management moet bijstaan, advies verlenen en op een constructieve manier het 
denkpatroon van het management uitdaagt. De Investment Manager gelooft echter ook dat 
er geen vaste formule bestaat om een constructief en doelgericht directiecomité samen te 
stellen, maar verwacht wel dat deze comités over de nodige middelen, informatie, 
diversiteit van denken en ervaring beschikken die nodig zijn om hun verantwoordelijkheden 
op te nemen. Meer informatie over het beleid van de Investment Manager om praktijken 
van goed bestuur bij ondernemingen waarin kan worden belegd, te beoordelen, vindt u in 
het document ESG Principles and Guidelines van de Investment Manager op de website 
waarnaar u hieronder een link vindt. 
 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

Om te voldoen aan de milieu- en/of de maatschappelijke eisen die door het Fonds 
worden bevorderd, belegt het in de eerste plaats minstens 90% in wereldwijde aandelen 
(rechtstreeks, hoewel het ook onrechtstreeks kan beleggen via collectieve 
beleggingsfondsen die in aanmerking komen) die aan dezelfde kenmerken voldoen. Dit 
omvat een verbintenis om minstens 20% te beleggen in duurzame beleggingen met milieu- 
of maatschappelijke doelstellingen. Het resterende deel van de beleggingen wordt gebruikt 
voor liquiditeitsdoeleinden en/of efficiënt portfoliobeheer en bevat geen van milieu- en/of 
maatschappelijke kenmerken die door het Fonds worden bevorderd. Eventuele minimale 
milieu- of maatschappelijke waarborgen met betrekking tot het resterende deel van de 
beleggingen worden in een specifieke rubriek hieronder behandeld. 
 

 

 

 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in specifieke activa. 

 

 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product om te voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische 
of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale 
kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1 90%

#1A 20%  

Andere ecologisch

Sociaal

#1B 70%

#2 10%

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 
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In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
 

Momenteel bevat de portfolio geen duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die 
aan de EU-Taxonomie beantwoordt. Indien op het einde van de boekhoudkundige periode 
wordt belegd in ondernemingen/bedrijven waarvan de economische activiteiten bijdragen 
aan een milieudoelstelling die aansluit op de EU- Taxonomie, zal de overeenstemming van 
die beleggingen met de eisen van de EU-Taxonomie niet worden onderworpen aan een 
verzekering of een toelating door een accountant of een derde partij. Uitleg over de 
redenen om duurzaam te beleggen in andere beleggingen dan de beleggingen met een 
milieudoelstelling in lijn met de EU- Taxonomie wordt in een afzonderlijke rubriek 
hieronder op een gedetailleerde manier beschreven. 
 

 

 

  

 

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

Het Fonds verbindt zich ertoe om in totaal minstens 20% duurzame beleggingen te 
beheren, waarvan 10% verband houdt met duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling, maar die niet met de EU-Taxonomie overeenstemmen. De overige 10% 
wordt toegewezen aan andere milieu- en/of maatschappelijk duurzame beleggingen, maar 
dan zonder vaste toewijzing, aangezien dit zal afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van 
duurzame beleggingsopportuniteiten. Economische activiteiten die niet in 
overeenstemming zijn met de EU-Taxonomie, zijn niet noodzakelijk schadelijk voor het 
milieu of niet duurzaam. Bovendien vallen niet alle economische activiteiten onder de EU- 
Taxonomie, aangezien het niet mogelijk is om criteria uit te werken voor alle sectoren waar 
activiteiten mogelijkerwijs een substantiële bijdrage aan het milieu zouden kunnen leveren. 
 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-

taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of overheidsobligaties* zijn afgestemd op de 

taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief 

overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen 

van het financiële product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

x%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

x%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

 

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

 

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissieni
veaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 
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Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen? 
 
  

Zie bovenstaande sectie 

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

 

 De beleggingen die zijn opgenomen onder #2 Overige, zijn voornamelijk geldmiddelen en 
kasequivalenten voor liquiditeitsdoeleinden, maar kunnen ook beleggingen omvatten die 
worden gebruikt voor het efficiënte beheer van de portfolio (bv. valutatermijncontracten 
om valutarisico's te beperken) en als zodanig hebben deze beleggingen geen invloed op de 
bevorderde milieu- en/of maatschappelijke kenmerken van het Fonds. De beoordeling van 
tegenpartijen en emittenten voor kasbeheer (inclusief geldmiddelen en kasequivalenten) 
richt zich op de kredietwaardigheid van deze partijen, die kan worden beïnvloed door 
risico’s op het vlak van duurzaamheid. 
 

 

 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

 

   

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: Flossbach von Storch IV - BI FvS Global Flexible Bond 
Identificatiecode voor rechtspersonen : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
Flossbach von Storch volgt een holistische duurzaamheidsbenadering voor de hele groep: 

Als langeter-mijnbelegger hecht Flossbach von Storch er belang aan dat 

portefeuillebedrijven verantwoord om-gaan met hun ecologische en sociale voetafdruk 

en de ongunstige effecten van hun activiteiten actief tegengaan. Om negatieve effecten 

in een vroeg stadium te kunnen onderkennen, wordt onderzocht en geëvalueerd hoe 

beleggingen omgaan met hun ecologische en sociale voetafdruk. Daartoe worden in de 

beleggingsstrategie bepaalde ecologische en sociale kenmerken in aanmerking genomen en 

wordt waar mogelijk resp. waar nodig naar een positieve ontwikkeling toegewerkt. Wat 

betekent dit concreet? Portefeuillebedrijven worden bijvoorbeeld beoordeeld op de door 

henzelf vastgestelde kli-maatdoelen, en de voortgang wordt gecontroleerd aan de hand van 

bepaalde duurzaamheidsindicatoren.  

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 

beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
0%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 

niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 

 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het bereiken van 
een milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het vlak 
van goed bestuur 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in  
de Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  
Duurzame 
9beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met 
de taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

X 

 

 

X 



 

 

 

 

De volgende ecologische en sociale kenmerken worden daarbij als onderdeel van de 

beleggingsstrate-gie gepromoot: 

Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond hanteert uitsluitingscriteria met sociale en 

ecologische ken-merken. Deze omvatten uitsluiting van beleggingen in ondernemingen met 

bepaalde bedrijfsmodel-len. Hieronder vallen onder andere controversiële wapens. 

Bovendien wordt er in het kader van de beleggingsstrategie een participatiebeleid gevoerd 

om te kun-nen werken aan een positieve ontwikkeling in geval van bijzonder ernstige 

ongunstige effecten op be-paalde duurzaamheidsfactoren bij beleggingen. Dit omvat onder 

meer de thematische terreinen: broeikasgasemissies en maatschappij/werkgelegenheid. 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

Voor het behalen van de door Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond gepromote 
ecolo-gische en sociale kenmerken wordt rekening gehouden met de volgende 
duurzaamheidsindicatoren. 
Naleving van de toegepaste uitsluitingen is gebaseerd op omzetdrempels. Uitgesloten zijn 
beleggingen in bedrijven die 
• >0% van de omzet uit de productie en verkoop van controversiële en onconventionele 
wapens. 
• ≥10% van de omzet uit de productie en verkoop van conventionele wapens 
• >0% van hun omzet uit mijnbouw zonder inachtneming van de VN-richtsnoeren voor het 
bedrijfsleven en de mensenrechten (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - 
UNGP) en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, en zonder een beleid 
voor de controle en beheersing van de milieugevolgen van deze sector 
• >0% van de omzet uit conventionele olie- en gaswinning, tenzij minstens 40% van de om-
zet tegelijkertijd wordt behaald met de productie van aardgas of uit hernieuwbare ener-
giebronnen 
• ≥10% van de omzet uit steenkoolproductie en onconventionele olie- en gasproductie 
• >0% van de omzet bij energieleveranciers, zolang de gepubliceerde CO2-waarde voor het 
opwekken van stroom niet onder de door het Internationaal Energieagentschap gepubli-
ceerde drempelwaarde ligt. Indien er geen CO2-waarde beschikbaar is, volgt uitsluiting 
indien de bron voor het opwekken van stroom bij een van de onderstaande waarden wordt 
overschreden. Voor alle overige bedrijven geldt dat het omzetaandeel afkomstig van 
elektriciteitsopwekking de onderstaande waarden niet overschrijden. 
o Steenkool > 10% 
o Olie en gas > 30% 
o Kernenergie > 30% 
• ≥10% van de omzet uit de eigendom of exploitatie van gokgerelateerde bedrijven 
• >0% van hun omzet uit de productie van tabak 
• ≥10% van de verkoop van de groothandel met tabak 
• >0% van hun omzet uit de productie, fabricage en distributie van palmolie 
• >0% van hun omzet uit de productie en/of distributie van soja. 
 
Bovendien worden bedrijven uitgesloten die de beginselen van het UN Global Compact ern-
stig schenden zonder dat zij blijk geven van remediërende oplossingen. Wat betekent dit? 
In-dien er geen verbetering optreedt in de omstandigheden die tot een ernstige schending 
heb-ben geleid, moet in principe tot desinvestering worden overgegaan. Verder zijn 
overheidse-mittenten uitgesloten die volgens de Freedom House Index als „niet vrij” 
worden beschouwd. 

Duurzaamheidsindicatoren 
meten hoe de 
duurzaamheidsdoelstellinge
n van het financiële product 
worden bereikt. 

 

 



 

 

 

 

De uitsluitingslijst wordt voortdurend geëvalueerd en maandelijks bijgewerkt op basis 
van in-terne en externe ESG-onderzoeksgegevens. Het toezicht op naleving van de 
uitsluitingscriteria gebeurt zowel voorafgaand aan de belegging als doorlopend zolang 
de belegging wordt aan-gehouden. 
Om eventuele ernstige ongunstige effecten van de activiteiten van portefeuillebedrijven 
op het milieu en de maatschappij te meten, houdt Flossbach von Storch in het kader van 
het be-leggingsproces rekening met de „belangrijkste ongunstige effecten” (Principal 
Adverse Impacts, ofwel PAI's) overeenkomstig artikel 7, lid 1, punt a) van Verordening 
(EU) 2019/2088 (Informatieverschaffingsverordening). 
 
Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond hecht daarbij in het bijzonder belang aan 
de vol-gende PAI-indicatoren: broeikasgasemissies (scope 1 en 2), broeikasgasemissie-
intensiteit evenals koolstofvoetafdruk op basis van scope 1 en 2, alsook het 

energieverbruik van niet-her-nieuwbare energieën. Daarnaast wordt aandacht besteed aan 
schendingen van de beginselen van het UN Global Compact, schendingen van de OESO-
richtsnoeren voor multinationale on-dernemingen en aan processen om aan die beginselen 
en richtsnoeren te voldoen. De indica-toren worden geprioriteerd op basis van relevantie, 
ernst van de ongunstige effecten en de beschikbaarheid van gegevens. De beoordeling is 
niet gebaseerd op starre bandbreedtes of drempelwaarden waaraan bedrijven moeten 
voldoen of die ze moeten behalen, maar er wordt gekeken naar een positieve ontwikkeling 
in de omgang met de indicatoren en waar mogelijk en nodig wordt daar naartoe gewerkt. 
Nadere informatie wordt hieronder verstrekt in het rubriek over rekening houden met de 
belangrijkste ongunstige effecten. 
Op grond van de ontoereikende kwaliteit en dekking van de gegevens wordt in het kader 
van de broeikasgasemissies geen rekening gehouden met zogenaamde scope 3-emissies en 
energieproductie van niet-hernieuwbare energiebronnen. De fondsbeheerder zal de gege-
vensdekking doorlopend controleren en, indien dit haalbaar wordt geacht, in zijn beleg-
gings- en participatieproces opnemen. 
 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promoot 
ecologische/sociale (E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promoot 
ecologische/sociale (E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren  

Niet van toepassing. 

De belangrijkste ongunstige 
effecten zijn de significante 
ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren die 
te maken hebben met 
ecologische, sociale en 
personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten 
en de bestrijding van 
corruptie en omkoping. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond houdt rekening met de 
belangrijkste ongunstige ef-fecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren (Principal Adverse Impacts, of-wel PAI's of PAI-indicatoren) 
in overeenstemming met art. 7, lid 1, punt a) van Verordening (EU) 2019/2088 
(Informatieverschaffingsverordening), alsook met een aanvullende klimaatge-
relateerde indicator en twee aanvullende sociale indicatoren van de 
Informatieverschaffings-verordening. 
 
Daarbij wordt getracht om de informatie over de beoordeling en prioritering van de 
belang-rijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zo goed mogelijk te 
bepalen en te do-cumenteren. Identificatie, prioritering en beoordeling van de 
belangrijkste ongunstige effec-ten wordt uitgevoerd als onderdeel van het interne 
analyseproces met behulp van specifieke ESG-analyses, die afzonderlijk worden 
opgesteld voor de belegde emittenten/garanten en waarmee rekening wordt 
gehouden in het risico-rendementsprofiel van de bedrijfsanalyses. De PAI-
indicatoren worden geprioriteerd naar relevantie, ernst van de ongunstige effecten 
en de beschikbaarheid van gegevens. De beoordeling is niet gebaseerd op starre 
bandbreedtes of drempelwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen of die ze 
moeten behalen, maar er wordt gekeken naar een positieve ontwikkeling in de 
omgang met de PAI-indicatoren. 
 
Het rekening houden met de PAI's dient ook voor het behalen van de door 
Flossbach von Storch IV - Global Flexible Bond gepromote ecologische en sociale 
kenmerken: In het kader van het participatiebeleid wordt getracht de belangrijkste 
ongunstige effecten te verminderen bij indicatoren zoals broeikasgasemissies scope 
1 en 2 en ernstige schendingen van de beginselen van het UN Global Compact en 
de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. Wat betekent dit? 
Indien één van de portefeuillebedrijven de als bijzonder ongunstig aangemerkte 
indicatoren niet adequaat aanpakt, wordt dit bij het bedrijf aange-kaart en wordt er 
getracht binnen een passende termijn te werken aan een positieve ontwik-keling. 
Indien de directie binnen deze termijn niet de noodzakelijke stappen onderneemt 
richting een adequate verbetering, wordt het stemrecht ter zake uitgeoefend en 
wordt de participatie verminderd of verkocht. Bovendien kunnen uitsluitingen zoals 
de productie en/of distributie van controversiële wapens en de winning en/of 

x 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

distributie van steenkool bijdragen tot vermindering of vermijding van individuele 
ongunstige duurzaamheidseffecten. 

 
Op grond van de ontoereikende kwaliteit en dekking van de gegevens wordt in het 
kader van de broeikasgasemissies geen rekening gehouden met zogenaamde scope 
3-emissies en ener-gieproductie van niet-hernieuwbare energiebronnen. De 
fondsbeheerder zal de gegevensdek-king doorlopend controleren en, indien dit 
haalbaar wordt geacht, in zijn beleggings- en participatieproces opnemen. 

Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

Het algemene beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van Flossbach von Storch IV – 
Global Flexible Bond zijn omschreven in bijlage 2a en is gebaseerd op de algemeen geldende 
duurzaamheidsbenadering van de ESG-integratie, de participatie en het stemrecht van de 
Flossbach von Storch Group, alsmede op de uitsluitingscriteria en de overweging van de 
belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslis-singen op duurzaamheidsfactoren 
(zoals hierboven beschreven).  
Flossbach von Storch integreert de duurzaamheidsfactoren volledig in het eigen 

beleggingsproces dat meerdere fasen doorloopt. Duurzaamheidsfactoren omvatten 

aspecten in verband met ecologische, sociale en personele kwesties, eerbiediging van de 

mensenrechten en bestrijding van corruptie en om-koping, zoals bijv. PAI-indicatoren en 

andere ESG-controversen.  

In het kader van een specifieke ESG-analyse worden duurzaamheidsfactoren getoetst op hun 
potenti-ele kansen en risico's, en wordt te goeder trouw beoordeeld of een onderneming al 
dan niet negatief opvalt door haar ecologische en sociale activiteiten en de manier waarop 
zij daarmee omgaat. Elk van de factoren wordt bekeken vanuit het perspectief van een 
langetermijnbelegger om er zeker van te zijn dat geen van de aspecten leidt tot ongunstige 
effecten op het langetermijnrendement van een belegging.  
Met de bevindingen van de ESG-analyse wordt rekening gehouden in het risico-
rendementsprofiel van de bedrijfsanalyses. Alleen als er geen ernstige 
duurzaamheidsconflicten zijn die het toekomstpotenti-eel van een bedrijf of emittent in 
gevaar brengen, wordt een beleggingsidee opgenomen in de zoge-naamde focuslijst (voor 
aandelen) of garantielijst (voor obligaties) en wordt het dus een mogelijke be-legging. De 
fondsbeheerders kunnen alleen beleggen in effecten die op deze interne focus- of garan-
tenlijsten staan. Dit beginsel waarborgt dat effecten waarin wordt belegd het interne 
analyseproces hebben doorlopen en voldoen aan de gemeenschappelijke 
kwaliteitsopvatting.  
 
In verband met een actieve participatie als aandeelhouder hanteert Flossbach von Storch een 

strak participatiebeleid en richtsnoeren voor de uitoefening van stemrechten. Daarbij 

worden de ontwikke-lingen van de portefeuillebeleggingen geobserveerd en geanalyseerd. 

Indien één van de portefeuille-bedrijven de als bijzonder ongunstig aangemerkte 

duurzaamheidsfactoren, die een blijvend effect op de bedrijfsontwikkeling kunnen hebben, 

niet adequaat aanpakt, wordt dit bij het bedrijf aangekaart en wordt er getracht te werken 

aan een positieve ontwikkeling. Flossbach von Storch ziet zichzelf als con-structieve (waar 

mogelijk) of als corrigerende (waar nodig) sparringpartner, die zinvolle adviezen geeft en de 

directie ondersteunt bij de uitvoering. Indien de directie niet voldoende stappen onderneemt 

richting een duurzaam bedrijfsmodel, dan maakt het fondsbeheer gebruik van zijn stemrecht 

in ver-band hiermee of wordt de participatie verminderd of verkocht.  



 

 

 

 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

Het compartiment belegt op het gebied van ecologische en sociale kenmerken (E/S-kenmer-
ken) alleen in ondernemingen die aan de volgende uitsluitingscriteria voldoen: 
• Omzet uit de productie en verkoop van controversiële en onconventionele wapens (om-
zettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit de productie en verkoop van conventionele wapens (omzettolerantie ≤ 10%) 
• Omzet uit mijnbouw zonder inachtneming van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsle-ven 
en de mensenrechten (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, en zonder een beleid voor de 
controle en beheersing van de milieugevolgen van deze sector (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit de conventionele productie van olie en gas, tenzij minstens 40% van de omzet 
gelijktijdig wordt gegenereerd uit de productie van aardgas of uit hernieuwbare energie-
bronnen (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit steenkoolproductie en onconventionele olie- en gasproductie (omzetto-lerantie 
≤ 10%) 
• Verkoop aan energieleveranciers zolang de gepubliceerde CO2-waarde voor de opwek-king 
van elektriciteit niet onder de door het Internationaal Energieagentschap gepubli-ceerde 
drempelwaarde ligt. Indien er geen CO2-waarde beschikbaar is, volgt uitsluiting indien de 
bron voor het opwekken van stroom bij een van de onderstaande waarden wordt 
overschreden. Voor alle overige bedrijven geldt dat het omzetaandeel van elektri-
citeitsopwekking een van de onderstaande lagere waarden niet mag overschrijden - Kolen > 
10% - Olie en gas > 30% - Kernenergie > 30% (omzettolerantie ≤ 10%) 
• Omzet uit de productie van tabak (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit tabaksgroothandel (omzettolerantie ≤ 10%) 
• Omzet uit eigendom of exploitatie van gokgerelateerde ondernemingen (omzetto-lerantie 
≤ 10%) 
• Omzet uit de productie, vervaardiging en distributie van palmolie (omzettolerantie ≤ 0%) 
 
• Omzet uit de productie, vervaardiging en distributie van soja (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Geen ernstige schendingen van het UN Global Compact 
Bovendien zijn overheidsemittenten uitgesloten die volgens de classificatie van de Freedom 
House Index een ontoereikende score behalen (classificatie „niet vrij”). 
 
Het compartiment let erop dat er verantwoord wordt omgegaan met de volgende PAI-indica-
toren: broeikasgasemissies (scope 1 en 2), broeikasgasemissie-intensiteit evenals 
koolstofvoet-afdruk op basis van scope 1 en 2, alsook het energieverbruik van niet-
hernieuwbare energieën. Daarnaast wordt aandacht besteed aan schendingen van de 
beginselen van het UN Global Compact, schendingen van de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en aan processen om aan die beginselen en richtsnoeren te 
voldoen. 
 
 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

Flossbach von Storch besteedt in zijn analyseproces bijzondere aandacht aan het onderne-
mingsbestuur, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de duurzame ontwikkeling van de onder-

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 



 

 

 

 

neming. Hiertoe behoort ook het verantwoord rekening houden met ecologische en sociale 
factoren die bijdragen aan het succes van een onderneming op lange termijn. 
 
In het kader van het analyseproces dat meerdere fasen doorloopt, wordt aan de hand van 
een interne beoordeling getoetst en vervolgens getracht, naar beste eer en geweten, erop 
toe te zien dat er in ondernemingen wordt belegd die praktijken op het gebied van goed 
bestuur toepassen. Dit omvat onder meer de volgende vragen: 
• Houdt het ondernemingsbestuur regelmatig en in toereikende mate rekening met eco-
logische, sociale en economische randvoorwaarden? 
• Handelen de (in dienst zijnde) bestuursleden met verantwoordelijkheidsgevoel en visie? 
 
Bovendien worden in het kader van de richtsnoeren voor de uitoefening van het stemrecht 
kritische factoren gedefinieerd die goed bestuur in de weg kunnen staan en waarmee in be-
ginsel rekening moet worden gehouden bij het bijwonen van algemene en aandeelhouders-
vergaderingen. 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

 
In overeenstemming met het beginsel van risicospreiding kan het compartiment beleggen in 
vastren-tende effecten (waaronder bedrijfsobligaties), geldmarktinstrumenten, alle soorten 
obligaties, waar-onder nulcouponobligaties, inflatiegerelateerde obligaties, 
variabelrentende effecten, rechten van deelneming in beleggingsfondsen ("doelfondsen"), 
termijndeposito's, derivaten, certificaten en andere gestructureerde producten 
(bijvoorbeeld omgekeerd converteerbare obligaties, obligaties met war-rants, 
participatieleningen met warrants, converteerbare obligaties, converteerbare 
participatielenin-gen) en in liquide middelen. Informatie over de afzonderlijke 
productspecifieke limieten is beschikbaar in het in bijlage 2a beschreven beleggingsbeleid. 
 
