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

eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852 
 

Productbenaming: Actief beheerde lifecycle  Identificatiecode voor juridische 
   entiteiten (LEI): 
   724500KHBM10MIBGJN47 

 

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

 

 
 

 
 
 
 
 
Welke ecologische en/of sociale kenmerken promoot dit financiële product?  
Dit financiele product promoot de volgende ecologische en/of sociale kenmerken door: 
 

- Beperkingen voor beleggingen te hanteren op het gebied van controversiële activiteiten en/of 
controversieel gedrag. Voor de selectie van beleggingen hebben we een normenkader vastgesteld 
voor verantwoord beleggen. Dit houdt in dat er beperkingen van toepasing zijn op het gebied van 
beleggingen in (controversiële) wapens, tabak en fossiele brandstoffen. Verder gelden er beperkingen 
voor landen waarvoor de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een wapenembargo heeft 
afgekondigd, en voor landen op de lijst van de Financial Action Task Force, waarvoor een 'Call for 
Action' geldt. 

 
- Regels op het gebied van goed bestuur, het eerbiedigen van mensenrechten en arbeidsrechten, 

milieubescherming en het bestrijden van omkoping en corruptie na te leven. Voor de selectie van 
beleggingen wordt beoordeeld in welke mate uitgevende instellingen handelen in overeenstemming 

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?  

Ja Nee 

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

 

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

 

Het product promoot ecologische/sociale 
(E/S) kenmerken, en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling 
heeft, zal het een minimumaandeel 
duurzame beleggingen van 20% behelzen 
  

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

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

 

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

Duurzaamheidsindi
catoren meten hoe 
de ecologische of 
sociale kenmerken 
die het financiële 
product promoot 
worden 
verwezenlijkt. 

 

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

De EU-taxonomie is 
een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij een 
lijst van ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. In de 
verordening is geen 
lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten 
vastgesteld. Duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet in 
overeenstemming zijn 
met de taxonomie.   
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met relevante wetgeving en internationaal erkende normen, waaronder: De OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen, de UN Guiding Principles on Business and Human Rights and UN 
Global Compact. 
 

- Het doen van duurzame beleggingen die bijdragen een een milieu- of sociale doelstelling, uitgaande 
van de productbijdrage van een uitgevende instelling (op basis van de activiteiten van de uitgevende 
instelling) of de operationele bijdrage van een uitgevende instelling (de wijze van bedrijfsvoering van 
de uitgevende instelling). 

 
Er is geen referentiebenchmark aangewezen voor het verwezenlijken van de genoemde doelstellingen. 
 

Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de 
door dit financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken 
gemeten? 
De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om de verwezenlijking van de ecologische 
en/of sociale kenmerken te meten: 
 
- Aantal uitgesloten uitgevende instellingen op het gebied van controversiële activiteiten en/of 

controversieel gedrag 
- Aantal uitgesloten uitgevende instellingen (landen) waarvoor door de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties wapenembargo’s zijn afgekondigd en waarvoor een “Call to Action” geldt op 
de lijst van de Financial Action Task Force. 

- Aantal uitgesloten uitgevende instellingen dat betrokken is bij materiële schendingen van 
internationaal erkende normen (waaronder de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de beginselen van de VN voor Bedrijfsleven en Mensenrechten en het Global 
Compact van de VN). 

- Percentage duurzame beleggingen. 
- Voting- en Engagementrapportage. Aantal instellingen waarmee over duurzamer gedrag en 

duurzamere praktijken de dialoog is aangegaan. Aantal jaarvergaderingen waarbij over 
duurzamer gedrag en duurzamere praktijken is gestemd. 

 
 
 

Wat zijn de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële 
product gedeeltelijk beoogt te doen en hoe draagt de duurzame belegging bij 
tot die doelstellingen?  

