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  INFORMATIEBLAD

SFDR Compliance 
Statement

Inleiding
Op 10 maart 2021 is de Europese verordening inzake informatieverschaffing met betrekking tot 
duurzaamheid in de financiële dienstensector (“SFDR”) van toepassing geworden. De verordening 
verplicht Aegon Bank N.V. (‘Knab’), ertoe om informatie openbaar te maken over de wijze waarop 
zij bij het beleggen rekening houdt met duurzaamheidsaspecten. 

In dit document lichten wij toe hoe wij hiermee omgaan.

Verantwoord beleggen 

Knab beschouwt zichzelf als een verantwoordelijke onderneming en wil een positieve invloed 
hebben op de maatschappij en het milieu. Als langetermijnbelegger in een breed scala aan 
bedrijven, sectoren en landen nemen wij onze verantwoordelijkheid m.b.t. de beleggingen van 
onze klanten serieus. Om die reden hebben wij een raamwerk van documenten die gezamenlijk 
het Verantwoord Beleggen Beleid vormen. Dit raamwerk bestaat uit de volgende documenten:
 

  Responsible Investing Policy:  
Dit (Engelstalige) document is het overkoepelende document dat onze verantwoorde  
beleggingsbenadering beschrijft en uitlegt welke middelen we binnen ons verantwoord  
beleggen raamwerk gebruiken.

  Responsible Investing Exclusion list:  
Dit document geeft een overzicht van de landen en bedrijven die we hebben uitgesloten  
voor investeringen. Dit (Engelstalige) document wordt periodiek aangepast wanneer tot  
aanvullende uitsluitingen wordt besloten.

  Responsible Investing Exclusion list:  
Dit document geeft een overzicht van de landen en bedrijven die we hebben uitgesloten  
voor investeringen. Dit (Engelstalige) document wordt periodiek aangepast wanneer tot  
aanvullende uitsluitingen wordt besloten.

  Voting Guidelines:  
In dit (Engelstalige) document beschrijft Aegon Nederland N.V. hoe het als aandeelhouder 
gebruikt maakt van haar stemrecht bij beursgenoteerde bedrijven.

 
Deze documenten vindt u op onze pagina over ons beleggingsbeleid.

https://www.knab.nl/beleggen/verantwoord-beleggen/sfdr
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Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beleggingsbeleid 

(artikel 3 SFDR)

Knab wil ESG-overwegingen inbedden in alle stadia van de besluitvorming m.b.t. beleggingen. 
Dit zorgt ervoor dat bij de afweging van beleggingen naast traditionele financiële factoren, zoals 
verwacht risico en rendement, ook de niet-financiële factoren worden meegenomen. Dit doen 
wij door onze fondsbeheerder de belangrijkste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren in 
aanmerking te laten nemen bij het afwegen van beleggingen. 

Hoofdstuk 5 van de Responsible Investment Policy beschrijft hoe onze fondsbeheerder 
negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren meeweegt in zijn beleggingsbeslissingen. Omdat 
het niet mogelijk is om met alle negatieve effecten evenveel rekening te houden, hebben wij vijf 
aandachtsgebieden geselecteerd waar onze fondsbeheerder rekening mee dient te houden bij 
het nemen van beleggingsbeslissingen. Dit zijn: 

1.  Klimaatverandering
2. Inclusiviteit en diversiteit
3.  Biodiversiteit
4.  Gezondheid en welbevinden
5.  Mensenrechten

Gedragscodes en internationale normen

De kern van het verantwoord beleggen beleid is sterk gebaseerd op de UN Global Compact 
Principles, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen.  

Integratie duurzaamheidsrisico’s in het beloningsbeleid  

(artikel 5 SFDR)

In het Beloningsbeleid van Knab stimuleren we onze werknemers om verantwoorde keuzes te 
maken. De belonings- en governance structuur binnen Knab en de bijbehorende risicobeheersing 
zorgen ervoor dat deze risico’s worden onderkend en regelmatig opnieuw worden beoordeeld.  
De beloning binnen Knab zet medewerkers niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s voor 
de bank. Het beloningsbeleid van Knab bevat geen bonusregelingen.