De geplande activa-allocatie luidt als volgt. 
 
#1 Afgestemd op E/S- kenmerken 
Er wordt minstens 51% belegd in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegestaan 
krachtens art. 41, lid 1a), van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor 
collectieve belegging en overeenkomstig het beleggingsbeleid van het compartiment. De 
activa in de portefeuille evenals deri-vaten voor beleggingsdoeleinden en mogelijke 
beleggingen in doelfondsen worden doorlopend ge-screend op de bovengenoemde 
uitsluitingscriteria en PAI-indicatoren. 
 
#2 Overige: 
Het resterende deel van de beleggingen heeft betrekking op liquide middelen (met name 
contanten om te voldoen aan betalingsverplichtingen op korte termijn) en derivaten (met 
name valutatermijn-transacties ter afdekking). 
  
 

 

 

 

De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in 
specifieke activa. 

 

 

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissieni
veaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 
kenmerken die het financiële product promoot?  
Er worden derivaten gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het compartiment te beha-
len, zowel voor beleggings- als voor afdekkingsdoeleinden. Indien deze worden gebruikt voor 
beleggingsdoeleinden, wordt er rekening gehouden met de ecologische en sociale kenmer-
ken (E/S-kenmerken) die het compartiment promoot. Derivaten op indices vormen hierop 
een uitzondering. Indien deze worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden, is het gebruik 
ervan niet gericht op het behalen van de ecologische en sociale kenmerken.  

 
In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
De onderliggende beleggingen van Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond dragen 
niet bij aan het behalen van een milieudoelstelling in overeenstemming met art. 9 van 
Verordening (EU) 2020/852 (EU-taxonomie). Het minimumaandeel ecologisch duurzame 
beleggingen over-eenkomstig de EU-taxonomie bedraagt 0%. 

Hoofddoelstelling van het compartiment is bij te dragen aan het opvolgen van de 
ecologische en sociale kenmerken (E/S-kenmerken). Derhalve verbindt dit compartiment 
zich er momen-teel niet toe een minimumaandeel van zijn totale vermogen te beleggen in 
ecologisch duur-zame economische activiteiten overeenkomstig artikel 3 van de EU-
taxonomie. Dit heeft ook betrekking op gegevens over beleggingen in economische 
activiteiten die volgens artikel 16 resp. 10, lid 2, van de EU-taxonomie als faciliterende of 
transitieactiviteiten kwalificeren. 

 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-

taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of overheidsobligaties* zijn afgestemd op de 

taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief 

overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen 

van het financiële product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product om te voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische 
of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale 
kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1

Afgestemd op E/S- ken-
merken

#1B

Overige E/S-ken-
merken

#2

Overige beleggingen

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 



 

 

 

 

 

 

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

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promoot 
ecologische/sociale (E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen? 
 
  

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promoot 
ecologische/sociale (E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

 

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

 

 Onder „#2 Overige“ vallen de volgende beleggingen: 

Liquide middelen worden met name in de vorm van contanten ingezet om te voldoen aan 
be-talingsverplichtingen op korte termijn. Hierbij worden geen ecologische of sociale 
minimum-waarborgen vastgesteld. 

Derivaten die voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt en derivaten op indices die voor 
beleggingsdoeleinden worden gebruikt. 

Indirecte beleggingen in doelfondsen worden voor verdere diversifiëring gebruikt. Bij de se-
lectie van doelfondsen wordt door dit compartiment rekening gehouden met gepromote 
ecologische en sociale kenmerken (E/S-kenmerken). 

 

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

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

x%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

x%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

 

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

 



 

 

 

 

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible Bond promoot 
ecologische/sociale (E/S) ken-merken, maar bepaalt geen index als referentiebenchmark.  

Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle eco-logische of sociale 
kenmerken die dit financiële product promoot?  
Niet van toepassing.  
Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodolo-gie van de index 
doorlopend gewaarborgd?  
Niet van toepassing.  

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

Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte me-thodologie te 
vinden?  
Niet van toepassing.  

 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

   

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI FvS Global Flexible 
Identificatiecode voor rechtspersonen: 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
Flossbach von Storch volgt een holistische duurzaamheidsbenadering voor de hele groep: 

Als langeter-mijnbelegger hecht Flossbach von Storch er belang aan dat 

portefeuillebedrijven verantwoord om-gaan met hun ecologische en sociale voetafdruk en 

de ongunstige effecten van hun activiteiten actief tegengaan. Om negatieve effecten in een 

vroeg stadium te kunnen onderkennen, wordt onderzocht en geëvalueerd hoe beleggingen 

omgaan met hun ecologische en sociale voetafdruk. Daartoe worden in de 

beleggingsstrategie bepaalde ecologische en sociale kenmerken in aanmerking genomen en 

wordt waar mogelijk resp. waar nodig naar een positieve ontwikkeling toegewerkt. Wat 

betekent dit concreet? Portefeuillebedrijven worden bijvoorbeeld beoordeeld op de door 

henzelf vastgestelde kli-maatdoelen, en de voortgang wordt gecontroleerd aan de hand van 

bepaalde duurzaamheidsindicatoren.  

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 

beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
0%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 

niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 

 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het bereiken van 
een milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het vlak 
van goed bestuur 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in  
de Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  
Duurzame 
9beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met 
de taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X 



 

 

 

 

De volgende ecologische en sociale kenmerken worden daarbij als onderdeel van de 

beleggingsstrate-gie gepromoot: 

Flossbach von Storch IV – Global Flexible hanteert uitsluitingscriteria met sociale en 

ecologische ken-merken. Deze omvatten uitsluiting van beleggingen in ondernemingen met 

bepaalde bedrijfsmodel-len. Hieronder vallen onder andere controversiële wapens. 

Bovendien wordt er in het kader van de beleggingsstrategie een participatiebeleid gevoerd 

om te kun-nen werken aan een positieve ontwikkeling in geval van bijzonder ernstige 

ongunstige effecten op be-paalde duurzaamheidsfactoren bij beleggingen. Dit omvat onder 

meer de thematische terreinen: broeikasgasemissies en maatschappij/werkgelegenheid. 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

Voor het behalen van de door Flossbach von Storch IV – Global Flexible gepromote ecolo-
gische en sociale kenmerken wordt rekening gehouden met de volgende 
duurzaamheidsindicatoren. 
Naleving van de toegepaste uitsluitingen is gebaseerd op omzetdrempels. Uitgesloten zijn 
beleggingen in bedrijven die 
• >0% van de omzet uit de productie en verkoop van controversiële en onconventionele 
wapens. 
• ≥10% van de omzet uit de productie en verkoop van conventionele wapens 
• >0% van hun omzet uit mijnbouw zonder inachtneming van de VN-richtsnoeren voor het 
bedrijfsleven en de mensenrechten (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - 
UNGP) en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, en zonder een beleid 
voor de controle en beheersing van de milieugevolgen van deze sector 
• >0% van de omzet uit conventionele olie- en gaswinning, tenzij minstens 40% van de om-
zet tegelijkertijd wordt behaald met de productie van aardgas of uit hernieuwbare ener-
giebronnen 
• ≥10% van de omzet uit steenkoolproductie en onconventionele olie- en gasproductie 
• >0% van de omzet bij energieleveranciers, zolang de gepubliceerde CO2-waarde voor het 
opwekken van stroom niet onder de door het Internationaal Energieagentschap gepubli-
ceerde drempelwaarde ligt. Indien er geen CO2-waarde beschikbaar is, volgt uitsluiting 
indien de bron voor het opwekken van stroom bij een van de onderstaande waarden wordt 
overschreden. Voor alle overige bedrijven geldt dat het omzetaandeel afkomstig van 
elektriciteitsopwekking de onderstaande waarden niet overschrijden. 
o Steenkool > 10% 
o Olie en gas > 30% 
o Kernenergie > 30% 
• ≥10% van de omzet uit de eigendom of exploitatie van gokgerelateerde bedrijven 
• >0% van hun omzet uit de productie van tabak 
• ≥10% van de verkoop van de groothandel met tabak 
• >0% van hun omzet uit de productie, fabricage en distributie van palmolie 
• >0% van hun omzet uit de productie en/of distributie van soja. 
 
Bovendien worden bedrijven uitgesloten die de beginselen van het UN Global Compact ern-
stig schenden zonder dat zij blijk geven van remediërende oplossingen. Wat betekent dit? 
In-dien er geen verbetering optreedt in de omstandigheden die tot een ernstige schending 
heb-ben geleid, moet in principe tot desinvestering worden overgegaan. Verder zijn 
overheidse-mittenten uitgesloten die volgens de Freedom House Index als „niet vrij” 
worden beschouwd. 

Duurzaamheidsindicatoren 
meten hoe de 
duurzaamheidsdoelstellinge
n van het financiële product 
worden bereikt. 

 

 



 

 

 

 

De uitsluitingslijst wordt voortdurend geëvalueerd en maandelijks bijgewerkt op basis 
van in-terne en externe ESG-onderzoeksgegevens. Het toezicht op naleving van de 
uitsluitingscriteria gebeurt zowel voorafgaand aan de belegging als doorlopend zolang 
de belegging wordt aan-gehouden. 
Om eventuele ernstige ongunstige effecten van de activiteiten van portefeuillebedrijven 
op het milieu en de maatschappij te meten, houdt Flossbach von Storch in het kader van 
het be-leggingsproces rekening met de „belangrijkste ongunstige effecten” (Principal 
Adverse Impacts, ofwel PAI's) overeenkomstig artikel 7, lid 1, punt a) van Verordening 
(EU) 2019/2088 (Informatieverschaffingsverordening). 
Flossbach von Storch IV – Global Flexible hecht daarbij in het bijzonder belang aan de 
vol-gende PAI-indicatoren: broeikasgasemissies (scope 1 en 2), broeikasgasemissie-
intensiteit evenals koolstofvoetafdruk op basis van scope 1 en 2, alsook het 
energieverbruik van niet-her-nieuwbare energieën. Daarnaast wordt aandacht besteed 

aan schendingen van de beginselen van het UN Global Compact, schendingen van de OESO-
richtsnoeren voor multinationale on-dernemingen en aan processen om aan die beginselen 
en richtsnoeren te voldoen. De indica-toren worden geprioriteerd op basis van relevantie, 
ernst van de ongunstige effecten en de beschikbaarheid van gegevens. De beoordeling is 
niet gebaseerd op starre bandbreedtes of drempelwaarden waaraan bedrijven moeten 
voldoen of die ze moeten behalen, maar er wordt gekeken naar een positieve ontwikkeling 
in de omgang met de indicatoren en waar mogelijk en nodig wordt daar naartoe gewerkt. 
Nadere informatie wordt hieronder verstrekt in het rubriek over rekening houden met de 
belangrijkste ongunstige effecten. 
Op grond van de ontoereikende kwaliteit en dekking van de gegevens wordt in het kader 
van de broeikasgasemissies geen rekening gehouden met zogenaamde scope 3-emissies en 
energieproductie van niet-hernieuwbare energiebronnen. De fondsbeheerder zal de gege-
vensdekking doorlopend controleren en, indien dit haalbaar wordt geacht, in zijn beleg-
gings- en participatieproces opnemen. 
 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible promoot 
ecologische/sociale (E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible promoot 
ecologische/sociale (E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren  

Niet van toepassing. 

De belangrijkste ongunstige 
effecten zijn de significante 
ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren die 
te maken hebben met 
ecologische, sociale en 
personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten 
en de bestrijding van 
corruptie en omkoping. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, Flossbach von Storch IV – Global Flexible houdt rekening met de belangrijkste 
ongunstige ef-fecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren 

(Principal Adverse Impacts, of-wel PAI's of PAI-indicatoren) in overeenstemming 
met art. 7, lid 1, punt a) van Verordening (EU) 2019/2088 
(Informatieverschaffingsverordening), alsook met een aanvullende klimaatge-
relateerde indicator en twee aanvullende sociale indicatoren van de 
Informatieverschaffings-verordening. 
 
Daarbij wordt getracht om de informatie over de beoordeling en prioritering van de 
belang-rijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zo goed mogelijk te 
bepalen en te do-cumenteren. Identificatie, prioritering en beoordeling van de 
belangrijkste ongunstige effec-ten wordt uitgevoerd als onderdeel van het interne 
analyseproces met behulp van specifieke ESG-analyses, die afzonderlijk worden 
opgesteld voor de belegde emittenten/garanten en waarmee rekening wordt 
gehouden in het risico-rendementsprofiel van de bedrijfsanalyses. De PAI-
indicatoren worden geprioriteerd naar relevantie, ernst van de ongunstige effecten 
en de beschikbaarheid van gegevens. De beoordeling is niet gebaseerd op starre 
bandbreedtes of drempelwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen of die ze 
moeten behalen, maar er wordt gekeken naar een positieve ontwikkeling in de 
omgang met de PAI-indicatoren. 
 
Het rekening houden met de PAI's dient ook voor het behalen van de door 
Flossbach von Storch IV - Global Flexible gepromote ecologische en sociale 
kenmerken: In het kader van het participatiebeleid wordt getracht de belangrijkste 
ongunstige effecten te verminderen bij indicatoren zoals broeikasgasemissies scope 
1 en 2 en ernstige schendingen van de beginselen van het UN Global Compact en 
de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. Wat betekent dit? 
Indien één van de portefeuillebedrijven de als bijzonder ongunstig aangemerkte 
indicatoren niet adequaat aanpakt, wordt dit bij het bedrijf aange-kaart en wordt er 
getracht binnen een passende termijn te werken aan een positieve ontwik-keling. 
Indien de directie binnen deze termijn niet de noodzakelijke stappen onderneemt 
richting een adequate verbetering, wordt het stemrecht ter zake uitgeoefend en 
wordt de participatie verminderd of verkocht. Bovendien kunnen uitsluitingen zoals 
de productie en/of distributie van controversiële wapens en de winning en/of 

x 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

distributie van steenkool bijdragen tot vermindering of vermijding van individuele 
ongunstige duurzaamheidseffecten. 

 
Op grond van de ontoereikende kwaliteit en dekking van de gegevens wordt in het 
kader van de broeikasgasemissies geen rekening gehouden met zogenaamde scope 
3-emissies en ener-gieproductie van niet-hernieuwbare energiebronnen. De 
fondsbeheerder zal de gegevensdek-king doorlopend controleren en, indien dit 
haalbaar wordt geacht, in zijn beleggings- en parti-cipatieproces opnemen. 

Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

Het algemene beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van Flossbach von Storch IV – 
Global Flexible zijn omschreven in bijlage 1a en is gebaseerd op de algemeen geldende 
duurzaamheidsbenadering van de ESG-integratie, de participatie en het stemrecht van de 
Flossbach von Storch Group, alsmede op de uitsluitingscriteria en de overweging van de 
belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslis-singen op duurzaamheidsfactoren 
(zoals hierboven beschreven).  
Flossbach von Storch integreert de duurzaamheidsfactoren volledig in het eigen 

beleggingsproces dat meerdere fasen doorloopt. Duurzaamheidsfactoren omvatten 

aspecten in verband met ecologische, sociale en personele kwesties, eerbiediging van de 

mensenrechten en bestrijding van corruptie en om-koping, zoals bijv. PAI-indicatoren en 

andere ESG-controversen.  

In het kader van een specifieke ESG-analyse worden duurzaamheidsfactoren getoetst op hun 
potenti-ele kansen en risico's, en wordt te goeder trouw beoordeeld of een onderneming al 
dan niet negatief opvalt door haar ecologische en sociale activiteiten en de manier waarop 
zij daarmee omgaat. Elk van de factoren wordt bekeken vanuit het perspectief van een 
langetermijnbelegger om er zeker van te zijn dat geen van de aspecten leidt tot ongunstige 
effecten op het langetermijnrendement van een belegging.  
Met de bevindingen van de ESG-analyse wordt rekening gehouden in het risico-
rendementsprofiel van de bedrijfsanalyses. Alleen als er geen ernstige 
duurzaamheidsconflicten zijn die het toekomstpotenti-eel van een bedrijf of emittent in 
gevaar brengen, wordt een beleggingsidee opgenomen in de zoge-naamde focuslijst (voor 
aandelen) of garantielijst (voor obligaties) en wordt het dus een mogelijke be-legging. De 
fondsbeheerders kunnen alleen beleggen in effecten die op deze interne focus- of garan-
tenlijsten staan. Dit beginsel waarborgt dat effecten waarin wordt belegd het interne 
analyseproces hebben doorlopen en voldoen aan de gemeenschappelijke 
kwaliteitsopvatting.  
 
In verband met een actieve participatie als aandeelhouder hanteert Flossbach von Storch een 

strak participatiebeleid en richtsnoeren voor de uitoefening van stemrechten. Daarbij 

worden de ontwikke-lingen van de portefeuillebeleggingen geobserveerd en geanalyseerd. 

Indien één van de portefeuille-bedrijven de als bijzonder ongunstig aangemerkte 

duurzaamheidsfactoren, die een blijvend effect op de bedrijfsontwikkeling kunnen hebben, 

niet adequaat aanpakt, wordt dit bij het bedrijf aangekaart en wordt er getracht te werken 

aan een positieve ontwikkeling. Flossbach von Storch ziet zichzelf als con-structieve (waar 

mogelijk) of als corrigerende (waar nodig) sparringpartner, die zinvolle adviezen geeft en de 

directie ondersteunt bij de uitvoering. Indien de directie niet voldoende stappen onderneemt 

richting een duurzaam bedrijfsmodel, dan maakt het fondsbeheer gebruik van zijn stemrecht 

in ver-band hiermee of wordt de participatie verminderd of verkocht.  



 

 

 

 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

Het compartiment belegt op het gebied van ecologische en sociale kenmerken (E/S-kenmer-
ken) alleen in ondernemingen die aan de volgende uitsluitingscriteria voldoen: 
• Omzet uit de productie en verkoop van controversiële en onconventionele wapens (om-
zettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit de productie en verkoop van conventionele wapens (omzettolerantie ≤ 10%) 
• Omzet uit mijnbouw zonder inachtneming van de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsle-ven 
en de mensenrechten (UN Guiding Principles on Business and Human Rights - UNGP) en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, en zonder een beleid voor de 
controle en beheersing van de milieugevolgen van deze sector (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit de conventionele productie van olie en gas, tenzij minstens 40% van de omzet 
gelijktijdig wordt gegenereerd uit de productie van aardgas of uit hernieuwbare energie-
bronnen (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit steenkoolproductie en onconventionele olie- en gasproductie (omzetto-lerantie 
≤ 10%) 
• Verkoop aan energieleveranciers zolang de gepubliceerde CO2-waarde voor de opwek-king 
van elektriciteit niet onder de door het Internationaal Energieagentschap gepubli-ceerde 
drempelwaarde ligt. Indien er geen CO2-waarde beschikbaar is, volgt uitsluiting indien de 
bron voor het opwekken van stroom bij een van de onderstaande waarden wordt 
overschreden. Voor alle overige bedrijven geldt dat het omzetaandeel van elektri-
citeitsopwekking een van de onderstaande lagere waarden niet mag overschrijden - Kolen > 
10% - Olie en gas > 30% - Kernenergie > 30% (omzettolerantie ≤ 10%) 
• Omzet uit de productie van tabak (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Omzet uit tabaksgroothandel (omzettolerantie ≤ 10%) 
• Omzet uit eigendom of exploitatie van gokgerelateerde ondernemingen (omzetto-lerantie 
≤ 10%) 
• Omzet uit de productie, vervaardiging en distributie van palmolie (omzettolerantie ≤ 0%) 
 
• Omzet uit de productie, vervaardiging en distributie van soja (omzettolerantie ≤ 0%) 
• Geen ernstige schendingen van het UN Global Compact 
Bovendien zijn overheidsemittenten uitgesloten die volgens de classificatie van de Freedom 
House Index een ontoereikende score behalen (classificatie „niet vrij”). 
 
Het compartiment let erop dat er verantwoord wordt omgegaan met de volgende PAI-indica-
toren: broeikasgasemissies (scope 1 en 2), broeikasgasemissie-intensiteit evenals 
koolstofvoet-afdruk op basis van scope 1 en 2, alsook het energieverbruik van niet-
hernieuwbare energieën. Daarnaast wordt aandacht besteed aan schendingen van de 
beginselen van het UN Global Compact, schendingen van de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en aan processen om aan die beginselen en richtsnoeren te 
voldoen. 
 
 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

Flossbach von Storch besteedt in zijn analyseproces bijzondere aandacht aan het onderne-
mingsbestuur, omdat zij verantwoordelijk zijn voor de duurzame ontwikkeling van de onder-

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 



 

 

 

 

neming. Hiertoe behoort ook het verantwoord rekening houden met ecologische en sociale 
factoren die bijdragen aan het succes van een onderneming op lange termijn. 
 
In het kader van het analyseproces dat meerdere fasen doorloopt, wordt aan de hand van 
een interne beoordeling getoetst en vervolgens getracht, naar beste eer en geweten, erop 
toe te zien dat er in ondernemingen wordt belegd die praktijken op het gebied van goed 
bestuur toepassen. Dit omvat onder meer de volgende vragen: 
• Houdt het ondernemingsbestuur regelmatig en in toereikende mate rekening met eco-
logische, sociale en economische randvoorwaarden? 
• Handelen de (in dienst zijnde) bestuursleden met verantwoordelijkheidsgevoel en visie? 
Bovendien worden in het kader van de richtsnoeren voor de uitoefening van het stemrecht 
kritische factoren gedefinieerd die goed bestuur in de weg kunnen staan en waarmee in be-
ginsel rekening moet worden gehouden bij het bijwonen van algemene en aandeelhouders-
vergaderingen. 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

 
Het compartiment heeft in principe de mogelijkheid, afhankelijk van de marktsituatie en 
volgens in-schatting van het fondsbeheer, wereldwijd te beleggen in beursgenoteerde of op 
een andere geregle-menteerde markt, die regelmatig plaatsvindt, erkend en publiek 
toegankelijk is, verhandelde aandelen, geldmarktinstrumenten, certificaten, alle soorten 
obligaties – inclusief nulcouponobligaties en variabel rentende effecten en andere 
gestructureerde producten (bijv. reverse convertible bonds, obligaties met warrants, 
converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en termijndepo-sito’s, 
mits aan de bovengenoemde eisen wordt voldaan. Bij de certificaten gaat het om certificaten 
op wettelijk toelaatbare basiswaarden zoals bijv.: aandelen, obligaties, 
beleggingsfondsaandelen, financi-ele indices en deviezen. Informatie over de afzonderlijke 
productspecifieke limieten is beschikbaar in het in bijlage 1a beschreven beleggingsbeleid. 
De geplande activa-allocatie luidt als volgt. 
 