Dit product richt zich niet op een specifieke categorie van duurzame beleggingen, maar van alle 
beleggingen wordt beoordeeld of zij bijdragen aan een milieu- en/of sociale doelstelling via een 
product- of operationele bijdrage. Voor een productbijdrage wordt onder andere gekeken naar het 
deel van de omzet van een uitgevende instelling dat zich toelegt op een duurzame milieu en/of 
sociale impactcategorie en de afstemming van een product op een duurzame 
ontwikkelingsdoelstelling (Sustainable Development Goal, of SDG). Voor een operationele bijdrage 
wordt binnen het operationele kader van de uitgevende instelling onder andere gekeken naar de 
promotie van de klimaattransitie (milieu) en inclusieve groei (sociaal). 
De duurzame beleggingen kunnen dus bijdragen aan verschillende milieu- en/of sociale 
doelstellingen 
 
 

Hoe doen de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk 
beoogt te doen geen ernstige afbreuk aan ecologische of sociale duurzame 
beleggingsdoelstellingen?  
Uitgevende instellingen die gelden als duurzame belegging mogen geen ernstige afbreuk doen aan 
(andere) ecologische of sociale beleggingsdoelstellingen. Uitgevende instellingen komen anders niet 
in aanmerking als duurzame belegging. Voor de bepaling of de duurzame beleggingen die binnen dit 
product worden gedaan geen ernstige afbreuk doen aan ecologische of sociale duurzame 
beleggingsdoelstellingen, wordt gebruik gemaakt van alle 14 verplichte indicatoren met betrekking 
tot uitgevende instellingen waarin is belegd, die zijn uiteengezet in de technische reguleringsnormen 
ter aanvulling van SFDR. Voor alle 14 indicatoren is een interne kwantitatieve of kwalitatieve 
drempel voor significante schade vastgesteld voor negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren. 
 
Bovendien worden alle uitgevende instellingen met een zeer ernstige controverse geacht ernstige 
afbreuk te veroorzaken en daarom uitgesloten van kwalificatie als een duurzame belegging. 
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Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren? 
Dit product houdt rekening met de belangrijkste indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren voor alle milieu- en sociale pijlers. De belangrijkste ongunstige 
effecten (PAI Indicators) worden meegenomen door de toepassing van de hierboven 
beschreven ‘geen ernstige afbreuk doen aan’ beoordeling bij de vaststelling van duurzame 
beleggingen, en ook kwalitatief via de beleggingsbenadering binnen dit product. 
 
Met betrekking tot het in aanmerking nemen van de PAI Indicators binnen de ‘geen ernstige 
afbreuk doen aan’ beoordeling van een uitgevende instelling is een interne kwantitatieve of 
kwalitatieve drempelwaarde voor ernstige afbreuk vastgesteld voor de 14 verplichte PAI-
indicatoren die voor de ondernemingen waarin wordt belegd worden beoordeeld aan de hand 
van informatie van een externe gegevensverstrekker. Deze drempels voor ernstige afbreuk 
doen zijn vastgesteld op een relatieve of absolute basis voor elke indicator, afhankelijk van de 
beoordeling van de slechtst presterende investeringen met betrekking tot die PAI's. Wanneer 
voor een specifieke PAI geen gegevens beschikbaar zijn, wordt een geschikte vervangende 
maatstaf gebruikt. Als PAI-gegevens (indien relevant) helemaal niet beschikbaar en/of van 
toepassing zijn om de ‘geen ernstige afbreuk doen aan’ beoordeling op een uitgevende 
instelling te voltooien, wordt een dergelijke uitgevende instelling over het algemeen 
uitgesloten van kwalificatie als duurzame belegging. 
 
In de jaarverslagen van van de fondsen binnen dit product zal informatie worden verstrekt 
over de wijze waarop de fondsen indicatoren voor ongunstige effecten in aanmerking hebben 
genomen.  

 
Hoe zijn de duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten? Details: 
Voor de beleggingen binnen dit product worden instellingen geindentificeerd die handelingen 
verrichten die niet beschouwd worden als in overeenstemming met wereldwijde normen. Na 
deze beoordeling worden alle instellingen die worden geacht deze wereldwijde normen te 
schenden (waaronder de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights and Global Compact) uitgesloten van 
kwalificatie als duurzame belegging. 
 

