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Ongustige effecten op duurzaamheid 
 
Volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna genoemd “SFDR”), moet NN Insurance 
Belgium informatie verstrekken over de wijze waarop wij ongunstige effecten van 
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen. 
 
Wij nemen de belangrijkste negatieve effecten op milieu, maatschappelijke en bestuurlijke factoren 
in aanmerking door de Responsible Investment Framework policy van NN Group (de “RI Framework 
policy ”) toe te passen. Het Beleidskader VB bevordert “de systematische integratie van ecologische, 
sociale en governance (“ESG”) factoren in het beleggingsproces, waardoor zowel de risico’s als 
kansen worden beheerst.”  
 
We houden rekening met de belangrijkste negatieve effecten op milieu-, sociale en governance 
factoren door toepassing van de Responsible Investment Framework policy van de NN-groep (de “RI 
Framework policy”). De Responsible Investment Framework policy ondersteunt "de systematische 
integratie van milieu-, sociale en governance factoren ("ESG") in het beleggingsproces, waarbij zowel 
risico's als kansen worden beheerd." 
 
Naar aanleiding van de strategieën zoals beschreven met betrekking tot de integratie van 
duurzaamheidsrisico's, impliceert dit integratie van materiële ESG-risico's en -mogelijkheden in het 
onderzoek en de analyses van investeringen, evenals consistente demonstratie en documentatie van 
ESG-factorenintegratie voor elke individuele beleggingsanalyse. Ri-criteria op basis van NN-normen 
zijn een weerspiegeling van relevante wetten, de waarden van NN en internationaal erkende 
normen zoals het Global Compact van de Verenigde Naties en de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen dienen als richtlijnen hiervoor. Op dit moment is de afstemming op 
de doelstelling van 1,5 °C van de Overeenkomst van Parijs voor activa van klanten nog niet 
opgenomen in een formeel beleid. NN Group heeft echter de eerste stappen gezet met betrekking 
tot haar eigen activa. 
 
Wij onderkennen dat het volledig in aanmerking nemen van de belangrijkste negatieve effecten een 
stapsgewijs proces is dat wij continu zullen verbeteren. Wij zijn van plan om meer informatie te 
verstrekken over de implicaties van de belangrijkste negatieve effecten wanneer de SFDR-vereisten 
op niveau 2 van kracht worden. Hieronder beschrijven we hoe de RI Framework policy op dit 
moment wordt toegepast voor de eigen vermogensbeheerders van NN en voor de externe 
vermogensbeheerders. 
 
1. Hoe het wordt toegepast wanneer NN of een vermogensbeheerders die eigendom is van NN een 

discretionair mandaat heeft 
 
Op grond van de RI Framework policy geven wij onze vermogensbeheerder de opdracht om diverse 
Responsible Investment (RI)strategieën uit te voeren om rekening te houden met de belangrijkste 
nadelige effecten zoals uiteengezet in de RI Framework policy. 
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Voor meer informatie over de RI-criteria op basis van NN-normen verwijzen wij u naar de RI 
Framework op de website van NN Group - Responsible investment (nn-group.com). 
 
2. Hoe dit wordt toegepast wanneer we beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door 

vermogensbeheerders die eigendom zijn van NN Group 
 
De vermogensbeheerders van NN Group die beleggingsfondsen beheren passen die elementen van 
de RI Framework policy toe die in overeenstemming zijn met hun fiduciaire taken ten aanzien van 
het beleggingsfonds en de beleggingsrichtlijnen voor het fonds. 
 
3. Hoe dit wordt toegepast wanneer wij beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door 

externe vermogensbeheerders 
 
Beleggingsfondsen en  Private Equity fondsen die worden beheerd door externe 
vermogensbeheerders kunnen het NN RI Framework policy niet toepassen omdat er meerdere 
beleggers zijn die in het fonds participeren. Om dezelfde reden kan ook de NN Restricted List 
(restrictielijst) niet worden toegepast. 
 
In het geval van dit soort fondsen bewaken we de samenstelling van het fonds en vragen we de 
vermogensbeheerder naar diens beleid voor verantwoord beleggen en restrictielijsten. Wij vragen 
van deze externe vermogensbeheerders een overzicht van hun duurzame beleggingsaanpak inclusief 
hun stijl van duurzaam beleggen, hun rapportage over CO²-reductie, afvalreductie en waterreductie 
versus benchmark,  en de duurzame labels die het fonds en de vermogensbeheerders hebben 
verkregen. 

 
De informatie die wij hierboven hebben gegeven is gebaseerd op de informatie die op dit moment 
beschikbaar is, met inbegrip van informatie die wij hebben verkregen van vermogensbeheerders. 
Wanneer de vermogensbeheerders ons geen (afdoende) informatie hebben verstrekt, zetten wij 
onze inspanningen om deze informatie te verkrijgen voort. Wanneer in de toekomst meer 
(afdoende) informatie beschikbaar komt, passen wij onze informatieverstrekking 
dienovereenkomstig aan. 
  
 
 
 
 
NN Insurance Belgium SA/NV, insurance company licensed by the NBB under the number 2550 for the Branches 1a, 2, 21, 
22, 23, 25, 26 and mortgage lender licensed by the FSMA under the code number 0890270057. Registered office : Avenue 
Fonsny 38, B-1060 Brussels, Belgium - RLP Brussels - VAT BE 0890.270.057 - BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220. - 
www.nn.be - FSMA: Rue du Congrès 12-14, 1000 Brussels, www.fsma.be. NBB: boulevard de Berlaimont 14, 1000 Brussels, 
www.nbb.be 