#1 Afgestemd op E/S- kenmerken 
Er wordt minstens 51% belegd in effecten en geldmarktinstrumenten die zijn toegestaan 
krachtens art. 41, lid 1a), van de wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor 
collectieve belegging en overeenkomstig het beleggingsbeleid van het compartiment. De 
activa in de portefeuille evenals deri-vaten voor beleggingsdoeleinden en mogelijke 
beleggingen in doelfondsen worden doorlopend ge-screend op de bovengenoemde 
uitsluitingscriteria en PAI-indicatoren. 
 
#2 Overige:  
Het resterende deel van de beleggingen heeft betrekking op liquide middelen (vooral 
kasmiddelen om te voldoen aan betalingsverplichtingen op korte termijn), derivaten (vooral 
valutatermijntransacties ter afdekking) en, voor een verdere diversificatie, indirecte 
beleggingen in goud via Delta-1 certificaten en beursgenoteerde closed-end fondsen. Bij 
indirecte beleggingsmogelijkheden in edele metalen is de materiële levering daarvan 
uitgesloten.  
 

 

 

 

De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in 
specifieke activa. 

 

 

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissieni
veaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 
kenmerken die het financiële product promoot?  
Er worden derivaten gebruikt om de beleggingsdoelstellingen van het compartiment te beha-
len, zowel voor beleggings- als voor afdekkingsdoeleinden. Indien deze worden gebruikt voor 
beleggingsdoeleinden, wordt er rekening gehouden met de ecologische en sociale kenmer-
ken (E/S-kenmerken) die het compartiment promoot. Derivaten op indices vormen hierop 
een uitzondering. Indien deze worden gebruikt voor afdekkingsdoeleinden, is het gebruik 
ervan niet gericht op het behalen van de ecologische en sociale kenmerken.  

 
In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
 

De onderliggende beleggingen van Flossbach von Storch IV – Global Flexible dragen niet bij 
aan het behalen van een milieudoelstelling in overeenstemming met art. 9 van Verordening 
(EU) 2020/852 (EU-taxonomie). Het minimumaandeel ecologisch duurzame beleggingen 
over-eenkomstig de EU-taxonomie bedraagt 0%. 

Hoofddoelstelling van het compartiment is bij te dragen aan het opvolgen van de 
ecologische en sociale kenmerken (E/S-kenmerken). Derhalve verbindt dit compartiment 
zich er momen-teel niet toe een minimumaandeel van zijn totale vermogen te beleggen in 
ecologisch duur-zame economische activiteiten overeenkomstig artikel 3 van de EU-
taxonomie. Dit heeft ook betrekking op gegevens over beleggingen in economische 
activiteiten die volgens artikel 16 resp. 10, lid 2, van de EU-taxonomie als faciliterende of  

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-

taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of overheidsobligaties* zijn afgestemd op de 

taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief 

overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen 

van het financiële product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product om te voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische 
of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale 
kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1

Afgestemd op E/S- ken-
merken

#1B

Overige E/S-ken-
merken

#2

Overige beleggingen

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 



 

 

 

 

transitieactiviteiten kwalificeren. 

 

 

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

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible promoot ecologische/sociale 
(E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen? 
 
  

Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible promoot ecologische/sociale 
(E/S) kenmerken, maar doet geen duurzame beleggingen. 

 

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

 

 Onder #2 Overige“ vallen de volgende beleggingen: 

Liquide middelen worden met name in de vorm van contanten ingezet om te voldoen aan 
be-talingsverplichtingen op korte termijn. Hierbij worden geen ecologische of sociale 
minimum-waarborgen vastgesteld. 

Derivaten die voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt en derivaten op indices die voor 
beleggingsdoeleinden worden gebruikt. 

Indirecte beleggingen in goud, via Delta-1 certificaten en beursgenoteerde closed-end fond-
sen, worden gebruikt voor verdere diversificatie. Deze worden uitsluitend bij partners 
aange-kocht die zich houden aan de Responsible Gold Guidance van de LBMA (London 
Bullion Market Association). Dit beleid is erop gericht te voorkomen dat goud bijdraagt aan 
systemati-sche of grootschalige schendingen van de mensenrechten, de financiering van 
conflicten, het witwassen van geld of de financiering van terrorisme. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

x%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

x%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

 

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

 



 

 

 

 

Indirecte beleggingen in doelfondsen worden voor verdere diversifiëring gebruikt. Bij de se-
lectie van doelfondsen wordt door dit compartiment rekening gehouden met gepromote 
ecologische en sociale kenmerken (E/S-kenmerken). 

 

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepa-len of dit 
financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die dit 
financiële product promoot?  
Niet van toepassing. Flossbach von Storch IV – Global Flexible promoot ecologische/sociale 
(E/S) ken-merken, maar bepaalt geen index als referentiebenchmark.  

Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle eco-logische of sociale 
kenmerken die dit financiële product promoot?  
Niet van toepassing.  
Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodolo-gie van de index 
doorlopend gewaarborgd?  
Niet van toepassing.  

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

Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte me-thodologie te 
vinden?  
Niet van toepassing.  

 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

U vindt meer productspecifieke informatie op de website:  

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

 

   

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI Pictet Multi Asset Opportunities                                                 
Identificatiecode voor rechtspersonen : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

 

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

Dit zijn de ecologische en sociale kenmerken van het financiële product: 

- Positieve invloed: 

Het fonds streeft ernaar het gewicht van effecten met lage duurzaamheidsrisico's te 

verhogen en/of het gewicht van effecten met hoge duurzaamheidsrisico's te 

verlagen. Daarom heeft het een beter ESG-profiel (milieu, maatschappij en 

governance) dan het beleggingsuniversum. 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 
beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
5%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 
niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 
 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Duurzaamheidsindic
atoren meten hoe 
de 
duurzaamheidsdoels
tellingen van het 
financiële product 
worden bereikt. 

 

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het bereiken van 
een milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het vlak 
van goed bestuur 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in  
de Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  
Duurzame 
9beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met 
de taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Uitsluitingen op basis van normen en waarden: 

Het fonds sluit emittenten uit die ernstige inbreuken plegen op internationale 

normen of die aanzienlijke activiteiten hebben met ongunstige effecten voor de 

samenleving of het milieu. 

- Actief eigenaarschap: 

Het fonds oefent methodisch zijn stemrecht uit. Het fonds kan ook de dialoog 

aangaan met het management van bedrijven over belangrijke ESG-kwesties en kan 

zijn belegging stopzetten als er op dat vlak niet genoeg vooruitgang wordt geboekt. 

Zie ook: „Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?” en „Houdt dit 

financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren?” 

 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

Het fonds gebruikt onder meer de volgende indicatoren: 

- blootstelling aan bedrijven die een aanzienlijk deel van hun inkomsten, EBIT, 

bedrijfswaarde of gelijkaardige maatstaven halen uit economische 

activiteiten die bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen. 

- blootstelling aan inkomsten uit economische activiteiten die bijdragen aan 

ecologische en/of sociale doelstellingen 

- algemeen ESG-profiel 

- Principal Adverse Impact indicators of PAI (de belangrijkste ongunstige 

effecten op duurzaamheidsfactoren), zoals blootstelling aan emittenten die 

ernstige inbreuken plegen op internationale normen of aanzienlijke 

activiteiten hebben met ongunstige effecten voor de samenleving of het 

milieu. 

- percentage in aanmerking komende bedrijfsvergaderingen waar het 

stemrecht werd uitgeoefend 

 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

Het fonds belegt gedeeltelijk in effecten die economische activiteiten 

financieren die wezenlijk bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen, 

zoals: 

Overige ecologische doelstellingen 

o beperking van of aanpassing aan de klimaatverandering 



 

 

 

 

o duurzaam gebruik en bescherming van water en mariene 

hulpbronnen 

o transitie naar een circulaire economie 

o preventie en bestrijding van vervuiling, of 

o bescherming en herstel van de biodiversiteit en ecosystemen 

Sociale doelstellingen : 

o inclusieve en duurzame gemeenschappen 

o adequate levensstandaard en welzijn voor de eindgebruikers, of 

o fatsoenlijk werk 

Dit wordt bereikt door te beleggen in effecten die economische activiteiten 

financieren die wezenlijk bijdragen aan bovengenoemde ecologische of 

sociale doelstellingen. 

De effecten die in aanmerking komen zijn onder meer aandelen die zijn 

uitgegeven door bedrijven waarvan een aanzienlijk deel van de activiteiten 

(gemeten naar inkomsten, EBIT, bedrijfswaarde of gelijkaardige maatstaven) 

afkomstig is van dergelijke economische activiteiten. 

 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

Het fonds beschouwt een belegging als duurzaam als ze geen ernstige 

afbreuk doet aan een ecologische of sociale doelstelling. Het beleggingsteam 

onderzoekt dit via een combinatie van kwantitatieve en kwalitatieve 

beoordelingen van de emittent. De beoordelingen zijn gebaseerd op zowel 

algemene als sectorspecifieke indicatoren en omvatten blootstelling aan 

wezenlijke duurzaamheidsrisico's. De implementatie wordt opgevolgd via 

periodieke evaluaties en risicocontroles. 

 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren  

Het fonds houdt rekening met - en beperkt waar mogelijk - de ongunstige 

effecten van zijn beleggingen op de samenleving en het milieu. Dit gebeurt 

door een combinatie van beslissingen inzake portefeuillebeheer, actief 

eigenaarschap en de uitsluiting van emittenten die in verband worden 

gebracht met controversieel gedrag of controversiële activiteiten. 

 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de significante 
ongunstige effecten 
van 
beleggingsbeslissing
en op 
duurzaamheidsfacto
ren die te maken 
hebben met 
ecologische, sociale 
en 
personeelsaangelege
nheden, respect 
voor mensenrechten 
en de bestrijding van 
corruptie en 
omkoping. 

 



 

 

 

 

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen en de richtlijnen van de VN over bedrijven en 
mensenrechten (UNGP)? Details:  

Het fonds sluit emittenten uit die in verband worden gebracht met ernstige 

controverses op het vlak van mensenrechten, arbeidsnormen, 

milieubescherming en corruptiebestrijding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, het fonds houdt rekening met - en beperkt waar mogelijk - de 

ongunstige effecten van zijn beleggingen op de samenleving en het milieu, 

die wezenlijk zijn voor de beleggingsstrategie. Dit gebeurt door een 

combinatie van beslissingen inzake portefeuillebeheer, actief 

eigenaarschap en de uitsluiting van emittenten die in verband worden 

gebracht met controversieel gedrag of controversiële activiteiten. 

De lijst van PAI's is opgenomen in het Verantwoord Beleggingsbeleid 

(Responsible Investment Policy) van Pictet Asset Management. 

In het Verantwoord Beleggingsbeleid van Pictet Asset Management vindt 

u ook gedetailleerde informatie over uitsluitingen. 

Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

Doel:  

De waarde van uw belegging verhogen. 

Referentie-index: 

De 
beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissing
en op basis van 
factoren als 
beleggingsdoelstelli
ngen en 
risicobereidheid. 

 

 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Euro short-term rate (€STR) Wordt gebruikt om het rendement te 

meten. 

Activa in de portefeuille: 

Het fonds belegt voornamelijk in een breed scala aan obligaties, 

waaronder converteerbare obligaties, geldmarktinstrumenten, 

aandelen en deposito's. Het fonds kan beleggen in het Chinese 

vasteland en in opkomende markten. 

Het fonds belegt wereldwijd in elke sector, valuta en kredietkwaliteit. 

Derivaten en gestructureerde producten: 

Het fonds kan derivaten gebruiken om verschillende risico's af te dekken 

(hedging) en voor een doeltreffend portefeuillebeheer. Daarnaast kan 

het gestructureerde producten gebruiken met het oog op blootstelling 

aan activa in de portefeuille. 

Beleggingsproces: 

De vermogensbeheerder beheert het fonds actief met een 

risicogestuurde aanpak om extra opportuniteiten voor rendement te 

zoeken en volgt een flexibele strategie voor de assetallocatie. ESG-

factoren zijn een kernelement van de strategie. Daarom volgt de 

vermogensbeheerder een 'tilted approach' waarbij het gewicht van 

effecten met lage duurzaamheidsrisico's wordt verhoogd en/of het 

gewicht van effecten met hoge duurzaamheidsrisico's wordt verlaagd, 

met inachtneming van een goede governance. Activiteiten die de 

samenleving of het milieu schaden, worden vermeden. Het stemrecht 

wordt methodisch uitgeoefend en de vermogensbeheerder kan in 

dialoog gaan met bedrijven om hun ESG-praktijken positief te 

beïnvloeden. Voor meer informatie verwijzen we naar onze 

uitsluitingsprincipes in het Verantwoord Beleggingsbeleid, SFDR-

productcategorie Artikel 8. De samenstelling van de portefeuille is niet 

beperkt ten opzichte van de benchmark, dus kan het rendement van het 

fonds variëren ten opzichte van de benchmark. 

Valuta van het fonds: 

EUR 

Zie ook: „Welke ecologische en/of sociale kenmerken worden door dit 

financiële product gepromoot?” en „Beleggingsbeleid” in de prospectus 

van het fonds. 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

Dit zijn de bindende elementen van het fonds: 



 

 

 

 

- de uitsluiting van emittenten die: 

o betrokken zijn bij kernwapens uit landen die het Non-

proliferatieverdrag (NPV) (Verdrag inzake de niet-

verspreiding van kernwapens) en verdragen omtrent 

andere controversiële wapens niet hebben ondertekend 

o een aanzienlijk deel van hun inkomsten halen uit 

activiteiten die een negatieve impact hebben op de 

samenleving of het milieu, zoals thermische 

kolenwinning en de bijhorende elektriciteitsopwekking, 

onconventionele olie- en gasexploratie en -productie, 

conventionele wapens en handvuurwapens, militaire 

wapens, tabaksproductie, productie van pornografie en 

gokactiviteiten. Meer details over de 

uitsluitingsdrempels die gelden voor bovenstaande 

activiteiten vindt u in het Verantwoord Beleggingsbeleid 

(Responsible Investment Policy) van Pictet Asset 

Management. 

o de UNGC-beginselen inzake mensenrechten, 

arbeidsnormen, milieubescherming en 

corruptiebestrijding ernstig schenden 

- een beter ESG-profiel dan het beleggingsuniversum 

- analyse van de ESG-criteria van de effecten die in aanmerking 

komen, die minstens 90% van de nettoactiva of het aantal 

emittenten in de portefeuille bestrijkt 

Om een permanente naleving te garanderen, controleert het fonds het 

ESG-profiel van alle effecten en emittenten die deel uitmaken van het 

minimumpercentage ecologische en sociale beleggingen (E/S), dat is 

opgenomen onder „Wat is de geplande assetallocatie voor dit financiële 

product?”. Het fonds gebruikt informatie uit verschillende bronnen, 

zoals eigen fundamentele analyses, aanbieders van ESG-onderzoek, 

analyses van derden (onder andere van makelaars), 

kredietbeoordelingsdiensten en de financiële en algemene media. Op 

basis van die informatie kan de beleggingsbeheerder besluiten om 

bepaalde effecten toe te voegen of te verwijderen, of om van bepaalde 

effecten het aantal te verhogen of te verlagen. 

Zie ook: „Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?” en 

„Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige 

effecten op duurzaamheidsfactoren?”. 

 

 Wat is het toegezegde minimumpercentage om het spectrum van beleggingen te 

beperken, overwogen vóór die beleggingsstrategie wordt toegepast?  

N/A 



 

 

 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

Het fonds beoordeelt de besluitvormingsprocessen en controles van 

bedrijven en de manier waarop het management een evenwicht zoekt 

tussen de belangen van aandeelhouders, werknemers, leveranciers, klanten, 

de samenleving en andere belanghebbenden.  

Er wordt onder andere rekening gehouden met:  

- de samenstelling van het directieteam en de raad van bestuur, 

inclusief de ervaring, diversiteit en verdeling van de rollen; het 

opvolgingsplan en de evaluatie van de raad van bestuur,  

- de verloning van de bestuurders, inclusief incentives op korte en 

lange termijn en de afstemming ervan op de belangen van de 

beleggers,  

- de risicobeheersing en rapportering, inclusief de onafhankelijkheid 

van de auditeur/commissaris en de duur van zijn aanstelling,  

- de rechten van de aandeelhouders, waaronder het principe 'one 

share, one vote' en transacties met verbonden partijen 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

Het fonds is minstens voor 75% afgestemd op ecologische en sociale 

kenmerken (#1 Afgestemd op E/S-kenmerken) en tot 25% belegd in Overige 

(#2 Overige). Minstens 5% is belegd in duurzame beleggingen (#1A 

Duurzame beleggingen) en de rest in beleggingen die zijn afgestemd op 

andere ecologische en/of sociale kenmerken (#1B Overige E/S-kenmerken). 

 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in specifieke activa. 

 

 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product om te voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd 
op E/S-

kenmerken

#1A Duurzaam  

Andere ecologisch

Sociaal

#1B Andere E/S-
kenmerken

#2 Andere

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissien
iveaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

- De duurzame beleggingscijfers worden berekend door de emittenten 

met een significante blootstelling aan economische activiteiten die 

bijdragen aan ecologische of sociale doelstellingen - en, indien 

relevant voor de activaklasse, blootstelling aan obligaties met een 

ecologisch of sociaal label - volledig mee te tellen. Dergelijke 

obligaties met een label worden volledig meegerekend als duurzame 

beleggingen. 

- Bij gebrek aan een Europese sociale taxonomie heeft Pictet een eigen 

sociale taxonomie ontwikkeld op basis van de doelstellingen die 

worden voorgesteld in het document 'Report on Social Taxonomy' 

gepubliceerd door het Sustainable Finance Platform van de EU. In 

aanmerking komende activiteiten zijn economische activiteiten die 

sociaal nuttige goederen en diensten leveren die een van de volgende 

drie categorieën mogelijk maken: (1) inclusieve en duurzame 

gemeenschappen, (2) adequate levensstandaarden en welzijn voor 

de eindgebruikers en (3) fatsoenlijk werk. 

- Hoewel het fonds een positieve ecologische of sociale doelstelling wil 

bereiken, is het beleggingsbeleid niet specifiek gericht op beleggingen 

die een beperking van of aanpassing aan de klimaatverandering 

beogen, zoals gedefinieerd in de technische screeningcriteria van de 

taxonomieverordening. 

 

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

Het fonds gebruikt geen derivaten om de ecologische of sociale kenmerken 

die worden gepromoot, te bereiken. Maar er worden wel uitsluitingen 

toegepast op alle soorten effecten (aandelen, obligaties en converteerbare 

obligaties) van de uitgesloten emittenten, inclusief participation notes en 

door derden uitgegeven derivaten op dergelijke effecten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  

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

0%  

Het fonds heeft geen minimumaandeel beleggingen in faciliterende en 
transitieactiviteiten, aangezien het zich niet verbindt tot een 
minimumaandeel ecologisch duurzame beleggingen die zijn afgestemd op 
de EU-taxonomie. 

 

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

1% (voor de berekeningsmethode: zie opmerking in bovenstaande tabel 
omtrent assetallocatie) 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen?  
 
4% (voor de berekeningsmethode: zie opmerking in bovenstaande tabel 
omtrent assetallocatie) 

 

 

 

 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of 

overheidsobligaties* zijn afgestemd op de taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in 

hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief overheidsobligaties, zijn afgestemd 

op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen van het financiële 

product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

x0%%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

0%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

 

De 'overige' beleggingen van het fonds omvatten cashposities en derivaten. 
Waar relevant worden ecologische of sociale minimumwaarborgen toegepast 
op de onderliggende effecten. 

Zie ook: "Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?" 

 

Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te 

bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale 

kenmerken die het promoot?  

Er is geen specifieke ESG-index aangewezen. 

Hoe wordt de referentiebenchmark continu afgestemd op alle ecologische of 

sociale kenmerken die dit financiële product promoot? 

N/A 

Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de 

index continu gewaarborgd? 

N/A 

Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex? 

N/A 

Waar kan de methodologie voor de berekening van de aangewezen index 

gevonden worden? 

N/A 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

   

Referentiebenchmarks 
zijn indices die meten 
of het financiële 
product voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
promoot.  

 

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI Candriam Money Market Euro  
Identificatiecode voor rechtspersonen : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

 

 

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

 

Het compartiment promoot ecologische en sociale kenmerken door: 

- Blootstelling te vermijden aan bedrijven die structurele risico’s inhouden 

die zowel hoog als ernstig zijn en die ernstige afbreuk doen aan normatieve 

principes die rekening houden met sociale en ecologische praktijken en de 

naleving van normen zoals het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen 

voor multinationale ondernemingen; 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 
beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
20%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 
niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 
 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Duurzaamheidsindic
atoren meten hoe 
de 
duurzaamheidsdoels
tellingen van het 
financiële product 
worden bereikt. 

 

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het bereiken van 
een milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het vlak 
van goed bestuur 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in  
de Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  
Duurzame 
9beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met 
de taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Blootstelling te vermijden aan bedrijven die sterk blootgesteld zijn aan 

controversiële activiteiten zoals de winning, het transport en de distributie 

van thermische steenkool, de productie of verkoop van tabak en de 

productie of verkoop van controversiële wapens (antipersoonsmijnen, 

clusterbommen, chemische en biologische wapens of wapens die witte 

fosfor en verarmd uranium bevatten); 

- Te streven naar een koolstofvoetafdruk onder een absolute drempel.  

Daarnaast is de ESG-onderzoeksmethode van Candriam geïntegreerd in het 

beleggingsproces. Tot slot streeft het compartiment ernaar om een minimumdeel 

van zijn activa te beleggen in duurzame beleggingen. 

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de ecologische of sociale 

kenmerken die het compartiment promoot, te bereiken. 
 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te meten of de 

ecologische en sociale kenmerken bereikt worden: 

o Koolstofvoetafdruk: het compartiment streeft naar een 

koolstofvoetafdruk onder een absolute drempel. Die drempel wordt 

bepaald in relatie tot het beleggingsuniversum en kan worden 

herzien naarmate het beleggingsuniversum verandert. 

o Erop toezien dat er niet belegd wordt in emittenten die het UN 

Global Compact of de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen het zwaarst schenden; 

o Erop toezien dat er niet belegd wordt in emittenten die aan 

controversiële wapens zijn blootgesteld; 

o Erop toezien dat er niet belegd wordt in emittenten met een 

aanzienlijke blootstelling aan de winning, het vervoer of de 

distributie van thermische steenkool; 

o Erop toezien dat er niet belegd wordt in emittenten met een sterke 

blootstelling aan de productie en distributie van tabak. 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

De duurzame beleggingen waarin het compartiment gedeeltelijk van plan is 

te beleggen, streven ernaar bij te dragen aan een lagere uitstoot van 

broeikasgassen via uitsluitingen en door klimaatindicatoren te betrekken in 



 

 

 

 

de analyse van de bedrijven, en streven naar een positief langetermijneffect 

op ecologische en sociale vlakken. 