  

De belangrijkste 
ongunstige effecten 
zijn de belangrijkste 
negatieve effecten van 
beleggingsbeslissingen 
op 
duurzaamheidsfactoren 
die verband houden 
met ecologische en 
sociale thema’s en 
arbeidsomstandighede
n, eerbiediging van de 
mensenrechten en 
bestrijding van 
corruptie en omkoping. 

In de EU-taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgesteld, dat 
inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen 
doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie en dat vergezeld gaat van 
specifieke EU-criteria.  
 
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. 
 
Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu 
of sociale doelstellingen.  
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Wordt in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren? 
 

Ja, dit product houdt rekening met de PAI's op Duurzaamheidsfactoren. 
 
Voor duurzame beleggingen wordt rekening gehouden met PAI's als onderdeel van de ‘geen 
ernstige afbreuk doen aan’-toets zoals hierboven beschreven.  
 
Verder zijn de PAI's zelf verankerd in het beleggingsproces binnen de fondsen van dit product. Met 
de onderstaande PAI’s wordt kwalitatief rekening gehouden via de beleggingsbenadering: 

- Blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen. 
- Activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden. 
- 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). 

- 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. 

- Genderdiversiteit raad van bestuur 
- Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, 

chemische wapens en biologische wapens). 
- Landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten. 

 
Meer informatie over de PAI-indicatoren op duurzaamheidsfactoren zal worden opgenomen in het 
jaarverslag van het fonds. 
 
Nee  

 
Welke beleggingsstrategie hanteert dit financiële product?  
Dit financiële product is een lifecycle. Er vindt automatisch afbouw van beleggingsrisico en renterisico plaats 
naarmate de pensioenleeftijd dichterbij komt. In de lifecycle wordt gespreid belegd zowel tussen als binnen 
verschillende asset categorieën. 
Door actieve keuzes te maken verwacht de beheerder van de beleggingen binnen dit product een beter 
resultaat te halen dan de benchmark. Een benchmark is een verzameling van financiële producten, zoals 
bijvoorbeeld de AEX-index of de MSCI World-Index.  De beheerder kan, binnen ons vastgestelde 
verantwoord beleggen normenkader, een vergaande duurzaamheidsselectie maken ten behoeve van een 
duurzamere beleggingsportefeuille omdat een ruime afwijking van de index is toegestaan. Tevens kan het 
benutten van duurzaamheidskansen of inschatten van duurzaamheidsrisico’s een bron van extra rendement 
zijn versus de benchmark. 
 
Om de ecologische en/of sociale kenmerken die worden gepromoot te verwezenlijken, passen we het 
volgende toe: 

1. Normenkader verantwoord beleggen –  Op grond van ons beleid maatschappelijk verantwoord 
beleggen zijn er beperkingen van toepassing voor wat betreft controversiële activiteiten en/of gedrag. 
Dit zijn beperkingen op het gebied van beleggingen in (controversiële) wapens, tabak, fossiele 
brandstoffen en schendingen van internationale normen. 

2. ESG-Integratie - Het rekening houden met milieu, sociale en bestuurlijke (ESG) criteria maakt 
standaard onderdeel uit van het beleggingsproces. Bij het beoordelen van instellingen op basis van 
kwantitatieve en fundamentele analyse worden ESG-criteria structureel meegenomen. Instellingen die 
een positieve ecologische en/of sociale bijdrage leveren worden geselecteerd. 

3. Actief eigenaarschap – Voor dit product geldt dat het door ons vastgestelde beleid van uitoefenen van 
stemrecht en engagement van toepassing is. Met stemmen wordt invloed uitgeoefend op het beleid 
van een onderneming en wordt het bestuur van een onderneming ter verantwoording geroepen om 
bij besluitvorming ook rekening te houden met sociale aspecten en milieuoverwegingen. Met 
engagement worden instellingen aangemoedigd om ESG-kwesties aan te pakken en positieve 
veranderingen door te voeren.  

