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Gedragslijnen inzake duurzaamheidsrisico's 
 
Volgens artikel 3 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (hierna genoemd “SFDR”)  moet 
NN Insurance Belgium bepaalde informatie verstrekken. Hieronder volgt een opsomming van deze 
informatie. Wij hebben ons beleid voor de integratie van duurzaamheidsrisico in ons 
besluitvormingsproces beschreven. 
 
Wij passen het Responsible Investment Framework policy van NN Group (de “RI Framework policy” ) 
toe. Dit ondersteunt de “systematische integratie van ecologische, sociale en governance (“ESG") 
factoren in het beleggingsproces, waardoor zowel risico’s  als kansen worden beheerst.” Hierdoor 
kunnen beter geïnformeerde beleggingsbeslissingen worden genomen en kan het risico-
rendementsprofiel van de beleggingsportefeuilles worden verbeterd. Daarnaast zorgt dit ervoor dat 
de waarden van NN tot uiting komen in het beleggingsproces en dat onze activiteiten beter worden 
afgestemd op de bredere doelstellingen en verwachtingen van de samenleving ten aanzien van 
duurzaamheid. 
 
De RI Framework policy is van toepassing op alle beleggingscategorieën en op de eigen activa van 
NN Group en de klantactiva zoals gedefinieerd in de RI Framework policy. 
 
NN Group definieert ESG-risico als “het risico van (in)directe betrokkenheid bij de schending van 
ecologische- en sociale standaarden en normen” en ESG-beleggingsrisico als “het risico dat ESG-
factoren met betrekking tot beleggingen en/of beleggingsvoorstellen niet voldoende worden 
begrepen of herkend, waardoor de waarde van beleggingen daalt of beleggingskansen worden 
gemist”.  In de SFDR wordt de term “Duurzaamheidsrisico” gebruikt, terwijl NN Group in de RI 
Framework policy de term “ESG-risico” hanteert. Deze termen worden als gelijkwaardig beschouwd. 
 
Hieronder beschrijven we hoe  de RI Framework policy wordt toegepast voor zowel de eigen 
vermogensbeheerders van NN Group als externe vermogensbeheerders. 
 

1. Hoe het wordt toegepast wanneer NN of een vermogensbeheerders die eigendom is van 
NN een discretionair mandaat heeft 

 
De RI Framework policy  vereist dat wij een proces implementeren waardoor ESG-factoren 
systematisch worden geïntegreerd in ons besluitvormingsproces voor beleggen. Kort gezegd doen 
wij dit door het implementeren van verschillende strategieën voor Responsible Investment (“RI”): 
• Toepassing van de op normen gebaseerde criteria van NN, wat inhoudt dat beleggingen in 

sommige specifieke sectoren of ondernemingen worden uitgesloten; 
• Indien relevant materiële ESG-risico’s en -kansen integreren in de research m.b.t. en analyse van 

beleggingen; 
• Uitoefenen van actief aandeelhouderschap door stem- en engagementactiviteiten; 
• Toepassen van restricties (als maatregel in laatste instantie). 
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De RI Framework policy  bevat op normen gebaseerde criteria waarmee beleggingen in 
ondernemingen die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten worden uitgesloten. Dergelijke 
activiteiten zijn onder meer: 
• Het ontwikkelen, produceren of onderhouden van of de handel in controversiële wapens; 
• De controversiële levering van wapens; 
• Tabaksproductie; 
• Winning van thermische steenkool; 
• Ondernemingen die zich niet houden aan de principes van het Global Compact van de VN en de 

OESO-richtlijnen, en 
• Landen waarvoor als geheel een wapenembargo geldt. 
 
De vermogensbeheerders van NN Group die de klantactiva beheren op grond van een discretionair 
mandaat, passen die elementen van de RI Framework policy toe die aansluiten bij hun fiduciaire 
taken en het mandaat dat wij hebben gegeven. 
 
De vermogensbeheerders van NN Group hanteren de NN Restricted List (restrictielijst), zoals 
beschreven in de RI Framework Policy. 
 

2. Toepassing wanneer wij 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. 

 
De vermogensbeheerders van NN Group hanteren de NN Restricted List (restrictielijst), zoals 
beschreven in de RI Framework policy. Als een beleggingsfonds volgens het prospectus van dat 
fonds verplicht is om de samenstelling van indices te volgen (d.w.z. passief beheerde producten 
zoals ETF’s en indexfondsen), zorgen wij ervoor dat het cumulatieve gewicht van emittenten die 
volgens geldende wetgeving niet gefinancierd mogen worden niet groter is dan 5% van het 
betreffende fonds of de betreffende index. 

 
3. Toepassing wanneer we beleggen in beleggingsfondsen die worden beheerd door externe 

vermogensbeheerders 
 
Beleggingsfondsen die worden beheerd door externe vermogensbeheerders kunnen de RI 
Framework policy van NN 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 
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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 vermogensbeheerders ons geen (afdoende) informatie hebben verstrekt, zetten wij onze 
inspanningen om deze informatie te verkrijgen voort. Wanneer meer (afdoende) informatie 
beschikbaar komt, passen wij onze informatieverstrekking dienovereenkomstig aan. 
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