Wat de duurzame beleggingen met milieudoelstellingen betreft, kan het 

compartiment via zijn duurzame beleggingen, bepaald op basis van de eigen 

ESG-analyse van Candriam, op lange termijn bijdragen aan een of meer van 

de volgende milieudoelstellingen vermeld in artikel 9 van de Verordening 

(EU) 2020/852: 

a) de mitigatie van klimaatverandering; 

b) de adaptatie aan klimaatverandering; 

c) het duurzame gebruik en de bescherming van water en mariene 

hulpbronnen; 

d) de transitie naar een circulaire economie; 

e) de preventie en bestrijding van verontreiniging; 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

Het compartiment belegt ten dele in duurzame beleggingen. Candriam ziet 

er daarom op toe dat die duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen 

aan ecologische en/of sociale duurzaamheidsdoelstellingen dankzij zijn ESG-

onderzoek en -analyse van de uitgevende bedrijven en overheden. 

         

Op basis van zijn eigen ESG-ratings en -scores legt de ESG-methode van 

Candriam duidelijke eisen en minimumdrempels vast om na te gaan welke 

emittenten in aanmerking komen als „duurzame belegging” en vooral geen 

ernstige afbreuk doen aan een van de ecologische en/of sociale 

duurzaamheidsdoelstellingen.      

      

Het beginsel „geen ernstige afbreuk doen” wordt voor bedrijven beoordeeld 

via de volgende vragen: 

- Houden ze rekening met de „belangrijkste ongunstige effecten”?; 

- Zijn ze afgestemd op de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen en het UN Global Compact om te garanderen dat de 

ecologische en sociale minimumgaranties worden nageleefd? 

 

 

 

 



 

 

 

 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren?  

Aandacht voor de belangrijkste ongunstige effecten staat centraal in de 
duurzame beleggingsaanpak van Candriam. De belangrijkste ongunstige 
effecten worden tijdens het hele ESG-onderzoeks- en analyseproces en 
op allerlei manieren in aanmerking genomen:  

Voor de analyse van bedrijfsemittenten worden de volgende methoden 
gebruikt: 

1. De ESG-rating van bedrijven: de ESG-onderzoeks- en 
screeningsmethodes houden rekening met en evalueren de 
belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid vanuit 
twee afzonderlijke, maar onderling verbonden invalshoeken: 

- de commerciële activiteiten van de emittenten en hun 
impact - positief of negatief - op grote 
duurzaamheidsthema’s zoals klimaatverandering en de 
uitputting van grondstoffen; 

- de omgang van het bedrijf met de belangrijkste 
betrokkenen (‘stakeholders’) 

2. Negatieve screening van bedrijven, met onder meer een 
normatieve uitsluiting en een uitsluiting van bedrijven die 
betrokken zijn bij controversiële activiteiten.  

3. Betrokkenheid creëren met bedrijven door in dialoog te gaan, 
waardoor ongunstige effecten worden verminderd of 
verhinderd. Het ESG-analysekader en de resultaten ervan 
vormen een input voor het betrokkenheidsproces van Candriam 
en vice versa.  

Voor de analyse van overheidsemittenten worden de volgende 
methoden gebruikt: 

1) ESG-rating van landen: de ESG-onderzoeks- en 
screeningsmethodes houden rekening met en evalueren de 
belangrijkste ongunstige effecten op de duurzaamheid op basis 
van vier pijlers van duurzame ontwikkeling: 

- natuurlijk kapitaal, dat beoordeelt hoe goed een land zijn 
natuurlijke hulpbronnen in stand houdt en op een 
duurzame manier gebruikt; 

- menselijk kapitaal, dat de economische en creatieve 
productiviteit meet aan de hand van het 
opleidingsniveau en competenties, innovatie en 
gezondheid, naast andere duurzaamheidsthema’s; ; 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de significante 
ongunstige effecten 
van 
beleggingsbeslissinge
n op 
duurzaamheidsfactor
en die te maken 
hebben met 
ecologische, sociale 
en 
personeelsaangelege
nheden, respect voor 
mensenrechten en 
de bestrijding van 
corruptie en 
omkoping. 

 



 

 

 

 

- maatschappelijk kapitaal, dat de burgermaatschappij en 
de overheidsinstellingen van elk land beoordeelt, met 
name de transparantie en democratie, efficiëntie van de 
overheid, corruptie, ongelijkheid en het 
veiligheidsniveau van de bevolking; 

- economisch kapitaal, dat de economische fundamenten 
van een land beoordeelt om na te gaan in welke mate 
een regering in staat is om op lange termijn duurzame 
ontwikkeling te financieren en te ondersteunen. 

2) Negatieve screening van landen, waarbij de volgende elementen 
worden onderzocht: 

- Lijst van Candriam met een overzicht van zeer 
onderdrukkende regimes - landen die zich schuldig 
maken aan grove schendingen van de mensenrechten; 

De integratie van de belangrijkste ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren is gebaseerd op het (waarschijnlijke) materieel 
belang van elke indicator voor elke specifieke sector/industrie waartoe 
het bedrijf behoort of voor elk land om ervoor te zorgen dat de rating 
van een land een adequate afspiegeling is van de problemen, 
uitdagingen en/of opportuniteiten op korte, middellange en lange 
termijn die van belang zijn voor de toekomstige ontwikkeling van het 
land. Het materieel belang hangt af van verschillende factoren zoals: het 
soort informatie, de kwaliteit en de reikwijdte van gegevens, de 
toepasselijkheid, de relevantie en de geografische dekking.  

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen en de richtlijnen van de VN over bedrijven en 
mensenrechten (UNGP)? Details:  

De beleggingen in de portefeuille worden onderworpen aan een 
normatieve analyse van controverses die nagaat of de internationale 
sociale, menselijke, ecologische en anticorruptienormen nageleefd 
worden die vastgelegd zijn in het Global Compact van de VN en de 
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. De 
Internationale Arbeidsorganisatie en de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens maken deel uit van de vele internationale 
benchmarks die zijn opgenomen in de normatieve analyse en het ESG-
model van Candriam. 

Deze analyse beoogt bedrijven uit te sluiten die een van deze beginselen 
in aanzienlijke mate en herhaaldelijk geschonden hebben. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, op het niveau van het compartiment worden de belangrijkste ongunstige 

effecten (‘principal adverse impacts’ of PAI) op duurzaamheidsfactoren op 

verschillende manieren in aanmerking genomen (zie de verklaring inzake PAI van 

Candriam): 

- Monitoring: berekening en beoordeling van de belangrijkste ongunstige 

effecten, met inbegrip van de periodieke verslaggeving op het niveau van 

het compartiment. Sommige van die indicatoren kunnen concrete 

doelstellingen hebben en gebruikt worden om de verwezenlijking van de 

duurzame beleggingsdoelstelling van het compartiment te meten. 

- Betrokkenheid: om ongunstige effecten op de 

duurzaamheidsdoelstellingen te vermijden en/of te verminderen, houdt 

het compartiment ook rekening met de ongunstige effecten in zijn 

omgang met de bedrijven, en dit door een dialoog aan te gaan. Candriam 

geeft prioriteit aan betrokkenheidsactivteiten op basis van een 

beoordeling van de meest materiële en relevante ESG-uitdagingen 

waarmee sectoren en emittenten kampen, door rekening te houden met 

zowel de financiële en maatschappelijke impact als de impact op de 

belanghebbenden. De mate van betrokkenheid met elk bedrijf binnen 

hetzelfde product kan bijgevolg variëren en is afhankelijk van de prioriteit 

die Candriam hieraan verleent.  

- Uitsluiting:  de bedoeling van de negatieve screening van bedrijven of 

landen is te verhinderen dat er in schadelijke activiteiten of praktijken 

belegd wordt. Dit kan leiden tot een uitsluiting op grond van de 

ongunstige effecten van bedrijven of emittenten. 

De specifieke belangrijkste ongunstige effecten die in aanmerking worden 

genomen, hangen af van de beschikbaarheid van gegevens en kunnen evolueren 

naarmate de kwaliteit en de beschikbaarheid van gegevens erop vooruitgaan. 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Meer informatie over de soorten PAI's waarmee rekening wordt gehouden, vindt 

u via de volgende link op de SFDR-website van Candriam (SFDR: verordening 

betreffende informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector): 

https://www.candriam.com/en/private/market-insights/sfdr/  

https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/ 

Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

Het compartiment heeft afzonderlijke of gezamenlijke doelstellingen die beogen 

een rendement in overeenstemming met geldmarkttarieven te bieden of de 

waarde van de belegging te vrijwaren. Het compartiment streeft ernaar beleggers 

te laten profiteren van de prestaties van hoofdzakelijk geldmarktinstrumenten in 

EUR met een resterende looptijd van minder dan 397 dagen of met een rentevoet 

die minstens jaarlijks wordt herzien, die voornamelijk door hoogstaande 

emittenten worden uitgegeven via discretionair beheer.  

De beleggingsstrategie wordt uitgevoerd volgens een duidelijk omlijnd 

beleggingsproces en een strikt risicokader. De risicocontrole van Candriam gaat na 

of die elementen nageleefd worden. 

Wat de ecologische en sociale aspecten van de beleggingsstrategie betreft, 

worden de intern ontwikkelde ESG-analyse van Candriam, die een ESG-rating en 

score oplevert, en de normatieve screening op controverses en de uitsluiting van 

controversiële activiteiten toegepast om op die manier het beleggingsuniversum 

van het compartiment te bepalen.    

Daarnaast wordt de ESG-analyse van Candriam, die een analyse omvat van de 

activiteiten van een emittent en van zijn omgang met de belangrijkste 

stakeholders, geïntegreerd in het financieel beheer van de portefeuille. Zo kan de 

beheerder de risico's en opportuniteiten detecteren in het kader van de grote 

uitdagingen op het vlak van duurzame ontwikkeling.  

Als beheermaatschappij heeft Candriam een kader voor risicocontrole uitgewerkt, 

zoals beschreven in het beleid voor het beheer van duurzaamheidsrisico’s. De 

risicocontrole in het kader van de beleggingsstrategie van het compartiment moet 

ervoor zorgen dat de beleggingen afgestemd zijn op en rekening houden met de 

ecologische, sociale en governance-indicatoren en de bovengenoemde 

duurzaamheidsdrempels. 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

De beleggingsstrategie omvat bindende elementen zoals een 

uitsluitingsbeleid dat een normatieve screening bevat en de uitsluiting van 

De 
beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissing
en op basis van 
factoren als 
beleggingsdoelstelli
ngen en 
risicobereidheid. 

 

 

https://www.candriam.com/en/private/market-insights/sfdr/
https://www.candriam.com/en/professional/market-insights/sfdr/


 

 

 

 

bepaalde controversiële activiteiten, zoals beschreven in het 

uitsluitingsbeleid van Candriam dat beschikbaar is op de website van 

Candriam: 

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/sri-

publications---candriam policies/exclusion-policy.pdf.  

Bovendien is de portefeuille zo samengesteld dat hij voldoet aan of zich 

houdt aan: 

- het streefdoel voor de hierboven vermelde duurzaamheidsindicator; 

- het vastgelegde minimumaandeel beleggingen met ecologische en 

sociale kenmerken; 

- het vastgelegde minimumaandeel duurzame beleggingen. 

 

 Wat is het toegezegde minimumpercentage om het spectrum van beleggingen te 

beperken, overwogen vóór die beleggingsstrategie wordt toegepast?  

Het compartiment past een uitsluitingsbeleid toe, met een normatieve 

filter/screening en de uitsluiting van bepaalde controversiële activiteiten. Er 

is geen minimumpercentage waarmee het beleggingsuniversum verminderd 

moet worden vóór de beleggingsstrategie wordt toegepast. 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

Corporate governance vormt een cruciaal onderdeel van Candriams analyse 

van de belanghebbenden. Daarbij worden de volgende zaken beoordeeld: 

1) de manier waarop een bedrijf omgaat met de belanghebbenden en 

het beheer ervan; en 

2) de manier waarop de raad van bestuur van een bedrijf zijn 

governance- en beheersfuncties uitoefent met betrekking tot de 

informatieverschaffing, transparantie en het in aanmerking nemen 

van de duurzaamheidsdoelstellingen. 

Om de bestuurspraktijken van een bedrijf te beoordelen, met name wat 

betreft de degelijkheid van de managementstructuren, de relatie met de 

werknemers, de verloning van het personeel en de naleving van de fiscale 

wetgeving, zoals bepaald in de SFDR, omvat de ESG-analyse van Candriam 

onder meer 5 belangrijke bestuurspijlers: 

1. De strategische richting, waarbij de onafhankelijkheid, 

deskundigheid en samenstelling van de raad van bestuur worden 

beoordeeld en waarbij erop wordt toegezien dat de raad in het 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 

https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam%20policies/exclusion-policy.pdf
https://www.candriam.com/siteassets/medias/publications/sri-publications---candriam%20policies/exclusion-policy.pdf


 

 

 

 

belang van alle aandeelhouders en andere belanghebbenden 

handelt en kan opwegen tegen de directie; 

2. Een auditcomité en een beoordeling van de onafhankelijkheid van de 

auditeurs/revisoren om belangenconflicten te voorkomen; 

3. Transparantie over de verloning van hogere kaderleden, waardoor 

kaderleden en het remuneratiecomité verantwoording moeten 

afleggen ten aanzien van de aandeelhouders, de belangen van 

kaderleden en aandeelhouders op elkaar afgestemd worden en er 

gefocust kan worden op de bedrijfsprestaties op lange termijn;  

4. Het maatschappelijk kapitaal om ervoor te zorgen dat alle 

aandeelhouders gelijke stemrechten hebben; 

5. Financieel gedrag en transparantie. 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

Het compartiment beoogt minstens 75% van de totale nettoactiva te beleggen 

in beleggingen met ecologische en sociale kenmerken, waarvan minstens 20% zal 

bestaan uit duurzame beleggingen. Maximaal 25% van de totale nettoactiva van 

het compartiment mag in 'overige activa' belegd worden. 

Beleggingen met ecologische en sociale kenmerken zijn beleggingen waarop de 

eigen ESG-analyse van Candriam is toegepast. Daarnaast moeten dergelijke 

beleggingen voldoen aan het uitsluitingsbeleid van Candriam ten aanzien van 

controversiële activiteiten en normatieve screening. Beleggingen met ecologische 

of sociale kenmerken (E/S) moeten degelijke bestuurspraktijken hanteren. 

De definitie van een duurzame belegging is gebaseerd op de eigen ESG-analyse 

van Candriam. Een emittent die de uitsluitingsfilters van Candriam overleeft, komt 

in aanmerking als duurzame belegging op basis van zijn ESG-rating. 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in specifieke activa. 

 

 

 

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

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op 
E/S-kenmerken: 

Min. 75%

#1A Duurzaam: 
Min. 20%  

Afgestemd op de 
taxonomie: -

Andere ecologisch: 
Min.0%

Sociaal: Min. 0%#1B Andere E/S-
kenmerken: Min. 

0%
#2 Andere: Max. 

25%

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissien
iveaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Het gebruik van derivaten is niet bedoeld om de ecologische en sociale 
kenmerken die het compartiment promoot, te bereiken. 

 
In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
 

De Europese taxonomieverordening omvat zes afzonderlijke maar onderling 

verbonden milieudoelstellingen. Die milieudoelstellingen staan centraal in het 

onderzoek en de ESG-analyse van emittenten van Candriam. 

Momenteel is echter slechts een handvol bedrijven wereldwijd op de taxonomie 

afgestemd. 

Daarom verbindt het compartiment zich niet tot een minimale afstemming op de 

EU-taxonomie. Bijgevolg moet het minimale afstemmingspercentage worden 

beschouwd als nul. 

Om het afstemmingspercentage van de beleggingen op de taxonomie te 

bepalen, doet Candriam een beroep op het ESG-team van Candriam dat zijn 

eigen ESG-onderzoeks- en analysemethodes hanteert. Zij gebruiken de gegevens 

die door bedrijven worden verstrekt over hun op de taxonomie afgestemde 

activiteiten en/of gegevens van externe gegevensleveranciers of andere bronnen 

die volgens het ESG-team van Candriam betrouwbare analyses maken en 

gegevens verspreiden over de afstemming op de taxonomie door bedrijven. Die 

berekening is niet onderworpen aan een audit of controle door een externe 

partij. 

De methode om de afstemming van de beleggingen op de EU-taxonomie te 

berekenen is gebaseerd op de omzet/de inkomsten van een bedrijf. 

Het compartiment kan duurzame beleggingen met milieudoelstellingen 

aanhouden die niet afgestemd zijn op ecologisch duurzame economische 

activiteiten zoals bedoeld en gedefinieerd in de EU-taxonomie. 

De milieudoelstellingen van de duurzame beleggingen zoals gedefinieerd in de 

prospectus of het transparantiebeleid van Candriam streven niet alleen 

klimaatdoelstellingen na in de zin van de Europese taxonomieverordening, maar 

ook andere milieudoelstellingen, met name de afstemming op een doelstelling 

omtrent circulaire economie, een specifiek streefcijfer voor de temperatuur of 

duurzame doelstellingen die deels rekening houden met ecologische indicatoren 

zoals een betere algemene ESG-score in vergelijking met een 

referentiebenchmark of het behalen van een absolute ESG-minimumscore. 

 



 

 

 

 

 

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

Er is geen minimumpercentage vastgelegd dat in faciliterende en/of 
transitieactiviteiten belegd moet worden. Toch bevat het kader voor ESG-
onderzoek en -analyse van Candriam een beoordeling van de faciliterende 
en/of transitieactiviteiten en de mate waarin ze bijdragen aan 
duurzaamheidsdoelstellingen. 

 

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

Het compartiment verbindt zich niet tot een minimumpercentage duurzame 
beleggingen met een milieudoelstelling die niet afgestemd is op de EU-
taxonomie. 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen?  
 
Er wordt geen prioriteit gegeven aan ecologische of sociale doelstellingen en 
de strategie streeft er daarom niet naar, noch verbindt zich ertoe, om een 
specifiek minimumpercentage in duurzame beleggingen met een sociale 
doelstelling te beleggen. 

 
Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 
 
Beleggingen die onder de categorie ‘Overige’ vallen, mogen tot maximaal 25% 

van de totale nettoactiva aanwezig zijn in het compartiment. 

Die beleggingen omvatten onder meer: 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of 

overheidsobligaties* zijn afgestemd op de taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in 

hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief overheidsobligaties, zijn afgestemd 

op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen van het financiële 

product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

x0%%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

0%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 

 

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

 



 

 

 

 

- liquide middelen/cash: tegoeden op zichtrekeningen, omgekeerde 

repo’s die nodig zijn om de liquiditeit van het compartiment te beheren 

naar aanleiding van inschrijvingen/terugkopen en/of die voortvloeien 

uit de beslissing van het compartiment om zich bloot te stellen aan de 

markt; 

- emittenten met ecologische of sociale kenmerken op het moment van 

de aankoop maar die niet volledig meer afgestemd zijn op de 

ecologische of sociale criteria van Candriam. De bedoeling is om die 

beleggingen te verkopen; 

- andere beleggingen (inclusief derivaten op één onderliggende emittent 

(‘single name’)) die kunnen aangekocht worden voor 

diversificatiedoeleinden en die mogelijk niet onderworpen zijn aan een 

ESG-screening of waarvoor er geen ESG-gegevens beschikbaar zijn;  

- derivaten op meerdere onderliggende emittenten (‘non single name’) 

kunnen gebruikt worden voor een doeltreffend portefeuillebeheer 

en/of voor afdekkingsdoeleinden en/of tijdelijk naar aanleiding van 

inschrijvingen/terugkopen. 

 

Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te 

bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale 

kenmerken die het promoot?  

Er is geen specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om de 

afstemming op de ecologische of sociale kenmerken te beoordelen. 

Hoe wordt de referentiebenchmark continu afgestemd op alle ecologische of 

sociale kenmerken die dit financiële product promoot? 

N/A 

Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de 

index continu gewaarborgd? 

N/A 

Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex? 

N/A 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

   

Referentiebenchmarks 
zijn indices die meten 
of het financiële 
product voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
promoot.  

 

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI R-co DYNAMIC TAP 
Identificatiecode voor rechtspersonen (LEI): 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

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

 

Door middel van eigen onderzoek en de ratings van MSCI ESG Research houden 

wij in onze algemene benadering rekening met een brede waaier van ecologische 

(fysieke risico's van de klimaatverandering, waterstress, afvalverwerking e.d.) en 

sociale criteria (scholing van werknemers, productveiligheid, doorlichting van 

productiepraktijken e.d.). 

Ter aanvulling daarvan gaan de beleggingsteams in hun voorafgaande analyse van 

het ESG-profiel en hun beoordeling van het duurzaamheidstraject van de emittent 

en/of sector tijdens de looptijd van de belegging, op zoek naar relevante 

elementen van materieel belang. Daarbij kunnen de volgende elementen in 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 
beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
30%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 
niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 
 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische activiteit 
die bijdraagt aan het 
bereiken van een 
milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen waarin 
is belegd praktijken op 
het vlak van goed 
bestuur volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem dat 
is vastgelegd in  de 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  Duurzame 
9beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met de 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

aanmerking worden genomen op basis van de mate van afhankelijkheid van de 

emittent en/of sector en de omvang van hun impact: controverses (soorten, ernst 

en frequentie), externe effecten (uitstoot van CO2/toxische stoffen, 

waterverbruik, vernietiging van de biodiversiteit, ongevallen, ontslagen, 

stakingen, precaire arbeidsovereenkomsten, fraude e.d.) en bijdragen 

(afstemming op de taxonomie, bijdrage aan de duurzame-

ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (de 'SDG's'), 

temperatuurscenario in lijn met de Overeenkomst van Parijs e.d.). 

 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

De duurzaamheidsindicatoren die worden gebruikt om de promotie van 

ecologische en/of sociale kenmerken aan te tonen, zijn: 

- ESG-profiel (ESG-rating, ontwikkeling van de rating en spreiding per 

sector) 

- Koolstofintensiteit (afwijking ten opzichte van indices, sectorbijdrage 

en identificatie van de emittenten die de grootste bijdrage leveren) 

- Transitieprofiel (reductiedoelstellingen, groen aandeel, categorieën 

transitieactiviteiten e.d.) 