4. SFDR classificatie – We streven er naar uitsluitend te beleggen in onderliggende fondsen die 
ecologische en/of sociale kenmerken promoten of een duurzame beleggingsdoelstelling hebben. 

 
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? 

De beleggingsstrategie 
stuurt 
beleggingsbeslissingen 
op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellinge
n en risicotolerantie. 

 

Praktijken op het gebied 
van goed bestuur 
omvatten goede 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van de 
belastingwetgeving.  
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- Het voeren van een uitsluitingenbeleid op basis van ons normenkader verantwoord 
beleggen. Op basis van vooraf vastgestelde omzetdrempels, zijn er beperkingen van 
toepassing bij: 

1. Wapens: controversiële wapens, wapenhandel met entiteiten onder wapenembargo 
en bepaalde conventionele wapens 

2. Tabak:  productie (of de handel) van tabaksproducten 
3. Fossiele brandstoffen: onconventionele olie uit teerzanden, arctische olie en gas, 

schalieolie en -gas en thermische kolen 
4. Controversieel gedrag: schendingen van internationale normen voor zakelijk gedrag en 

landen met controversieel gedrag 
Voor de aandelenportefeuille gelden aanvullende beperkingen voor gokken, bont en leer en 
de porno-industrie. 

 
- SFDR classificatie - Voor het selecteren van de beleggingen richten we ons op onderliggende 

fondsen die ecologische en/of sociale kenmerken promoten of een duurzame 
beleggingsdoelstelling hebben. 

 
- Duurzame beleggingen - Het product zal een percentage van de portefeuille beleggen in 

duurzame beleggingen. 

 
Wat is het toegezegde minimumpercentage voor het beperken van de 
beleggingsruimte overwogen vóór de toepassing van die beleggingsstrategie?  
Er is geen minimaal percentage overwogen om de beleggingsruimte mee te verkleinen. 
 

Wat is het beoordelingsbeleid voor praktijken op het gebied van goed 
bestuur van de ondernemingen waarin is belegd?  
Het beoordelingsbeleid is erop gericht om ondernemingen die door externe gegevensverstrekkers 
zijn aangemerkt als zijnde ondernemingen die de beginselen van het Global Compact van de 
Verenigde Naties (UNGC), de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-
richtlijnen inzake het bedrijfsleven en mensenrechten schenden, alsmede ondernemingen met hoge 
controverse-scores (waaronder belangrijke controverses op het gebied van governance, 
arbeidsrechten en naleving van belastingwetgeving), te identificeren, te bestuderen, te evalueren en 
te volgen. Na het bestuderen van deze externe gegevens worden ondernemingen waar sprake is van 
een aanhoudende en ernstige overtreding en/of die geacht worden geen goede bestuurspraktijken 
te hanteren, en onvoldoende initiatief aan de dag leggen om dit te herstellen, uitgesloten van dit 
product. Deze lijst van ondernemingen wordt halfjaarlijks herzien. Het is mogelijk dat de beheerder 
van de beleggingen van dit product niet in staat is om bij elke halfjaarlijkse beoordeling gemakkelijk 
effecten te verkopen die bedoeld zijn voor uitsluiting van de portefeuille (bijvoorbeeld als gevolg van 
liquiditeitsproblemen of om andere redenen buiten de controle van de beheerder), maar de 
beheerder zal ernaar streven om zo snel mogelijk op een ordelijke manier en in het belang van de 
aandeelhouders te desinvesteren. 
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Welke activa-allocatie is er voor dit financiële product gepland?  
Gedurende de gehele looptijd van dit product maken mixfondsen die ecologische en/of sociale kenmerken 
promoten onderdeel uit van het gevoerde beleggingsbeleid. De onderstaande mixfondsen worden gebruikt: 

- First Class Returnd Fund (NL0013019219) 
- Hybrid Fund (NL0013696354) 
- NN Liability Matching Fund M (NL0013040348) 
- NN Liability Matching Fund L (NL0013040355) 
- NN Liability Matching Fund XL (NL0013040363) 
De samenstelling van de beleggingen kan door ons worden aangepast. 
 