- Governance: vertegenwoordiging van vrouwen in de raad van 

bestuur 

- Duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's): percentage dat is 

afgestemd op de SDG's 

 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

Een belegging wordt als duurzaam of 'sustainable investment' beschouwd 

als uit onze analyse van drie pijlers blijkt dat zij: (i) bijdraagt aan een milieu- 

of sociale doelstelling, (ii) geen ernstige afbreuk doet aan milieu- of sociale 

doelstellingen en (iii) praktijken op het gebied van goed bestuur toepast. 

Onze definitie is gebaseerd op gegevens verstrekt door onze dienstverlener 

MSCI ESG Research. 

Meer informatie over onze definitie van duurzaam beleggen is te vinden op 

onze website, https://am.fr.rothschildandco.com/fr/informations-

reglementaires/.  

Voor privaatrechtelijke emittenten houdt onze benadering van duurzaam 

beleggen rekening met: 

Duurzaamheidsindic
atoren meten hoe 
de 
duurzaamheidsdoels
tellingen van het 
financiële product 
worden bereikt. 

 

 

https://am.fr.rothschildandco.com/fr/informations-reglementaires/
https://am.fr.rothschildandco.com/fr/informations-reglementaires/


 

 

 

 

- de algemene positieve bijdrage van bedrijven door middel van het 

percentage van hun inkomsten dat een positieve bijdrage levert, dat 

wil zeggen dat verband houdt met activiteiten met een positief effect 

op het milieu of de maatschappij (schone energie, energie-

efficiëntie, toegang tot zorg e.d.) of met hun uitgifte van duurzame 

schuldbewijzen (groene, sociale en duurzame obligaties); 

- hun bijdrage aan milieudoelstellingen, zoals de 

emissiereductiedoelstellingen in lijn met de Overeenkomst van Parijs 

of de doelstellingen om het waterverbruik te verminderen; 

- hun bijdrage aan sociale doelstellingen door middel van hun 

afstemming op de duurzameontwikkelingsdoelstellingen van de 

Verenigde Naties nummer 5 (gendergelijkheid), 8 (eerlijk werk en 

economische groei) of 10 (ongelijkheid verminderen). 

Voor publiekrechtelijke emittenten houdt onze benadering van duurzaam 

beleggen rekening met: 

- de algemene positieve bijdrage van overheden door middel van hun 

uitgifte van duurzame schuldbewijzen (groene, sociale en duurzame 

obligaties); 

- hun positieve bijdrage aan het milieu doordat zij de Overeenkomst 

van Parijs of het Biodiversiteitsverdrag van de Verenigde Naties 

hebben ondertekend; 

- hun positieve bijdrage aan de maatschappij gelet op hun prestaties 

op het gebied van gelijkheid (GINI-index) en persvrijheid (Freedom 

House). 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

Om als duurzaam te worden aangemerkt, mag een belegging geen ernstige 

afbreuk doen aan de milieu- of sociale doelstellingen waartoe zij wil 

bijdragen. 

Ten aanzien van privaatrechtelijke emittenten controleren we dat 

voornamelijk met behulp van de indicatoren van de belangrijkste ongunstige 

effecten op duurzaamheidsfactoren zoals gedefinieerd in de regelgeving 

betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid, waarbij we ons met 

name richten op: 

- schendingen van het Global Compact van de Verenigde Naties 

(UNGC) of de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van 

de OESO (verplichte indicator 10) 

- broeikasgasemissies (verplichte indicator 1) 

- koolstofvoetafdruk (verplichte indicator 2) 



 

 

 

 

- broeikasgasintensiteit (verplichte indicator 3) 

- genderdiversiteit in de raad van bestuur (verplichte indicator 13) 

- blootstelling aan controversiële wapens (verplichte indicator 14) 

In de loop van 2023 zullen wij ook rekening gaan houden met de andere 

verplichte indicatoren. 

Wij gebruiken in onze benadering ook de ESG-rating als minimale garantie van 

de globale duurzaamheidsprestaties. 

Ten aanzien van publiekrechtelijke emittenten controleren we dat 

voornamelijk met behulp van de volgende elementen: 

- geen betrokkenheid bij internationale sancties (verplichte indicator 

16) 

- prestaties op het gebied van corruptie 

- globale duurzaamheidsprestaties, gemeten aan de hand van de ESG-

rating 

 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren  

Wij houden rekening met de belangrijkste ongunstige effecten om een 
belegging als duurzaam te kwalificeren. 

Voor privaatrechtelijke emittenten houden wij rekening met de 
verklaringen van bedrijven over de verplichte indicatoren 1, 2, 3, 10, 13 
en 14. 

In de loop van 2023 zullen wij ook rekening gaan houden met de andere 
verplichte indicatoren. 

Voor publiekrechtelijke emittenten houden wij rekening met de 
verplichte indicator 16. 

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen en de richtlijnen van de VN over bedrijven en 
mensenrechten (UNGP)? Details:  

In onze definitie van duurzaam beleggen voor privaatrechtelijke 
emittenten controleren wij of er geen schendingen zijn van het Global 
Compact van de Verenigde Naties (UNGC) of de richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen van de OESO. Daarvoor gebruiken wij 
een globale controversescore die de historische en actuele 
betrokkenheid van het bedrijf bij schendingen van de internationale 
normen meet. Wij nemen meer bepaald de volgende normatieve 
raamwerken in acht: het Global Compact van de Verenigde Naties 
(UNGC), de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de significante 
ongunstige effecten 
van 
beleggingsbeslissinge
n op 
duurzaamheidsfactor
en die te maken 
hebben met 
ecologische, sociale 
en 
personeelsaangelege
nheden, respect voor 
mensenrechten en 
de bestrijding van 
corruptie en 
omkoping. 

 



 

 

 

 

bedrijfsleven en mensenrechten (UNGP on business and Human Rights), 
de Verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) en de 
OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen. 

Daarenboven sluiten wij in alle beleggingen van de Beheermaatschappij 
bedrijven uit die schendingen begaan tegen de tien basisbeginselen van 
het Global Compact van de Verenigde Naties (UNGC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, Rothschild & Co Asset Management Europe heeft de belangrijkste 

ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren geïdentificeerd waarop 

het zijn inspanningen en middelen prioritair wil richten bij de 

implementatie van zijn duurzame beleggingsbenadering: 

Privaatrechtelijke emittenten: 

o Klimaatverandering 

- Broeikasgasemissies en -intensiteit, scopes 1 en 2 

(indicatoren 1 en 3) 

- Betrokkenheid bij fossiele brandstoffen (indicator 4) 

- Blootstelling aan emittenten die zich er niet toe hebben 

verbonden de Overeenkomst van Parijs na te leven 

(optionele klimaatindicator 4) 

o Mensenrechten, ethische zakenpraktijken en respect voor de 

menselijke waardigheid 

- Schending van fundamentele ethische normen (indicator 

10) 

- Genderdiversiteit in bestuursorganen (indicator 13) 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

- Betrokkenheid bij controversiële wapens (indicator 14) 

- Blootstelling aan emittenten met een gebrekkig 

anticorruptiebeleid (optionele indicator sociale thema's / 

mensenrechten 15) 

Overheidsemittenten: 

o Mensenrechten, ethische zakenpraktijken en respect voor de 

menselijke waardigheid 

o Blootstelling aan landen die de mensenrechten schenden en 

daarvoor aan sancties onderworpen zijn (indicator 16) 

Om rekening te houden met de verplichte indicatoren en om onze 

optionele en prioritaire indicatoren te bepalen, hebben wij ons gebaseerd 

op de methodologie en data van onze externe dienstverlener, MSCI ESG 

Research. 

In de praktijk worden de belangrijkste ongunstige effecten in aanmerking 

genomen in alle elementen van onze duurzame benadering: 

uitsluitingsbeleid, analyse- en selectieproces met integratie van ESG-

criteria, engagementbeleid en ESG-verslaglegging. Voor dit product 

brengen wij jaarlijks verslag uit over alle verplichte en optionele 

indicatoren die de Beheermaatschappij heeft gekozen. 

Ons beleid inzake de integratie van de belangrijkste ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren is te vinden op onze website: 

https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-

responsable/documents-utiles/.  

Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

De bevek kan het vermogen in functie van de ontwikkeling van de markten als 

volgt beleggen: maximaal 100% in aandelen van alle kapitalisatiegroottes 

(waarvan maximaal 20% in kleine kapitalisaties, inclusief microkapitalisaties) en uit 

alle regio's (en maximaal 100% in aandelen van landen buiten de OESO, inclusief 

opkomende landen); maximaal 100% in obligaties, waarvan maximaal 20% in 

converteerbare obligaties, van openbare en/of particuliere emittenten met om 

het even welke rating; maximaal 20% in speculatieve obligaties (zogeheten 

hoogrentende obligaties) en maximaal 10% in obligaties zonder rating; en 

maximaal 10% in ICBE's. Ook kan de bevek voor maximaal 100% van het vermogen 

direct of indirect blootgesteld zijn aan landen die geen lid zijn van de OESO, 

inclusief opkomende landen, en voor maximaal 20% van het vermogen aan de 

risico's van kleine kapitalisaties (inclusief microkapitalisaties). 

Meer informatie is te vinden in het prospectus. 

De 
beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissing
en op basis van 
factoren als 
beleggingsdoelstelli
ngen en 
risicobereidheid. 

 

 

https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/
https://am.fr.rothschildandco.com/fr/investissement-responsable/documents-utiles/


 

 

 

 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

Naleving van ons gemeenschappelijk uitsluitingskader 

o Verplichte uitsluitingen: controversiële wapens en internationale 

sancties. 

o Discretionaire uitsluitingen: Global Compact van de Verenigde Naties 

(UNGC) en thermische steenkool. 

Integratie van materiële ESG-criteria in het analyseproces 

o Een beoordeling die financiële en ESG-criteria combineert: de ESG-

criteria worden ingepast in het analyseproces van elk beheerdomein 

en kunnen zowel op sectoren als op individuele emittenten en zowel 

op de beheermaatschappij in haar geheel als op individuele ICB's 

worden toegepast, naargelang de activaklasse. 

Naleving van duurzaamheidsvereisten op portefeuilleniveau 

o De ESG-rating moet minimaal BBB bedragen. 

o Er geldt een minimumpercentage voor op de taxonomie afgestemde 

beleggingen en duurzame beleggingen. 

o Er geldt een minimale dekking door ESG-ratings: 

Het deel van de posities waarvoor de analyse rekening houdt met niet-

financiële criteria, moet altijd groter zijn dan: 

i. 90% van het deel van het nettovermogen dat bestaat uit aandelen 

die zijn uitgegeven door ondernemingen met een marktkapitalisatie 

van meer dan 10 miljard euro die hun maatschappelijke zetel in een 

ontwikkeld land hebben, uit schuldbewijzen en 

geldmarktinstrumenten met een 'investment-grade'-kredietrating 

en uit staatsobligaties uitgegeven door ontwikkelde landen; 

ii. 75% van het deel van het nettovermogen dat bestaat uit aandelen 

die zijn uitgegeven door ondernemingen met een marktkapitalisatie 

van minder dan 10 miljard euro of waarvan de maatschappelijke 

zetel in een opkomend land is gevestigd, uit schuldbewijzen en 

geldmarktinstrumenten met een 'high-yield'-kredietrating en uit 

staatsobligaties uitgegeven door opkomende landen. 

o De portefeuille moet beter scoren voor niet-financiële criteria dan 

het initiële beleggingsuniversum. 

o Emittenten worden uitgesloten als zij behoren tot een aantal 

'controversiële' sectoren, zoals tabak, kansspelen, wapens, 

conventionele en niet-conventionele olie- en gaswinning, winning 



 

 

 

 

van thermische steenkool, elektriciteitsopwekking, 

landbouwgrondstoffen, mijnbouw, palmolie en soja. 

o Controversiële overheden die de Belfius Country Watchlist afwijst, 

worden uitgesloten. 

Actief engagement 

o Gerichte dialoog, in het bijzonder over onze prioritaire thema's 

(klimaattransitie, inclusie en rechtvaardige transitie e.d.) en 

controverses. 

o Een verantwoordelijk stembeleid dat wordt toegepast op alle 

aandelenposities. 

o Actieve deelname aan verschillende werkgroepen (Ademe, Finance 

for Tomorrow, AFG, Climate Action 100+ e.d.) over 

portefeuillestrategieën (impact, biodiversiteit, fossiele energie, 

rechtvaardige transitie e.d.). 

De ESG-ratings zijn hoofdzakelijk afkomstig van een externe dienstverlener, 

MSCI ESG Research, die bedrijven een rating toekent van CCC tot AAA 

(waarbij AAA de beste rating is). 

Aangezien de ESG-gegevens volledig geïntegreerd zijn in onze operationele 

systemen, is de ESG-monitoring een doorlopend proces. 

Heel onze waardeketen (de teams voor compliance, risicobeheer, 

beleggingsbeheer en verslaglegging) gebruikt dezelfde ESG-gegevens (die 

driemaandelijks worden bijgewerkt) en in alle systemen zijn ESG-

beperkingen en -vereisten opgenomen, zodat wij doorlopend en in real time 

kunnen toezien op de naleving ervan. 

Het compliance-team houdt ons gemeenschappelijke uitsluitingsbeleid up-

to-date en integreert het in de operationele systemen voor voorafgaande 

controle bij transacties. De risicobeheerteam staat in voor de specifieke 

limieten en duurzame doelstellingen op productniveau. 

De beheerteams hebben toegang tot de ESG-gegevens en kunnen de 

naleving van hun duurzaamheidsverplichtingen dagelijks monitoren via de 

Bloomberg-portal. De beleggingsbeheerders analyseren in het kader van de 

allocatie van hun portefeuille permanent de gevolgen die een wijziging in de 

portefeuille op de duurzaamheidsvereisten zou hebben. 

Bovendien komen de beleggingscomités regelmatig bijeen om de 

duurzaamheidsrisico's en ESG-vraagstukken van een specifieke emittent 

en/of portefeuille door te lichten. 

Tot slot meldt MSCI ESG Research ratingwijzigingen en ESG-controverses aan 

de beleggingsteams en controleafdelingen, en monitoren onze analisten de 

actuele ontwikkelingen. Een gedetailleerd proces van de monitoring van 



 

 

 

 

controverses is te vinden in het Beleid inzake de belangrijkste ongunstige 

effecten. 

De ESG-verslagen worden opgesteld aan de hand van dezelfde ESG-gegevens 

en vervolgens bekrachtigd door de beleggingsteams. 

 

 Wat is het toegezegde minimumpercentage om het spectrum van beleggingen te 

beperken, overwogen vóór die beleggingsstrategie wordt toegepast?  

De inperking van het initiële beleggingsuniversum gebeurt niet door 

voorafgaand aan het beleggingsproces een vast reductiepercentage te 

hanteren. Het beleggingsuniversum wordt daarentegen ingeperkt door 

toepassing van de verplichte uitsluitingen en de discretionaire uitsluitingen 

van onze Beheermaatschappij. 

Vervolgens wordt het beleggingsuniversum verder ingeperkt via de volgende 

uitsluitingen: 

o Emittenten worden uitgesloten als zij behoren tot een aantal 

'controversiële' sectoren, zoals tabak, kansspelen, wapens, 

conventionele en niet-conventionele olie- en gaswinning, winning 

van thermische steenkool, elektriciteitsopwekking, 

landbouwgrondstoffen, mijnbouw, palmolie en soja. 

o Controversiële overheden die de Belfius Country Watchlist afwijst, 

worden uitgesloten. 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

Om te bepalen of en wanneer een bedrijf geen praktijken op het gebied van 

goed bestuur (meer) toepast, hebben wij een tweeledig proces ingevoerd: 

Normatieve screening 

In lijn met ons gemeenschappelijk uitsluitingskader worden privaat- en 

publiekrechtelijke emittenten waartegen internationale sancties zijn 

afgekondigd of die het Global Compact van de Verenigde Naties schenden, 

voor al onze beleggingsfondsen uit het initiële beleggingsuniversum 

geweerd. 

Beoordeling van de praktijken op het gebied van goed bestuur: 

De portefeuillebeheerders en analyseteams zijn verantwoordelijk voor het 

beoordelen en monitoren van de bestuurspraktijken van de bedrijven 

waarin zij beleggen. 

Bij de beoordeling van de praktijken op het gebied van goed bestuur houden 

de beleggingsteams onder andere rekening met: de governancegegevens 

van MSCI ESG Research, de naleving van internationale gedragscodes 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 



 

 

 

 

(bijvoorbeeld of de emittent het UNGC heeft ondertekend), de 

onafhankelijkheid en diversiteit van de raad van bestuur, controverses en de 

staat van dienst van het management en de vertegenwoordigers van de raad 

van bestuur. 

De methodologie van MSCI ESG Research voor de ESG-ratings beschouwt de 

governance-pijler voor alle sectoren als materieel en kent er een weging van 

minimaal 33% aan toe bij de berekening van de uiteindelijke ESG-score voor 

alle emittenten. Die governance-pijler omvat twee subthema's: Goed 

bestuur (structuur en toezicht, raad van bestuur, beloning en boekhouding) 

en het gedrag van het bedrijf (ethische zakenpraktijken en fiscale 

transparantie). Binnen die categorieën wordt onder meer gekeken naar 

goede managementstructuren, de beloning van het personeel, de 

betrekkingen met werknemers en de naleving van de belastingwetgeving. 

Wij beschouwen de beoordeling van praktijken op het gebied van goed 

bestuur als een continu proces en moedigen de beleggingsteams aan om 

bedrijven rechtstreeks te benaderen om bijkomende inlichtingen te 

verkrijgen, punten van zorg aan te kaarten en/of problemen of controverses 

in verband met de waargenomen bestuurspraktijken aan te pakken. 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

 

Hoewel het product gebonden is aan een minimum aan duurzame beleggingen, is 

vooraf geen verdeling over ecologische en sociale doelstellingen bepaald. Dat 

verklaart waarom het minimum voor die twee pijlers 0% bedraagt. 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in specifieke activa. 

 

 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product om te voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op 
E/S-kenmerken

75,0%

#1A Duurzaam

30,0%  

Afgestemd op de taxonomie

3,0%

Andere ecologisch

0,0%

Sociaal

0,0%
#1B Andere E/S-

kenmerken

0,0%
#2 Andere

0,0%

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissien
iveaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

Bovenstaande cijfers van de activa-allocatie zijn precontractuele minima, 

uitgedrukt als percentage van het nettovermogen, en niet de verwachte 

nagestreefde allocatie. Informatie over de werkelijke percentages is te vinden in 

het jaarverslag. 

De onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden 

met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten maken 

minimaal 3% en maximaal 20% van de beleggingen uit. 

Een deel van het nettovermogen van het financiële product kan worden belegd in 

instrumenten die geen ecologische of sociale kenmerken promoten (liquide 

middelen, ICB's of derivaten). Dergelijke instrumenten worden aangehouden om 

technische redenen en om bij te dragen aan de financiële doelstelling van de ICB 

(afdekking, terugkopen e.d.). Er worden minimale ESG-garanties op toegepast in 

lijn met onze duurzame benadering, die hierna uitvoeriger worden omschreven in 

het antwoord op de vraag over de 'overige' beleggingen. 
 

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

Derivaten worden niet gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken van 

het financiële product te promoten, maar zullen de duurzaamheid van de 

portefeuille niet wezenlijk veranderen. 

 

In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  

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

Het minimumaandeel van transitie- en faciliterende activiteiten wordt niet 
vooraf bepaald. 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of 

overheidsobligaties* zijn afgestemd op de taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in 

hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief overheidsobligaties, zijn afgestemd 

op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen van het financiële 

product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

3%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

3%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 



 

 

 

 

 

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

Binnen het minimumaandeel duurzame beleggingen wordt het deel met een 
niet op de taxonomie afgestemde milieudoelstelling niet vooraf bepaald. 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen?  

Binnen het minimumaandeel duurzame beleggingen wordt het deel met een 

sociale doelstelling niet vooraf bepaald. 

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

Een deel van het nettovermogen van het financiële product kan worden belegd 

in effecten die niet worden getoetst aan ESG-criteria en in liquide middelen. Al 

die effecten voldoen niettemin aan het gemeenschappelijke uitsluitingsbeleid 

van onze beheermaatschappij, waardoor een minimum aan ESG-principes is 

gewaarborgd. 

Die effecten in de portefeuille worden gebruikt om de financiële doelstelling 

van het financiële product na te streven, binnen de in het prospectus 

voorgeschreven limieten. 

Het financiële product kan in bijkomende orde, tot maximaal 10% van zijn 

nettovermogen, liquide middelen aanhouden. Daarbij houden wij rekening met 

de ESG-rating van de bank waarbij die worden aangehouden. De liquide 

middelen kunnen ook worden belegd in geldmarkt-ICB's die door onze 

beheermaatschappij worden beheerd. Dit zijn ICB's die ons ESG-beleid naleven 

en waarvoor wij over volledige transparantie beschikken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te bepalen 

of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken 

die het promoot?  

N.V.T. 

Hoe wordt de referentiebenchmark continu afgestemd op alle ecologische of 

sociale kenmerken die dit financiële product promoot? 

N.V.T. 

Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de 

index continu gewaarborgd? 

N.V.T. 

Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex? 

     N.V.T. 

Waar kan de methodologie voor de berekening van de aangewezen index 

gevonden worden? 

     N.V.T. 

 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

   

Referentiebenchmarks 
zijn indices die meten 
of het financiële 
product voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
promoot.  

 

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals 

bedoeld in Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en 

Artikel 6, eerste paragraaf, van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI Carmignac Global Active I EUR 
Identificatiecode voor rechtspersonen : 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

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

Het fonds past een "best-in-universe"-benadering toe (identificatie van bedrijven 

met duurzame activiteiten) en een "best-efforts”-benadering (waarbij de voorkeur 

wordt gegeven aan emittenten waarvan de ESG-praktijken en -prestaties een 

verbetering laten zien of waarvan de vooruitzichten op dat punt positief zijn) om 

zo duurzaam te beleggen door een strategie op basis van vier pijlers te hanteren: 

1) ESG-integratie, 2) negatieve screening, 3) positieve screening, en 4) 

verantwoord aandeelhouderschap, om zo de ecologische en sociale kenmerken te 

promoten. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan het milieu dankzij 

beleggingen die de mitigatie van en adaptatie aan klimaatverandering bevorderen, 

en draagt het deels ook positief bij aan het milieu en de maatschappij door een 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 
beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
0%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 
niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 
 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische activiteit 
die bijdraagt aan het 
bereiken van een 
milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen waarin 
is belegd praktijken op 
het vlak van goed 
bestuur volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem dat 
is vastgelegd in  de 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  Duurzame 
9beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met de 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

aanpak die is geïnspireerd door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen 

(Sustainable Development Goals of SDG's) van de Verenigde Naties. 

Het fonds heeft een samengestelde referentiebenchmark (MSCI ACWI (USD) (met 

herbelegde nettodividenden) en ICE BofA Global Government Index (USD), met 

uitsluiting van de gekapitaliseerde ESTR) aangewezen als referentiebenchmark 

voor duurzaamheid, om op die manier de ESG-prestaties van het fonds te meten. 
 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

Dit fonds gebruikt de volgende duurzaamheidsindicatoren in zijn methode 

op basis van vier pijlers om de verwezenlijking van elk van de door dit 

financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken te meten: 

1) Dekkingsgraad van de ESG-analyse: De ESG-integratie, gemeten aan 

de hand van de ESG-rating van "START" (System for Tracking and 

Analysis of a Responsible Trajectory), het bedrijfseigen ESG-platform 

van Carmignac, wordt op minstens 90% van de effecten (exclusief 

liquide middelen en derivaten) toegepast. 

2) Reductie van het beleggingsuniversum (minstens 20% van de 

aandelenportefeuille, en de bedrijfsobligatieportefeuille): negatieve 

screening en uitsluiting van niet-duurzame activiteiten en praktijken, 

bepaald op basis van lage ESG-scores van START, MSCI en ISS 

(“Institutional Shareholder Services”) ESG, worden toegepast aan de 

hand van de volgende indicatoren: (a) schadelijke praktijken voor 

milieu en maatschappij, (b) controverses in verband met de OESO-

richtlijnen en de beginselen van het Global Compact van de 

Verenigde Naties, (c) controversiële en conventionele wapens, (d) 

winning van thermische steenkool, (e) productie van olie en gas, (f) 

bedrijven betrokken bij de constructie en het onderhoud van 

kerncentrales buiten de Europese Unie, (g) energieproducenten 

zonder streefdoel voor de afstemming op het Akkoord van Parijs, (h) 

bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, (i) bedrijven 

die betrokken zijn bij pornografie, (j) bedrijven die betrokken zijn bij 

weddenschappen en kansspelen. 

3) Positieve screening: minstens 10% van het nettovermogen van het 

fonds (d.w.z. de nettoactiva met uitzondering van liquide middelen, 

derivaten gebruikt voor afdekkingsdoeleinden en icb's die worden 

gebruikt om de liquiditeit te beheren) wordt belegd in aandelen van 

bedrijven die minstens 50% van hun inkomsten genereren uit 

goederen en diensten die verband houden met bedrijfsactiviteiten 

die een positieve uitwerking hebben op 1 van de 9 (van de in totaal 

17) duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, 

of die minstens 50% van hun CapEx in dergelijke activiteiten 

Duurzaamheidsindic
atoren meten hoe 
de 
duurzaamheidsdoels
tellingen van het 
financiële product 
worden bereikt. 

 

 



 

 

 

 

investeren. Ga voor meer informatie over de duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties naar 

https://sdgs.un.org/goals. Het minimumaandeel van duurzame 

beleggingen met milieudoelstellingen en sociale doelstellingen 

bedraagt respectievelijk 1% en 3% van het fondsvermogen. 

4) Verantwoord aandeelhouderschap: het ecologische en sociale 

engagement ten aanzien van bedrijven dat tot een beter beleid 

inzake duurzame ontwikkeling van de bedrijven leidt, wordt gemeten 

aan de hand van de volgende indicatoren: (a) mate van actieve 

betrokkenheid en stembeleid, (b) aantal engagementinitiatieven, (c) 

stemmingspercentage, en (d) deelname aan algemene 

vergaderingen van aandeelhouders (of als houder van obligaties). 

Bovendien, wat de monitoring van de belangrijkste ongunstige 

effecten betreft (principal adverse impacts of 'PAI'), en 

overeenkomstig bijlage 1 van gedelegeerde verordening (EU) 

2022/1288, volgt het fonds 16 verplichte ecologische en sociale 

indicatoren, en 2 facultatieve indicatoren om het effect van de 

duurzame beleggingen op deze indicatoren aan te tonen: 

broeikasgasemissies (BKG), koolstofvoetafdruk, BKG-intensiteit van 

ondernemingen waarin is belegd, blootstelling aan ondernemingen 

actief in de sector fossiele brandstoffen, aandeel verbruik en 

opwekking niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik 

per sector met grote klimaateffecten, activiteiten met negatieve 

gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden, emissies in water, 

aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval, waterverbruik en -

recycling (facultatief), schendingen van de beginselen van het VN 

Global Compact of van de richtsnoeren voor multinationale 

ondernemingen van de OESO, ontbreken van procedures en 

compliancemechanismen voor het monitoren van de naleving van de 

beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren 

voor multinationale ondernemingen, niet-gecorrigeerde loonkloof 

tussen mannen en vrouwen, genderdiversiteit raad van bestuur, 

blootstelling aan controversiële wapens, en de ratio buitensporige 

beloning (facultatief). Voor overheidsemittenten worden de 

schendingen van sociale rechten en hun BKG-intensiteit gemonitord. 

 

 Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

Het fonds belegt ten minste 10% van het nettovermogen in aandelen van 

bedrijven die minstens 50% van hun inkomsten genereren uit, of ten minste 

50% van hun CapEx investeren in, goederen en diensten in verband met 

bedrijfsactiviteiten die een positieve uitwerking hebben op 1 van de 9 (van 

de in totaal 17) duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (“SDG's”) van de 

https://sdgs.un.org/goals


 

 

 

 

Verenigde Naties die voor het fonds geselecteerd zijn: (1) Geen armoede, (2) 

Geen honger, (3) Gezondheid en welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon 

water (7) Schone en betaalbare energie, (9) Industrie, innovatie en 

infrastructuur, (11) Duurzame steden en gemeenschappen, (12) 

Verantwoorde consumptie en productie. 

Een onderneming wordt als “afgestemd” beschouwd indien ze 50% of meer 

van de inkomsten haalt uit activiteiten die een positieve bijdrage leveren aan 

een van de negen bovenstaande duurzameontwikkelingsdoelstellingen of 

indien 50% of meer van de CapEx in dergelijke activiteiten wordt 

geïnvesteerd. Deze drempels van 50% wijzen op een aanzienlijke 

intentionaliteit van de onderneming ten aanzien van de bijdragende 

activiteit en haar groeiprojecten. 

Om te bepalen welke ondernemingen afgestemd zijn, heeft de 

beheermaatschappij een robuust classificatiesysteem gecreëerd voor 

bedrijven en op die manier 1700 verschillende zakelijke activiteiten in kaart 

gebracht. Daarnaast maakt de beheermaatschappij gebruik van het “SDG 

Compass”, een hulpmiddel dat werd gecreëerd door het GRI ('Global 

Reporting Initiative'), het Global Compact van de Verenigde Naties en de 

World Business Council For Sustainable Development om voor elke SDG te 

bepalen welke zakelijke activiteiten eraan bijdragen.. Bovendien heeft 

Carmignac “belegbare thema's” gecreëerd al naargelang de zakelijke 

activiteiten. Op basis van deze thema's filtert de beheermaatschappij alle 

zakelijke activiteiten in het classificatiesysteem, door de geschikte zakelijke 

activiteiten af te stemmen op de “belegbare thema's” van Carmignac en 

door de SDG-doelen te gebruiken om het geschikte karakter ervan te 

controleren. Zodra de drempel van 50% van de inkomsten of investeringen 

is overschreden voor een bepaalde emittent, wordt de totale weging van de 

participatie beschouwd als afgestemd. Het minimumaandeel van duurzame 

beleggingen met milieudoelstellingen en sociale doelstellingen bedraagt 

respectievelijk 1% en 3% van het fondsvermogen. 

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

Alle beleggingen van het fonds (niet alleen de duurzame beleggingen) 

worden doorgelicht om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan de 

wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, mensenrechten, 

arbeid en corruptiebestrijding, en dit door middel van een screening op 

controverses. Concreet worden de beleggingen getoetst op de naleving van 

de minimumwaarborgen om te garanderen dat hun zakelijke activiteiten 

voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de 

leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 

Daarnaast controleert het fonds of deze activiteiten geen ernstige afbreuk 

doen ("do no significant harm") aan de milieudoelstellingen. 



 

 

 

 

Het engagement ten aanzien van controversieel gedrag is erop gericht om 

schendingen door bedrijven van de beginselen van het Global Compact van 

de VN en/of de OESO voor multinationale ondernemingen te stoppen en 

gepaste controlemechanismen te creëren om te verhinderen dat deze 

schending zich opnieuw voordoet. Als dit engagement op niets uitdraait, 

wordt het bedrijf als uitgesloten beschouwd. Per kwartaal wordt bepaald 

voor welke beleggingen een hogere mate van engagement noodzakelijk is. 

De mate van engagement kan variëren voor de verschillende beleggingen 

van het fonds. 
 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren? 

 De indicatoren voor ongunstige effecten worden op kwartaalbasis 
gemonitord. De ongunstige effecten worden gerangschikt volgens de 
ernst van de effecten. Na overleg met het beleggingsteam in kwestie, 
wordt een actieplan opgesteld met een kalender voor de uitvoering 
ervan. 

De dialoog met het bedrijf bestaat doorgaans in het gekozen actieplan 
om de ongunstige effecten van het desbetreffende bedrijf te verlagen. 
In dit geval wordt het engagement ten aanzien van het bedrijf 
opgenomen in het driemaandelijks engagementplan van Carmignac, 
conform het engagementbeleid van Carmignac. Er kan besloten worden 
om de belegging van de hand te doen, met een op voorhand bepaalde 
exitstrategie binnen de grenzen van dat beleid. 

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen en de richtlijnen van de VN over bedrijven en 
mensenrechten (UNGP)? Details:  

De beheermaatschappij voert voor alle beleggingen in het fonds een 
screening op controverses uit in verband met de OESO-richtsnoeren 
voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de 
VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 

De beheermaatschappij handelt volgens de beginselen van het Global 
Compact van de Verenigde Naties, de Verklaring over de Fundamentele 
Principes en Rechten op het Werk van de Internationale 
Arbeidsorgansiatie (IAO) en de richtlijnen van de Organisatie voor 
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) waarmee 
multinationale ondernemingen de normen die op hen van toepassing 
zijn kunnen beoordelen, waaronder schendingen van mensenrechten, 
arbeidsrechten en de standaardpraktijken in verband met het klimaat. 

Het fonds voert voor alle beleggingen een screening op controverses uit. 
Bedrijven die betrokken zijn bij ernstige controverses die verband 
houden met het milieu, mensenrechten en het internationaal 
arbeidsrecht, om de voornaamste inbreuken te noemen, worden 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de significante 
ongunstige effecten 
van 
beleggingsbeslissinge
n op 
duurzaamheidsfactor
en die te maken 
hebben met 
ecologische, sociale 
en 
personeelsaangelege
nheden, respect voor 
mensenrechten en 
de bestrijding van 
corruptie en 
omkoping. 

 



 

 

 

 

uitgesloten. Dit screeningsproces vormt de basis voor de identificatie 
van controverses op het gebied van de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de beginselen van het Global 
Compact van de Verenigde Naties en wordt doorgaans “normatieve 
screening” genoemd. Het gaat om een gecontroleerde en afgemeten 
uitsluitingsfilter in “START”, het bedrijfseigen ESG-systeem van 
Carmignac. Een rating en een toetsing op bedrijfscontroverses worden 
toegepast door gegevens van ISS ESG te gebruiken als database voor het 
onderzoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, de beheermaatschappij heeft zich ertoe verbonden om de technische 

reguleringsnormen (“TRN”) uit bijlage 1 van gedelegeerde verordening 

(EU) 2022/1288 toe te passen, die met behulp van 16 verplichte 

ecologische en sociale indicatoren, en 2 facultatieve indicatoren het effect 

van de duurzame beleggingen op deze indicatoren aantonen: 

broeikasgasemissies (BKG), koolstofvoetafdruk, BKG-intensiteit van 

ondernemingen waarin is belegd, blootstelling aan ondernemingen actief 

in de sector fossiele brandstoffen, aandeel verbruik en opwekking niet-

hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik per sector met grote 

klimaateffecten, activiteiten met negatieve gevolgen voor 

biodiversiteitsgevoelige gebieden, emissies in water, aandeel gevaarlijk 

afval en radioactief afval, waterverbruik en -recycling (facultatief), 

schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de 

richtsnoeren voor 

multinationale ondernemingen van de OESO, ontbreken van procedures en 

compliancemechanismen voor het monitoren van de naleving van de 

beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtsnoeren voor 

multinationale ondernemingen, niet-gecorrigeerde loonkloof tussen 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

mannen en vrouwen, genderdiversiteit raad van bestuur, blootstelling aan 

controversiële wapens, en de ratio buitensporige beloning (facultatief). 

Voor overheidsemittenten worden de schendingen van sociale rechten en 

hun BKG-intensiteit gemonitord. 

De belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren worden vermeld in tabel 1 (conform bijlage 1 van 

gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288) in het desbetreffende beleid 

van Carmignac. Deze gegevens worden verstrekt in de jaarverslagen. 

Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

fonds belegt ten minste 10% van het nettovermogen in aandelen van bedrijven die 

minstens 50% van hun inkomsten genereren uit goederen en diensten in verband 

met, of die ten minste 50% van hun CapEx investeren in, bedrijfsactiviteiten die 

een positieve uitwerking hebben op 1 van de 9 (van de in totaal 17) duurzame 

ontwikkelingsdoelstellingen (“SDG's”) van de Verenigde Naties die voor dit fonds 

werden geselecteerd: (1) Geen armoede, (2) Geen honger, (3) Gezondheid en 

welzijn, (4) Kwaliteitsonderwijs, (6) Schoon water (7) Schone en betaalbare 

energie, (9) Industrie, innovatie en infrastructuur, (11) Duurzame steden en 

gemeenschappen, (12) Verantwoorde consumptie en productie. Het 

minimumaandeel van duurzame beleggingen met milieudoelstellingen en sociale 

doelstellingen bedraagt respectievelijk 1% en 3% van het fondsvermogen. 

Het beleggingsuniversum van het fonds wordt beoordeeld op ESG-risico's en -

kansen in START, het bedrijfseigen ESG-platform van Carmignac. De niet-financiële 

analyse wordt in de beleggingsstrategie toegepast via de hieronder beschreven 

activiteiten, waarmee het beleggingsuniversum met aandelen en 

bedrijfsobligaties van het fonds actief wordt gereduceerd met ten minste 20%. Het 

te reduceren initiële beleggingsuniversum omvat ongeveer 2500 uitgevende 

instellingen en bestaat voor het bedrijfsobligatiegedeelte van de portefeuille uit 

de indices ICE BofA Global Corporate, ICE BofA Global Non-Financial High Yield en 

ICE BofA Emerging Market Corporate Plus en voor het aandelengedeelte van de 

portefeuille uit de index MSCI ACWI. Het beleggingsuniversum en het fonds 

worden regelmatig nagezien om de overeenstemming met de beoogde reductie 

van het universum te behouden. 

1) Het fonds voert een bindende, bedrijfsbrede negatieve screening uit om 

bepaalde sectoren en activiteiten uit te sluiten van de portefeuille. 

2) Ook bedrijven die een hoog ESG-risico inhouden, afgaand op hun ESG-

rating, worden uitgesloten. Deze screening maakt zowel gebruik van de 

ESG-ratings van START als die van MSCI. Beleggingen in de 

aandelenportefeuille met een milieu- of sociale MSCI-rating van minder 

dan 1,4, alsmede beleggingen in de obligatieportefeuille met een milieu- 

of sociale MSCI-rating van minder dan 2,5 of met een algemene MSCI-

De 
beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissing
en op basis van 
factoren als 
beleggingsdoelstelli
ngen en 
risicobereidheid. 

 

 



 

 

 

 

rating van "B" of "CCC" zijn bij voorbaat uitgesloten van het 

beleggingsuniversum van het fonds. Bedrijven die een START-score van “C” 

en hoger hebben ontvangen (op een schaal van “A” tot “E”) kunnen weer 

worden opgenomen in het fonds. 

3) Het engagement ten aanzien van bedrijven op ecologisch en sociaal gebied 

is erop gericht hun duurzaamheidsbeleid te verbeteren (mate van actieve 

betrokkenheid en stembeleid, aantal engagementinitiatieven, 

stemmingspercentage en aantal doelstellingen die volledig zijn bereikt 

tijdens vergaderingen met aandeelhouders en obligatiehouders). 

Voordat het beleggingsuniversum op de bovenstaande wijze wordt gereduceerd, 

wordt het universum met aandelen en bedrijfsobligaties opnieuw gewogen om 

elke afwijking te elimineren die aanzienlijke verschillen kan veroorzaken tussen de 

samenstelling van de indices die dit universum vormen en die van de portefeuille 

van het fonds. De twee beleggingsuniversa worden hergewogen met behulp van 

het gemiddelde van de historische wegingen van het fonds, berekend over de 

laatste drie jaar (wat overeenstemt met de aanbevolen beleggingstermijn). Elke 

emittent wordt hergewogen op basis van de historische wegingen van het fonds 

volgens sector, geografische regio (opkomende markten / ontwikkelde markten) 

en beurskapitalisatie (klein/middelgroot/groot), om zo goed mogelijk de 

geografische, sector- en kapitalisatierotaties van het fonds te weerspiegelen. Deze 

wegingen worden afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal en jaarlijks 

herzien door de beheermaatschappij. 

Op het niveau van de emittenten (aandelen en bedrijfsobligaties) worden de niet-

duurzame beleggingen gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze voldoen aan 

de wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, mensenrechten, 

arbeid en corruptiebestrijding, en dit door middel van een screening op 

controverses (zogeheten “normatieve” benadering). Deze beleggingen worden 

getoetst op de naleving van de minimumwaarborgen om te garanderen dat hun 

zakelijke activiteiten voldoen aan de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen en de leidende beginselen van de Verenigde Naties inzake 

bedrijfsleven en mensenrechten. 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

De volgende bindende elementen van de beleggingsstrategie worden 

gebruikt om beleggingen te selecteren en om te voldoen aan alle ecologische 

en sociale kenmerken die dit financiële product promoot: 

1) Minstens 10% van het nettovermogen van het fonds wordt belegd in 

aandelen van bedrijven die minstens 50% van hun inkomsten 

genereren uit goederen en diensten die verband houden met 

bedrijfsactiviteiten die een positieve uitwerking hebben op 1 van de 

9 (van de in totaal 17) duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de 



 

 

 

 

Verenigde Naties, of die minstens 50% van hun CapEx in dergelijke 

activiteiten investeren. 

2) Het minimumaandeel van duurzame beleggingen met 

milieudoelstellingen en sociale doelstellingen bedraagt 

respectievelijk 1% en 3% van het fondsvermogen. 

3) Het beleggingsuniversum met aandelen en bedrijfsobligaties wordt 

actief gereduceerd met minstens 20%. 

4) De ESG-analyse wordt op minstens 90% van de beleggingen (behalve 

liquide middelen en derivaten) toegepast. 

 

 Wat is het toegezegde minimumpercentage om het spectrum van beleggingen te 

beperken, overwogen vóór die beleggingsstrategie wordt toegepast?  

Het toegezegde minimumpercentage waarmee het beleggingsuniversum 

wordt verminderd is 20%. 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

Teneinde de praktijken op het gebied van goed bestuur te beoordelen, 

maakt het fonds gebruik van het bedrijfseigen ESG-systeem “START”, dat 

met name de volgende belangrijke governance-indicatoren van meer dan 

7000 ondernemingen bevat: 1) het onafhankelijkheidspercentage van het 

auditcomité, de gemiddelde termijn van een bestuursmandaat in de raad 

van bestuur, genderdiversiteit in de raad van bestuur, omvang van de raad 

van bestuur, onafhankelijkheid van het vergoedingscomité wat betreft 

goede managementstructuren, 2) beloning van bestuurders, stimuleren van 

duurzaamheid bij bestuurders, en de hoogste beloning wat de beloning van 

het personeel betreft. Het personeelsbeleid wordt gemonitord via de 'S'-

indicatoren van Carmignac (onder meer via de werknemerstevredenheid, 

loonkloof tussen mannen en vrouwen, personeelsverloop) in 'START'. 

Wat de belastingverplichtingen betreft, laat het fonds alleen bedrijven toe 

in het beleggingsuniversum die de OESO-richtsnoeren voor multinationale 

ondernemingen naleven op het gebied van fiscaliteit en die waar nodig 

transparantie aanmoedigen. 

Als ondertekenaar van de Beginselen van Verantwoord Beleggen (Principles 

for Responsible Investment – 'PRI'), verwacht de beheermaatschappij van de 

bedrijven waarin het fonds belegt dat zij: 

1) Een globaal fiscaal beleid publiceren waarin de aanpak van het 

bedrijf op het gebied van verantwoorde fiscaliteit wordt beschreven; 

2) Aan de bevoegde autoriteiten rapporteren over hun processen voor 

fiscaal en risicobeheer; en 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 



 

 

 

 

3) De juiste aangiftes doen in elk van de landen waarin zij actief zijn 

(country-by-country reporting – “CBCR”, verslaglegging per land). 

De beheermaatschappij houdt rekening met deze overwegingen in haar 

handelingen ten aanzien van de bedrijven en bij stemmingen voor meer 

transparantie, door bijvoorbeeld resoluties van aandeelhouders te steunen. 

Voor staatsobligaties worden de volgende governance-criteria beoordeeld: 

ondernemingsklimaat, fiscale positionering, schuldratio in jaren 

belastinginkomsten, saldo op de lopende rekening en economische vrijheid. 

 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

Minstens 90% van de beleggingen van het fonds zullen in principe voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het promoot in overeenstemming met de 

bindende elementen van de beleggingsstrategie. 

 

Minimumaandeel duurzame beleggingen: 

Het fonds doet duurzame beleggingen waarbij het ten minste 10% van het 

nettovermogen belegt in aandelen van bedrijven die minstens 50% van hun 

inkomsten genereren uit goederen en diensten in verband met, of die ten minste 

50% van hun CapEx investeren in, bedrijfsactiviteiten die een positieve uitwerking 

hebben op 1 van de 9 (van de in totaal 17) duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 

(“SDG's”) van de VN. Buiten dit minimumaandeel van duurzame beleggingen van 

10% van het nettovermogen, mag het fonds ook beleggen in ondernemingen 

waarvan minder dan 50% van de omzet is afgestemd op de SDG's van de Verenigde 

Naties, of waarvan geen enkele bron van inkomsten aan dit criterium 

beantwoordt. 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in specifieke activa. 