De geplande assetallocatie, afgestemd op milieu- en maatschappelijke kenmerken, alsmede de Duurzame 
Belegging-toezegging, wordt weerspiegeld in onderstaande tabel. De minimale toezegging voor het deel 
duurzame beleggingen is 20%. 
 
Het aandeel duurzame beleggingen in dit product wordt gemeten naar het totaal belegd vermogen van alle 
beleggers in dit product. Omdat het product een lifecycle belegging betreft is de verdeling over de 
verschillende beleggingen binnen dit product verschillend per leeftijdscategorie. Het aandeel duurzame 
beleggingen wordt voor een individuele belegger lager naarmate de pensioenleeftijd dichterbij is, en kan 0% 
worden. 

 

Op welke wijze voldoet het gebruik van derivaten aan de ecologische of sociale 

kenmerken die het financiële product promoot? 
Voor het verwezenlijken van de ecologische en/of sociale kenmerken die door het product worden 
gepromoot, worden geen derivaten gebruikt. 

 
In welke minimale mate zijn duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling afgestemd op de EU-taxonomie? 
Hoewel dit product een minimaal percentage duurzame beleggingen toezegt, houdt het geen rekening 
met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten in de zin van de Taxonomie van de 
EU. De portefeuille afstemming met deze Taxonomie van de EU is dus 0%. Vanwege de beperkte 
beschikbaarheid van betrouwbare gegevens om te kunnen beoordelen of de duurzame beleggingen met 
een milieudoelstelling zijn afgestemd op de EU-taxonomie, zal deze beoordeling pas plaatvinden wanneer 
de gegevens verbeteren. 
 
 

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

Op de taxonomie 
afgestemde 
activiteiten worden 
uitgedrukt als aandeel 
van: 
- de omzet die het 
aandeel van de 
opbrengsten uit 
groene activiteiten van 
ondernemingen waarin 
is belegd 
weerspiegelen; 
- de 
kapitaaluitgaven(CapE
x) die laten zien welke 
groene beleggingen 
worden gedaan door 
de ondernemingen 
waarin is belegd, bv. 
voor een transitie naar 
een groene economie; 
- de operationele 
uitgaven (OpEx) die 
groene operationele 
activiteiten van 
ondernemingen waarin 
is belegd 
weerspiegelen. 

 

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

#2Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- Subcategorie # 1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. 
- Subcategorie #1B Overige E/S-kenmerken omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

Beleggingen

#1 Afgestemd op E/S-
kenmerken

90%

#1A Duurzaam

20%

Afgestemd op de taxonomie

0%

Overige ecologisch

0%

Sociaal

0%

#1B Overige E/S-kenmerken

80%

#2 Overige

10%
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Zoals hierboven aangegeven, richt dit product zich niet niet op een specifieke categorie van duurzame 
beleggingen, maar alle beleggingen worden beoordeeld of zij bijdragen aan een mileu- en/of sociale 
doelstelling. 

 
 
Wat is het minimumaandeel beleggingen in transitie- en faciliterende 
activiteiten?  
Deze vraag is niet van toepassing aangezien het product niet toezegt op de Taxonomie afgestemde 
beleggingen te doen. 

 

Wat is het minimumaandeel duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de EU-taxonomie?  
Hoewel dit product een minimaal percentage duurzame beleggingen toezegt, houdt het geen rekening 
met de EU criteria voor, duurzame economische activiteiten in de zin van de EU-taxonomie. Het 
minimumaandeel is dus 0%. 
 

Wat is het minimumaandeel van sociaal duurzame beleggingen? 
Hoewel dit product een minimaal percentage duurzame beleggingen toezegt, verbindt het zich niet tot 
een specifiek minimaal aandeel sociaal duurzame beleggingen. Het minimumaandeel is dus 0%. 
 
Zoals hierboven aangegeven, richt dit product zich niet niet op een specifieke categorie van duurzame 
beleggingen, maar alle beleggingen worden beoordeeld of zij bijdragen aan een ecologische en/of 
sociale doelstelling. 

 

Welke beleggingen zijn opgenomen in “#2 Overige”? Waarvoor zijn deze 
bedoeld en bestaan er ecologische of sociale minimumwaarborgen? 
Onder andere de volgende beleggingen vallen onder 'overige': liquide middelen voor 
liquiditeitsdoeleinden; derivaten voor een efficiënt portefeuillebeheer/beleggingsdoeleinden en/of 
beleggingen in instellingen voor collectieve beleggingen in effecten (icbe's en icb's) ter verwezenlijking 
van de beleggingsdoelstelling van dit product. Deze beleggingen promoten echter noch de milieu- of 
maatschappelijke kenmerken van het product, noch komen zij in aanmerking als duurzame beleggingen. 
 
Het vermelde percentage (van 10%) is het geplande percentage dat in deze instrumenten kan worden 
aangehouden, maar het werkelijke percentage kan op enig moment variëren. 
 
Op deze financiële instrumenten zijn geen minimale milieu- of maatschappelijke waarborgen van 
toepassing. 

  

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

  

*   Voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” alle blootstellingen aanstaatsschulden 

0%

100%

1. Afstemming op taxonomie van
beleggingen met inbegrip van

overheidsobligaties*

Op taxonomie
afgestemde beleggingen

Overige beleggingen

0%

100%

2. Afstemming op taxonomie van
beleggingen exclusief
overheidsobligaties*

Op taxonomie
afgestemde beleggingen

Overige beleggingen 100%

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

 

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

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

100% 
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Is er een specifieke index als referentiebenchmark aangewezen om te bepalen 
of dit financiële product is afgestemd op de ecologische en/of sociale 
kenmerken die dit financiële product promoot?  
Dit product wordt actief beheerd en beschikt daarom niet over een specifieke index die is aangewezen als 
referentiebenchmark om te bepalen of dit financiële product aansluit bij de milieu- en/of maatschappelijke 
kenmerken die het promoot. 
 

Hoe wordt de referentiebenchmark doorlopend afgestemd op alle ecologische of 
sociale kenmerken die dit financiële product promoot?  
Dit product wordt actief beheerd en beschikt daarom niet over een specifieke index die is aangewezen 
als referentiebenchmark om te bepalen of dit financiële product aansluit bij de milieu- en/of 
maatschappelijke kenmerken die het promoot. 

 
Hoe wordt de afstemming van de beleggingsstrategie op de methodologie van 
de index doorlopend gewaarborgd? 
Dit product wordt actief beheerd en beschikt daarom niet over een specifieke index die is aangewezen 
als referentiebenchmark om te bepalen of dit financiële product aansluit bij de milieu- en/of 
maatschappelijke kenmerken die het promoot. 

 
In welk opzicht verschilt de aangewezen index van een relevante brede 
marktindex? 
Dit product wordt actief beheerd en beschikt daarom niet over een specifieke index die is aangewezen 
als referentiebenchmark om te bepalen of dit financiële product aansluit bij de milieu- en/of 
maatschappelijke kenmerken die het promoot. 

 
Waar is de voor de berekening van de aangewezen index gebruikte 
methodologie te vinden? 
Dit product wordt actief beheerd en beschikt daarom niet over een specifieke index die is aangewezen 
als referentiebenchmark om te bepalen of dit financiële product aansluit bij de milieu- en/of 
maatschappelijke kenmerken die het promoot. 

 
Waar is er online meer productspecifieke informatie te vinden? 
U vindt meer productspecifieke informatie op de website:  
www.befrank.nl 

   

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