 

 

 

   * Dekkingsgraad ESG-analyse 
 

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

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- De subcategorie #1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- De subcategorie #1B Andere E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken maar die niet als duurzame belegging worden beschouwd. 

 

 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op 
E/S-kenmerken : 

Min. 90%*

#1A Duurzaam : 
Min. 10% 

Andere ecologisch : 
Min. 1%

Sociaal : Min. 3%

#1B Andere E/S-
kenmerken : Max. 

80%
#2 Andere : Max. 

10%

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissien
iveaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

Aandeel beleggingen in “#2 Overige”: 

Voor beleggingen die buiten het minimumaandeel van 90% vallen waarin 

ecologische en sociale kenmerken worden geïntegreerd, wordt de ESG-analyse 

mogelijk niet uitgevoerd. 

 

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

Het gebruik van derivaten draagt niet bij aan de verwezenlijking van de 

ecologische en/of sociale kenmerken van het fonds. 

Voor zover het fonds gebruikmaakt van derivaten die zijn gekoppeld aan een 

enkele onderliggende waarde, zijn de vastgelegde uitsluitingen op het 

niveau van de beheermaatschappij van toepassing. Bovendien past het 

fonds een compensatie toe (verrekening van long-posities met short-posities 

op een equivalente uitgevende instelling die via derivaten worden 

ingenomen) om de ESG-rating van de portefeuille en de koolstofemissie te 

illustreren en om de ongunstige effecten te meten. 

 
In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  

Het minimumaandeel van de beleggingen dat op de EU-taxonomie is afgestemd, 

d.w.z. het aandeel van de beleggingen van het fonds dat geacht kan worden 

doorlopend bij te dragen tot de bovengenoemde milieudoelstellingen, bedraagt 

0% van het fondsvermogen. Het werkelijke aandeel van de beleggingen dat op 

de EU-taxonomie is afgestemd, wordt jaarlijks berekend en gepubliceerd. 

 
 
 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of 

overheidsobligaties* zijn afgestemd op de taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in 

hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief overheidsobligaties, zijn afgestemd 

op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen van het financiële 

product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

0%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

0%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 



 

 

 

 

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

Het minimumaandeel van deze beleggingen is 0% van het fondsvermogen. 

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

Het minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die 

niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie bedraagt 1% van het nettovermogen. 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen?  

Het minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling 

bedraagt 3% van het nettovermogen. 

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

Het resterende gedeelte van de portefeuille (d.w.z. buiten het 

minimumaandeel van 90%) kan eveneens sociale en ecologische kenmerken 

promoten, maar hiervoor wordt niet systematisch een ESG-analyse toegepast. 

Deze beleggingen kunnen onder meer bestaan uit niet-beursgenoteerde 

aandelen of aandelen die bij een beursintroductie zijn uitgegeven en waarvan 

de ESG-analyse slechts na de verwerving van deze financiële instrumenten door 

het fonds uitgevoerd kan worden. Liquide middelen (en daarmee gelijk te 

stellen instrumenten) en derivaten (gebruikt voor afdekkings- of 

beleggingsdoeleinden) maken eveneens deel uit van “#2 Overige”. 

Alle activa van het fonds (behalve liquide middelen en derivaten) passen 

negatieve screenings en normatieve en sectoruitsluitingen toe waardoor een 

minimum aan ecologisch en sociale waarborgen wordt gegarandeerd. 

Dit betreft onder meer het uitsluitingsproces, waarmee de naleving van het 

beginsel “geen ernstige afbreuk doen” wordt gegarandeerd, en de monitoring 

van de belangrijkste ongunstige effecten, die van toepassing is op alle activa 

van het fonds. 

Op het niveau van de emittenten (aandelen en bedrijfsobligaties) worden de 

niet-duurzame beleggingen gecontroleerd om er zeker van te zijn dat ze 

voldoen aan de wereldwijde normen op het gebied van milieubescherming, 

mensenrechten, arbeid en corruptiebestrijding, en dit door middel van een 

screening op controverses (zogeheten “normatieve” benadering). Deze 

beleggingen worden getoetst op de naleving van de minimumwaarborgen om 

te garanderen dat hun zakelijke activiteiten voldoen aan de OESO-richtlijnen 

voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de 

Verenigde Naties inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 

 

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

 



 

 

 

 

 

 

Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om te 

bepalen of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale 

kenmerken die het promoot?  

 N.V.T. 

Hoe wordt de referentiebenchmark continu afgestemd op alle ecologische of 

sociale kenmerken die dit financiële product promoot? 

N.V.T. 

Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van de 

index continu gewaarborgd? 

N.V.T. 

Waarin verschilt de aangewezen index van een relevante brede marktindex? 

N.V.T. 

Waar kan de methodologie voor de berekening van de aangewezen index 

gevonden worden? 

N.V.T. 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

U vindt meer productspecifieke informatie op de website: DVV life pension dynamic: 

Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV verzekeringen 

 

   

Referentiebenchmarks 
zijn indices die meten 
of het financiële 
product voldoet aan de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
promoot.  

 

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals bedoeld in 

Artikel 8, paragraaf 1, 2 en 2 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en Artikel 6, eerste paragraaf, 

van de Verordening (EU) 2020/852  

 
Productnaam: BI Global Property Equities Fund 

Identificatiecode voor rechtspersonen : 549300J5UIRMVZOJBV45 
 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 

 

 

 

Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
Het fonds promoot de mitigatie van de klimaatverandering via doelstellingen om 

broeikasgasemissies te verminderen en steun voor de UNGC-beginselen (die onder meer 

betrekking hebben op mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling). Daarnaast 

probeert het fonds ook beleggingen te vermijden in bepaalde activiteiten die schade 

kunnen toebrengen aan de gezondheid en het welzijn van de mens door bindende 

uitsluitingen toe te passen. Het fonds gebruikt geen referentiebenchmark om zijn 

ecologische of sociale kenmerken te bereiken. 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre alle 

ecologische of sociale kenmerken worden bereikt die door dit financiële product 

worden gepromoot? 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie niet 

als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 

beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 
% hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 

niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 

 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: ___% 

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

 

Duurzaamheidsindicatoren 
meten hoe de 
duurzaamheidsdoelstellinge
n van het financiële product 
worden bereikt. 

 

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische 
activiteit die bijdraagt 
aan het bereiken van 
een milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen 
ernstige afbreuk doet 
aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen 
waarin is belegd 
praktijken op het vlak 
van goed bestuur 
volgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in  
de Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  
Duurzame 
9beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met 
de taxonomie.   
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• Algemene naleving van de UN Global Compact (UNGC) 

• % van de portefeuille: emittenten met wetenschappelijk onderbouwde 

emissiedoelstellingen of een geverifieerd engagement om wetenschappelijk 

onderbouwde emissiedoelstellingen vast te leggen. 

• ESG-uitsluitingsscreenings - zie „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?” hieronder voor meer details over de uitsluitingen.  

Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 

product gedeeltelijk wil uitvoeren en hoe draagt de duurzame belegging bij tot 

die doelstellingen?   

Niet van toepassing  

 Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil 

uitvoeren geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 

beleggingsdoelstellingen?  

Niet van toepassing  

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren  

Niet van toepassing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige effecten 

op duurzaamheidsfactoren? 

Ja, Op de datum van dit prospectus beschouwt de beleggingsbeheerder de 
volgende belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI's): 

x 

De belangrijkste ongunstige 
effecten zijn de significante 
ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren die 
te maken hebben met 
ecologische, sociale en 
personeelsaangelegenheden, 
respect voor mensenrechten 
en de bestrijding van 
corruptie en omkoping. 

 

 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld. Dit 
houdt in dat beleggingen die op de taxonomie zijn afgestemd, geen ernstige 
afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en gaat samen 
met specifieke EU-criteria. 
 
Het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” is enkel van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan 
ecologische of sociale doelstellingen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Principle Adverse Impact (PAI) Hoe wordt rekening gehouden met 
PAI's? 

Uitstoot van broeikasgassen (BKG-emissies) Via engagement/betrokkenheid ten 
aanzien van bedrijven 

Koolstofvoetafdruk Via engagement/betrokkenheid ten 
aanzien van bedrijven 

BKG-intensiteit van de bedrijven waarin wordt belegd Via engagement/betrokkenheid ten 
aanzien van bedrijven 

Schendingen van UNGC en OESO Uitsluitingsscreenings 

Blootstelling aan controversiële wapens Uitsluitingsscreenings 

 
Zie de SFDR-website van het fonds op https://www.janushenderson.com/en-
lu/investor/eu-sfdr-global- property-equities-fund/ voor meer details over de huidige 
aanpak en de PAI's waarmee rekening wordt gehouden. 

Het fonds zal in zijn periodieke rapportering informatie geven over de manier waarop het 
rekening houdt met de PAI's. 

 
Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

Dit fonds streeft naar kapitaalgroei via beleggingen op de wereldwijde 

aandelenmarkten en in het bijzonder via blootstelling aan 

vastgoedgerelateerde effecten. 

De bindende elementen van onderstaande beleggingsstrategie worden 

uitgevoerd als uitsluitingsscreenings, die geïntegreerd zijn in de 

compliancemodule van het orderbeheersysteem van de beleggingsbeheerder, 

waarbij doorlopend gegevens van externe dataleveranciers worden gebruikt. 

De uitsluitingsscreenings worden zowel vóór als na de transactie toegepast, 

zodat de subadvisor alle voorgestelde transacties in een uitgesloten effect kan 

blokkeren en eventuele wijzigingen in de status van bepaalde posities te zien 

krijgt wanneer de gegevens van externe dataleveranciers periodiek worden 

bijgewerkt. 

Eén bindend criterium - „rechtstreekse beleggingen in Prison Real Estate 

Investment Trusts (REITS) uitsluiten” - is niet beschikbaar als geautomatiseerd 

datapunt en wordt gecontroleerd via extern of intern onderzoek. 

 

 



 

 

 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat alle ecologische of sociale kenmerken die 

gepromoot worden door dit financiële product worden bereikt? 

De beleggingsbeheerder gebruikt specifieke screenings om sommige van de kenmerken die 
worden gepromoot, te helpen bereiken. Voorbeeld 1: om de klimaatverandering te helpen 
beperken, worden screenings toegepast om beleggingen in bepaalde CO2-rijke activiteiten 
te vermijden. Voorbeeld 2: om steun voor de UNGC-beginselen te promoten, worden 
screenings toegepast zodat het fonds niet belegt in emittenten die de UNGC-beginselen 
schenden, op basis van data van externe leveranciers en/of intern onderzoek. 
De beleggingsbeheerder past screenings toe om rechtstreekse beleggingen in Prison Real 
Estate Investment Trusts (REITS - vastgoedbeleggingsvennootschappen voor gevangenissen) 
uit te sluiten. Emittenten worden ook uitgesloten als er aanwijzingen zijn dat ze niet voldoen 
aan de UNGC-beginselen (omtrent mensenrechten, arbeid, corruptie en milieuvervuiling). 
Het fonds past ook het bedrijfsbrede uitsluitingsbeleid (“Firmwide Exclusions Policy”) toe, dat 
ook betrekking heeft op controversiële wapens: 
    
Dit geldt voor alle beleggingsbeslissingen van de beheermaatschappij of de 
beleggingsbeheerder. De „Firmwide Exclusions Policy” kan af en toe worden bijgewerkt. 
Momenteel is het niet toegestaan om te beleggen in entiteiten die betrokken zijn bij de 
productie van - of een minderheidsbelang van 20% of meer hebben in een producent van - 
controversiële wapens, namelijk: 
• Clustermunitie;  
• Antipersoonsmijnen; 
• Chemische wapens;  
• Biologische wapens.  
 
Emittenten krijgen voornamelijk een classificatie toegewezen op basis van data over hun 
activiteiten, die worden aangeleverd door onze externe ESG-dataleveranciers. De 
classificatie kan worden opgeheven na beleggingsonderzoek als er voldoende aanwijzingen 
zijn dat het dataveld van de externe dataleveranciers niet accuraat of geschikt is. Wanneer 
wordt vastgesteld dat een positie in de portefeuille om welke reden dan ook niet aan dit 
uitsluitingscriterium voldoet (oude positie, overgangspositie, enz.), krijgt de 
beleggingsbeheerder 90 dagen om de classificatie van de emittent te herzien of in twijfel te 
trekken. Daarna - en indien de classificatie niet wordt herzien - moet de positie onmiddellijk 
verkocht worden onder normale marktomstandigheden. 
De beleggingsbeheerder gaat actief in dialoog met bedrijven om hen aan te moedigen 
wetenschappelijk onderbouwde emissiedoelstellingen (1) voorop te stellen of een 
geverifieerd engagement aan te gaan om wetenschappelijk onderbouwde 
emissiedoelstellingen aan te nemen. De beleggingsbeheerder verbindt zich ertoe dat 
minstens 10% van de bedrijven in de portefeuille goedgekeurde of toegezegde 
doelstellingen hebben en zal controleren of de bedrijven vooruitgang boeken ten opzichte 
van die doelstellingen.  
Voor de toepassing van de AMF-doctrine is de bovengenoemde extra-financiële analyse of 
rating hoger dan: 
a. 90% voor aandelen uitgegeven door grote kapitalisaties met een maatschappelijke 
zetel in 'ontwikkelde' landen, obligaties en geldmarktinstrumenten met een 'investment 
grade'-kredietrating en overheidsschuld uitgegeven door ontwikkelde landen. 
b. 75% voor aandelen uitgegeven door grote kapitalisaties met een maatschappelijke 
zetel in 'opkomende' landen, aandelen uitgegeven door kleine en middelgrote 
kapitalisaties, obligaties en geldmarktinstrumenten met een hoge kredietrating en 
overheidsschuld uitgegeven door opkomende landen. 
De beleggingsbeheerder mag enkel beleggen in bedrijven die door bovengenoemde 
screenings uitgesloten zijn als hij, op basis van zijn eigen onderzoek en met de goedkeuring 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

 



 

 

 

 

van zijn ESG-toezichtscomité, meent dat de data van derden waarop de uitsluitingen 
worden gebaseerd, ontoereikend of onnauwkeurig zijn. 
De beleggingsbeheerder kan oordelen dat de data ontoereikend of onnauwkeurig zijn als 
het onderzoek van de externe dataleverancier bijvoorbeeld historisch of vaag is, gebaseerd 
is op verouderde bronnen, of als de beleggingsbeheerder over andere informatie beschikt 
die de nauwkeurigheid van het onderzoek in twijfel trekt. 
Als de beleggingsbeheerder de data van derden wil betwisten, wordt de zaak voorgelegd 
aan een functie-overschrijdend ESG-toezichtscomité dat zijn goedkeuring moet geven om 
de data van derden naast zich neer te leggen. 
Als een externe dataleverancier geen onderzoek aanbiedt over een specifieke emittent of 
een uitgesloten activiteit, kan de beleggingsbeheerder erin beleggen als hij er - op basis van 
zijn eigen onderzoek - van overtuigd is dat de emittent niet betrokken is bij de uitgesloten 
activiteit.  
Goedgekeurd of geverifieerd door SBT - https://sciencebasedtargets.org/ - of equivalent. 
 

 

 

 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

De beleggingsbeheerder beoordeelt of de bedrijven waarin wordt belegd, goede 

bestuurspraktijken naleven (corporate governance). 

De goede bestuurspraktijken van de bedrijven waarin wordt belegd, worden beoordeeld vóór 

er een belegging wordt gedaan en daarna periodiek in overeenstemming met het beleid 

inzake duurzaamheidsrisico's („Beleid”). 

Het Beleid legt minimumnormen vast aan de hand waarvan de beleggingsbeheerder de 

bedrijven waarin wordt belegd, beoordeelt en controleert alvorens een belegging te doen en 

daarna doorlopend. Het kan onder meer gaan om normen in verband met: gezonde 

managementstructuren, relaties met de werknemers, verloning van het personeel en 

naleving van de fiscale wetgeving. 

Het Beleid is opgenomen in het „ESG-beleggingsbeleid” van Janus Henderson in de rubriek 

„Over ons - Milieu, Maatschappij en Bestuur (ESG)” van de website op ... 

Daarnaast heeft de beleggingsbeheerder de VN-principes voor duurzaam beleggen 

(UNPRI) ondertekend. Daarom worden de goede bestuurspraktijken van de bedrijven 

waarin wordt belegd ook beoordeeld aan de hand van de UNPRI-beginselen vóór er een 

belegging wordt gedaan en daarna periodiek. 

Wat is de geplande activa-allocatie voor dit financiële product?  

 
Minstens 90% van de beleggingen van het financiële product wordt gebruikt om te voldoen 
aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. Overige activa, 
die niet worden gebruikt om aan de ecologische of sociale kenmerken te voldoen, kunnen 
cash of cashequivalenten omvatten, naast instrumenten die worden aangehouden met het 
oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, bijvoorbeeld tijdelijke posities in 
indexderivaten. 

De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in 
specifieke activa. 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 
kenmerken die het financiële product promoot?  
Niet van toepassing - het fonds gebruikt geen derivaten om zijn ecologische of sociale 
kenmerken te bereiken. 

 
In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
 

Niet van toepassing. 

Het deel van de beleggingen in het fonds dat is afgestemd op de EU-taxonomie is 0%. 
Hoewel de EU-taxonomie een ambitieus kader biedt om de ecologische duurzaamheid van 
economische activiteiten te bepalen, bestrijkt de EU-taxonomie niet alle industrieën en 
sectoren, noch alle milieudoelstellingen. De beleggingsbeheerder gebruikt zijn eigen 
methodologie om te bepalen of de geselecteerde beleggingen voor het fonds ecologische 
kenmerken bevorderen overeenkomstig de SFDR-regels. 

 

 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-

taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of overheidsobligaties* zijn afgestemd op de 

taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief 

overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen 

van het financiële product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*   In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

x%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

x%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het financiële product om te voldoen aan de 

ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Andere omvat de resterende beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische 
of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging worden beschouwd. 
 

 

 

 

Beleggingen

#1

90% Afgestemd op E/S-
kenmerken

#2

10% Overige beleggingen

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaal-uitgaven 
(CapEx) die 
aantonen welke 
groene beleggingen 
worden uitgevoerd 
door de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd, bv. voor een 
transitie naar een 
groene economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt 
belegd. 

 

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissieni
veaus vertonen die 
overeenstemmen 
met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 

 



 

 

 

 

 

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

Niet van toepassing  

 

Wat is het minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen? 
 
  

Niet van toepassing  

 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Andere', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak? 

 

 Overige activa kunnen cash of cashequivalenten omvatten, naast instrumenten die worden 
aangehouden met het oog op een doeltreffend portefeuillebeheer, bijvoorbeeld tijdelijke 
posities in indexderivaten. Op dergelijke beleggingen worden geen ecologische of sociale 
minimumgaranties toegepast. 

Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepa-len of dit 
financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die dit 
financiële product promoot?  
Niet van toepassing  

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

U vindt meer productspecifieke informatie op de website:  

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

   

 

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

 

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html


 

 

 

 

 

Model voor precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten zoals 

bedoeld in Artikel 9, paragraaf 1 tot en met 4 bis, van de Verordening (EU) 2019/2088 en 

Artikel 5, eerste paragraaf, van de Verordening (EU) 2020/852  

Productnaam: M&G (Lux) Investment Funds 1 - M&G (Lux) Sustainable Multi Asset Growth Fund                                                             
Identificatiecode voor rechtspersonen: 549300J5UIRMVZOJBV45 

 

Duurzame beleggingsdoelstelling 
 

 

 

 

 

Wat is de duurzame beleggingsdoelstelling van dit financiële product? 

Bijdragen aan een duurzame economie door te beleggen in activa die milieu- en/of sociale 

doelstellingen ondersteunen, in het bijzonder het tegengaan van klimaatverandering. 

 

Welke duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te meten in hoeverre het 

financiële product de duurzame beleggingsdoelstelling bereikt? 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

milieudoelstelling worden 

uitgevoerd: 30% 
 

in economische activiteiten die 

volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden 

beschouwd 

in economische activiteiten 

die volgens de EU-taxonomie 

niet als 'ecologisch duurzaam' 

worden beschouwd 

 

Het promoot ecologische/sociale (E/S) 
kenmerken. Hoewel het geen duurzame 
beleggingen tot doel heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen van 

___%  hebben. 
  

met een milieudoelstelling in economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als 

'ecologisch duurzaam' worden beschouwd  

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die volgens de EU-taxonomie 
niet als 'ecologisch duurzaam' worden 
beschouwd 
 
met een sociale doelstelling 

 
Er zal een minimumaandeel 

duurzame beleggingen met een 

sociale doelstelling worden 

uitgevoerd: 20%  

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

 

Een duurzame 
belegging is een 
belegging in een 
economische activiteit 
die bijdraagt aan het 
bereiken van een 
milieu- of sociale 
doelstelling, mits de 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan die 
doelstellingen en de 
ondernemingen waarin 
is belegd praktijken op 
het vlak van goed 
bestuur volgen. 

 

 

 

 

 

 

X 

X 

X 

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in de 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. De 
Verordening bevat 
geen lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten.  Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
overeenkomen met de 
taxonomie.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Duurzaamheidsindicatoren op fondsniveau: 
De beleggingsbeheerder rapporteert en volgt de onderstaande indicatoren die van 
toepassing zijn op beleggingen in hun totaliteit: 
 
a. Beperking van de klimaatverandering en milieuoplossingen: 
• Verandering in CO2-emissie-intensiteit over de afgelopen drie jaar (samengesteld 
groeipercentage op jaarbasis over de afgelopen drie jaar) (ondernemingen en overheden). 
• Percentage (%) van de overheden die deel uitmaken van het klimaatakkoord van Parijs 
(overheden). 
• Gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (bedrijfsleven). 
• Percentage (%) van bedrijfsemittenten met geratificeerde Science Based Targets in het 
kader van het Science Based Target Initiative (SBTi) of een equivalent daarvan zoals 
beoordeeld door de beleggingsbeheerder (bedrijven). 
• Percentage (%) van bedrijfsemittenten die deelnemen aan het Carbon Disclosure Project 
(CDP) (bedrijven). 
• Ton vermeden CO2-emissies door beleggingen die een positieve impact hebben 
(bedrijven en overheden). 
 
b. Sociaal 
• Percentage (%) van overheden die boven het wereldwijde gemiddelde van de SPI (Social 
Progress Index) staan, dat beoordeelt hoe goed een samenleving in haar materiële 
behoeften voorziet en geen negatieve trend over vijf jaar vertoont (overheden) 
• Het aantal mensen dat met positieve impactbeleggingen (bedrijven en overheden) 
onderbediend wordt, met inbegrip van behandelde patiënten, klanten enz. 
 

c. Voor activa met een positieve impact: 

• Percentage (%) van de IW belegd in activa met een positieve impact in het fonds 
 
Duurzaamheidsindicatoren op veiligheidsniveau: 
Voor elke duurzame belegging van het Fonds wordt ten minste een van de volgende 
indicatoren toegepast. De Beleggingsbeheerder is niet verplicht alle onderstaande 
duurzaamheidsindicatoren in overweging te nemen of daarover te rapporteren als 
onderdeel van de analyse voor elke duurzame belegging. 
 
1.Bedrijfskwesties 
 
a. Het tegengaan van klimaatverandering: 
• Of de onderneming op wetenschap gebaseerde doelstellingen heeft bekrachtigd in het 
kader van het Science Based Target Initiative (SBTi) of een equivalent daarvan, zoals 
beoordeeld door de beleggingsbeheerder. 
• De Emittent wordt beoordeeld als een onderneming met een huidige 
temperatuuraanpassing van minder dan of gelijk aan 1,5°C, om aan te tonen hij afgestemd 
is op de huidige wetenschappelijke methodologieën om klimaatverandering aan te pakken. 
• Of de emittent al dan niet deelneemt aan het Carbon Disclosure Project (CDP) 



 

 

 

 

 

• De uitgifte wordt beoordeeld als dat het meer dan 20% van de inkomsten omvat 
afkomstig van een van de klimaatveranderingsthema's voor milieu, zoals alternatieve 
energie, energie-efficiëntie of groen bouwen. 
 
b. Overige ecologisch 
• De ESG Environment Pillar Score van de emittent is ten minste 7,1, zoals bepaald door 
MSCI. 
• Percentage (%) van de inkomsten van de emittent waarvan is vastgesteld dat zij voor 
meer dan 20% betrekking hebben op milieuthema's 
• De uitgifte is een groene milieu-obligatie zoals geverifieerd door afstemming op het 
Climate Bonds Initiative (CBI), de International Capital Market Association (ICMA) of een 
andere passende norm die door de beleggingsbeheerder wordt bepaald. 

• De emittent is een producten van hernieuwbare energie 

c. Sociaal 
• De ESG Environment Pillar Score van de emittent is ten minste 7,1 (leider), zoals bepaald 
door MSCI. 
• De emittent heeft het Global Compact 
• van de VN ondertekend. 
• De diversiteit van de Raad van Bestuur van de emittent bedraagt meer dan 33%. 
• Percentage (%) van de inkomsten van de emittent waarvan is vastgesteld dat ze meer dan 
20% betrekking hebben op sociale thema's. Aantal onderbediende mensen bereikt, 
waaronder behandelde patiënten, klanten bediend etc. 
 
d. Afgestemd op de Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
(“SDG's”): 
• De Beleggingsbeheerder kan beoordelen of een belegging is afgestemd op een of meer 
van de 17 SDG's, met behulp van passende maatstaven om de sterkte van die afstemming 
te bepalen. 
 
2. Overheidsuitgiften 
 
a. Beperking van de klimaatverandering en milieuoplossingen: 
• De CCPI-score (Climate Change Performance Index) van de overheid is niet “Zeer laag” 
• De overheid maakt deel uit van het klimaatakkoord van Parijs en het VN-Verdrag inzake 
biologische diversiteit 
b. Overige ecologisch 
• De ESG Environment Pillar Score van de overheid is ten minste 7.1 (leider), zoals bepaald 
door MSCI 
• De uitgifte is een groene milieu-obligatie zoals geverifieerd door afstemming op CBI, ICMA 
of een andere passende norm die door de Beleggingsbeheerder wordt geaccepteerd. 
c. Sociaal 

• De ESG Environment Pillar Score van de emittent is ten minste 7,1 (leider), zoals bepaald 

door MSCI 

• De uitgifte is een sociale obligatie zoals geverifieerd door aanpassing aan de ICMA of een 
andere passende norm die door de Beleggingsbeheerder wordt geaccepteerd. 

Duurzaamheidsindic
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•De overheid staat boven het wereldwijde gemiddelde van de SPI (Social Progress Index), 
die aangeeft hoe goed een samenleving in haar materiële behoeften voorziet, en vertoont 
geen negatieve trend over vijf jaar. 
• De overheid heeft alle 8 mensenrechtenverdragen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie (IAO) volledig bekrachtigd. 

Hoe doen duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale 

duurzame beleggingsdoelstellingen? 

Duurzame beleggingen die het Fonds voornemens is te doen, brengen geen aanzienlijke 
schade toe aan een duurzame ecologische of sociale beleggingsdoelstelling omdat die 
moeten slagen voor een reeks tests, waaronder: 

1. Of ze een aanzienlijke blootstelling hebben aan ondernemingen die de 
Beleggingsbeheerder schadelijk acht 

2. De indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten die worden overwogen 
om de belegging onverenigbaar maken met duurzaam beleggen (schendingen van 
de beginselen van het VN Global Impact of de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, sociale schendingen door overheden zoals sancties opgelegd 
krijgen, negatieve effecten op gebieden met een gevoelige biodiversiteit) 

3. Andere indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten maken deel uit van 
een beoordeling van het wezenlijke karakter om te begrijpen of posities 
verenigbaar zijn met duurzaam beleggen 

Op welke manier is er rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige 
effecten op duurzaamheidsfactoren?  

Het onderzoeksproces van de Beleggingsbeheerder omvat het overwegen van de 
indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten (indicatoren voor de belangrijkste 
nadelige gevolgen) voor alle beleggingen waarvan gegevens beschikbaar zijn (d.w.z. niet 
alleen voor duurzame beleggingen), waardoor de Beleggingsbeheerder met kennis van 
zaken beleggingsbeslissingen kan nemen. 
 
De indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten die het Fonds overweegt, worden 
gebruikt als onderdeel om inzicht te krijgen in de operationele praktijken van de door het 
Fonds aangekochte beleggingen. De door het Fonds aangehouden beleggingen worden 
vervolgens voortdurend gemonitord en elk kwartaal geëvalueerd. 
Nadere informatie over de indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten waarmee 
door de Beleggingsbeheerder rekening wordt gehouden, vindt u in de Bijlage bij de 
informatieverschaffing over het Fonds op de website van de Beleggingsbeheerder. 
 

Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 
Multinationale Ondernemingen en de richtlijnen van de VN over bedrijven en 
mensenrechten (UNGP)?  

Alle door het Fonds aangekochte beleggingen moeten slagen voor de tests op het gebied 
van goed bestuur van de Beleggingsbeheerder, en daarnaast moeten duurzame 
beleggingen ook slagen voor tests om te bevestigen dat ze geen aanzienlijke schade 
aanrichten, zoals hierboven beschreven. Deze tests omvatten een overweging van de 
OESO-richtsnoeren en de leidende beginselen van de VN (UN Guiding Principles). 

 

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de significante 
ongunstige effecten 
van 
beleggingsbeslissing
en op 
duurzaamheidsfacto
ren die te maken 
hebben met 
ecologische, sociale 
en 
personeelsaangelege
nheden, respect 
voor mensenrechten 
en de bestrijding van 
corruptie en 
omkoping. 



 

 

 

 

 

 

Houdt dit financiële product rekening met de belangrijkste ongunstige 

effecten op duurzaamheidsfactoren? 

Ja , voor duurzame beleggingen zijn de belangrijkste nadelige gevolgen een 
essentieel onderdeel van de beoordeling of dergelijke beleggingen geen 

aanzienlijke schade veroorzaken, zoals hierboven uitgelegd. Voor overige beleggingen 
omvat het onderzoeksproces van de Beleggingsbeheerder het overwegen van de 
indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten (indicatoren voor de belangrijkste 
nadelige gevolgen) voor alle beleggingen waarvan gegevens beschikbaar zijn, waardoor de 
Beleggingsbeheerder met kennis van zaken beleggingsbeslissingen kan nemen, zoals 
hierboven uitgelegd. 
 
Nadere informatie over de indicatoren voor de belangrijkste ongunstige effecten waarmee 
door de Beleggingsbeheerder rekening wordt gehouden, vindt u in de Bijlage bij de 
informatieverschaffing over het Fonds op de website van de Beleggingsbeheerder. In het 
jaarverslag van het Fonds wordt informatie verstrekt over de manier waarop rekening is 
gehouden met de belangrijkste nadelige gevolgen. 

  Nee  

 

Welke beleggingsstrategie volgt dit financiële product?  

De beleggingsbenadering van het Fonds gebeurt via een flexibele activa-allocatie, 

geïmplementeerd door te beleggen in effecten van bedrijven of overheden die hoge ESG-

normen naleven. Het Fonds houdt ook een kernportefeuille aan van beleggingen die geacht 

worden een positieve impact te hebben door de grote sociale en milieu-uitdagingen in de 

wereld aan te pakken ("Positive Impact Assets"). Het Fonds belegt doorgaans 20-50% van zijn 

intrinsieke waarde in Positive Impact Assets, met een minimum blootstelling van 20% en 

geen maximum. 

Activa met een positieve impact worden beoordeeld aan de hand van de hieronder 

beschreven impactbeoordelingsmethode van de Beleggingsbeheerder (de 

"Impactmethode"). 

De impactmethode richt zich op drie criteria: 

• Beleggingsreferenties: de kwaliteit en duurzaamheid van het bedrijfsmodel van het 

bedrijf en zijn vermogen om duurzame economische opbrengsten te produceren; 

• Intentie: het doel van het bedrijf zoals blijkt uit de afstemming van zijn missie op zijn 

bedrijfsstrategie en acties; en 

• Impact: de omvang van de netto positieve sociale impact en de vooruitgang van het 

bedrijf bij het aanpakken van uitdagingen op het gebied van sociale gelijkheid. 

Op basis van de resultaten van de impactmethode kan het fonds toewijzingen doen aan 

de volgende drie beleggingstypes: 

X 

De 
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• "Pioniers" met producten of diensten die een transformerend effect hebben of kunnen 

hebben op sociale gelijkheid. 

• "Enablers" die anderen de middelen verschaffen om sociale gelijkheid te bevorderen. 

• "Leiders" die het voortouw nemen en duurzaamheid gemeengoed maken in sectoren 

die sociale gelijkheid bevorderen maar die mogelijk een vastere winstgevendheid hebben 

dan pioniers. 

De betrokkenheid van de Beleggingsbeheerder bij de bedrijven waarin het fonds belegt, 

staat centraal in de beleggingsbenadering. 

Het Fonds heeft doorgaans een lagere gewogen gemiddelde koolstofintensiteit dan de 

wereldwijde aandelenmarkt ("Positief ESG-resultaat"). Duurzaamheidsoverwegingen, 

waaronder ESG-factoren, worden volledig geïntegreerd in de analyse en de 

beleggingsbeslissingen en spelen een aanzienlijke rol bij het bepalen van zowel het 

beleggingsuniversum als de portefeuillesamenstelling. 

Om effecten voor aankoop te identificeren, verkleint de Beleggingsbeheerder 

aanvankelijk het potentiële beleggingsuniversum als volgt: 

1. De in de ESG-criteria genoemde uitsluitingen worden uitgefilterd. 

2. Vervolgens beoordeelt de Beleggingsbeheerder de duurzaamheidsprestaties van de 

resterende bedrijven: 

a) In het kader van de ESG-criteria van de portefeuille beoordeelt en scoort de 

Beleggingsbeheerder de ESGreferenties van de resterende effecten op basis van externe 

ESG-ratings en de beoordeling van de Beleggingsbeheerder. Effecten met een lagere score 

die als ESG-achterblijvers worden beschouwd, worden uitgesloten en de 

Beleggingsbeheerder geeft de voorkeur aan emittenten met betere ESG-kenmerken. 

• b)Positive Impact Assets worden beoordeeld aan de hand van de Impactmethode. 

3. Vanuit het beperkte beleggingsuniversum verdeelt de Beleggingsbeheerder het 

kapitaal over verschillende soorten activa volgens het hierboven beschreven proces. 

Binnen elke activaklasse voert de Beleggingsbeheerder vervolgens een verdere analyse 

uit om de waardering van deze beleggingen en het geschikte aankoopmoment te 

overwegen, rekening houdend met de financiële doelstelling van het Fonds. 

4. De Beleggingsbeheerder geeft de voorkeur aan emittenten met een lagere 

koolstofintensiteit wanneer dit geen nadelige gevolgen heeft voor het nastreven van de 

beleggingsdoelstelling. Dit proces resulteert doorgaans in een portefeuille met een lagere 

koolstofintensiteit dan de wereldwijde aandelenmarkt. Bij het samenstellen van een 

portefeuille die beleggingen met een lagere koolstofintensiteit promoot kan de 

Beleggingsbeheerder niettemin beleggingen doen over het hele spectrum van 

koolstofintensiteit. De berekeningsmethode van het Fonds omvat niet de effecten 

waarover respectievelijk geen koolstofintensiteitsgegevens bestaan, noch contanten, 

bijnacontanten, sommige derivaten en sommige instellingen voor collectieve belegging. 



 

 

 

 

 

Welke bindende elementen van de beleggingsstrategie worden gebruikt om de 

beleggingen te selecteren zodat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt 

bereikt?  

De volgende elementen zijn bindend als onderdeel van de strategie van de 

Beleggingsbeheerder voor dit Fonds: 

• De uitsluitingen van het Fonds; 

• De activa-allocatie van het Fonds, zoals beschreven in de rubriek "Welke activa-

allocatie is er voor dit financiële product gepland?"; en 

• Minimumniveaus m.b.t. duurzame beleggingen, zoals beschreven in de rubriek 

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

minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn 

afgestemd op de EU-Taxonomie is niet bindend wanneer de reden voor het 

aanhouden van minder dan dit minimum is dat in plaats daarvan beleggingen 

worden aangehouden die zijn afgestemd op de Taxonomie (aangezien al deze 

beleggingen duurzame beleggingen met een milieudoelstelling zijn). 

Wanneer dit in het belang van de beleggers is, kan het Fonds tijdelijk afwijken van 

één van deze of meerdere elementen, bijvoorbeeld als de beleggingsbeheerder het 

verstandig acht om als reactie op de marktomstandigheden een aanzienlijke 

hoeveelheid contanten aan te houden. 

 

Hoe wordt beoordeeld of de ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken 

inzake goed bestuur respecteren?  

De Beleggingsbeheerder hanteert gegevensgestuurde kwantitatieve tests inzake goed 
bestuur die worden gebruikt om beleggingen in bedrijven te overwegen. De 
Beleggingsbeheerder sluit beleggingen uit in effecten die niet slagen voor diens tests inzake 
goed bestuur. Bij de beoordeling van praktijken op het gebied van goed bestuur zal de 
Beleggingsbeheerder minimaal rekening houden met zaken die hij als relevant beschouwt 
voor de vier vastgestelde pilaren voor goed bestuur (goede managementstructuren, 
betrekkingen met werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de 
belastingwetgeving). 

Wat is de activa-allocatie en het minimumaandeel duurzame beleggingen?  
De Beleggingsbeheerder verwacht dat minimaal 70% van het fonds wordt belegd in 
duurzame beleggingen i.v.m. het nastreven van de duurzame beleggingsdoelstelling. Het 
Fonds is niet verplicht de voorkeur te geven aan een bepaald type duurzame belegging, en 

kan beleggen in activa die elke ecologische en/of sociale doelstelling ondersteunen, maar 
zal bijzondere aandacht besteden aan de beperking van de klimaatverandering door extra 
duurzaamheidsindicatoren voor de beperking van de klimaatverandering te gebruiken en 
de prestaties op deze kenmerken op fondsniveau te meten, d.w.z. zelfs wanneer een 
belegging is aangekocht met het oog op een sociale doelstelling. 
 

Praktijken inzake 
goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructu
ren, betrekkingen 
met de werknemers, 
beloning van het 
betrokken personeel 
en naleving van de 
belastingwetgeving.  

 

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel beleggingen 
in specifieke activa. 

 



 

 

 

 

 

Het Fonds zal ten minste 20% beleggen in duurzame beleggingen met een sociale 
doelstelling en ten minste 30% in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet 
zijn afgestemd op de EU-taxonomie. Met inachtneming van deze minima kan het Fonds 
flexibel over de verschillende soorten duurzame beleggingen spreiden op basis van de 
beschikbaarheid en aantrekkelijkheid van beleggingsmogelijkheden, waarbij de totale 
toewijzing aan duurzame beleggingen met milieu- en/of sociale doelstellingen minimaal 
70% blijft. 
 
Het Fonds belegt doorgaans 20-50% van zijn intrinsieke waarde in Positive Impact Assets, 
met een minimum blootstelling van 20% en geen maximum. 
 

 

 

 
 

Hoe wordt de duurzame beleggingsdoelstelling bereikt met het gebruik van 
derivaten?  

Derivaten worden alleen geacht bij te dragen tot de duurzame beleggingsdoelstelling 
wanneer die bijdrage kan worden aangetoond: 
1. Wanneer een derivaat een blootstelling aan één enkele naam vertegenwoordigt, moet 
het een duurzame belegging zijn die bijdraagt tot de duurzame beleggingsdoelstelling van 
het Fonds. 
2. Wanneer een derivaat een blootstelling aan een gediversifieerde financiële index 
vertegenwoordigt, moet de bijdrage van de index aan de duurzame beleggingsdoelstelling 
worden aangetoond. Zo kunnen de regels van de index ertoe leiden dat deze bepaalde 
kenmerken vertoont die geacht worden positief bij te dragen aan de doelstelling van 
duurzaam beleggen. 

In hoeverre zijn duurzame beleggingen met een milieudoelstelling minstens 
afgestemd op de EU-taxonomie?  

Hoewel de minimale verplichte toewijzing aan op de taxonomie afgestemde duurzame 
beleggingen 0% is, staat het het Fonds vrij dergelijke beleggingen toe te wijzen die deel 
uitmaken van zijn totale toewijzing aan duurzame beleggingen met milieudoelstellingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beleggingen

#1 Duurzaam

Ecologisch 

Afgestemd op de 
taxonomie

Andere

Sociaal
#2 Niet 

duurzaam 

#1 Duurzaam omvat 
de duurzame 
beleggingen met 
ecologische of 
sociale 
doelstellingen. 

#2 Niet duurzaam 
omvat de 
beleggingen die niet 
als duurzame 
beleggingen worden 
beschouwd. 

 

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

Transitieactiviteiten 
zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
voorhanden zijn en 
die 
broeikasgasemissien
iveaus vertonen die 
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met de beste 
prestaties in de 
sector of industrie. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

0% 

 

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

 

30% 

 
 

Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale 
doelstelling?  

 

 20% 
 

Welke beleggingen vallen onder '#2 Niet duurzaam', wat is hun doel en zijn er 
minimumwaarborgen op ecologisch of sociaal vlak?  

 

Het Fonds kan contanten, met contanten vergelijkbare middelen en geldmarktfondsen, FX, 
rentederivaten en soortgelijke derivaten (waaronder mogelijk bepaalde technische 
transacties zoals overheidsobligatiefutures die worden gebruikt voor durationtransacties) 
aanhouden als "Overige" beleggingen voor elk doel dat volgens het beleggingsbeleid van het 
Fonds is toegestaan. Er worden geen minimale ecologische of sociale 
beschermingsmaatregelen toegepast. 

De twee onderstaande grafieken tonen in groen het minimumpercentage beleggingen dat is 

afgestemd op de EU-taxonomie. Er is geen geschikte methodologie om te bepalen of 

overheidsobligaties* zijn afgestemd op de taxonomie. Daarom ziet u in de eerste grafiek in 

hoeverre alle beleggingen van het financiële product, inclusief overheidsobligaties, zijn afgestemd 

op de taxonomie. De tweede grafiek toont enkel in hoeverre de beleggingen van het financiële 

product, uitgezonderd overheidsobligaties, zijn afgestemd op de taxonomie. 

  

*In deze grafieken omvatten 'overheidsobligaties' alle blootstellingen aan overheidsschulden. 

x%

100%

1. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, inclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

x%

100%

2. Afstemming op taxonomie van de 
beleggingen, exclusief 
overheidsobligaties*

Taxonomy-aligned

Other investments

Activiteiten die zijn 
afgestemd op de 
taxonomie worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
-  de omzet die het 

aandeel weergeeft 
van de opbrengsten 
uit groene 
activiteiten van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd 

- de kapitaaluitgaven 
(CapEx) die aantonen 
welke groene 
beleggingen worden 
uitgevoerd door de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd, 
bv. voor een transitie 
naar een groene 
economie.  

- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
de groene 
operationele 
activiteiten 
weergeven van de 
ondernemingen 
waarin wordt belegd. 

 

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

 



 

 

 

 

 

Derivaten die worden gebruikt om beleggingsposities in te nemen in gediversifieerde 
financiële indexen (met uitzondering van technische transacties), en fondsen (d.w.z. icbe's 
en andere icb's) kunnen die aanhouden voor afdekkingsdoeleinden of in verband met 
contanten die worden aangehouden voor aanvullende liquiditeit en zullen worden 
onderworpen aan minimale ecologische of sociale beschermingstests die de 
Beleggingsbeheerder passend acht, bijvoorbeeld een minimale gewogen ESGscoretest. 
 
Het is ook mogelijk dat het Fonds beleggingen aanhoudt die niet in overeenstemming zijn 
met de duurzame beleggingsdoelstelling, bijvoorbeeld als gevolg van een fusie of een andere 
corporate action, of doordat de kenmerken van een eerder verworven belegging wijzigen. 
Wanneer dit gebeurt, zal het Fonds er doorgaans naar streven deze in het belang van de 
beleggers van de hand te doen, maar dat is niet altijd onmiddellijk mogelijk. 
 

 

 

Is er een specifieke index aangewezen als referentiebenchmark om de duurzame 

beleggingsdoelstelling te bereiken?  

Niet van toepassing 

 

 

 

Waar kan ik online meer productspecifieke informatie vinden? 

U vindt meer productspecifieke informatie op de website:  

DVV life pension dynamic: Spaar fiscaal voordelig met mogelijk meer winst | DVV 
verzekeringen 

 

 

   

Referentiebenchmarks 
zijn indices die meten 
of het financiële 
product de duurzame 
beleggingsdoelstelling 
bereikt.  

https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html
https://www.dvv.be/nl/sparen-en-beleggen/langetermijnsparen/life-pension-dynamic.html

