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Inleiding
Dit document dient ter ondersteuning van de duurzaamheidsinformatie die u als (potentiële) cliënt
krijgt van uw accountmanager, voorafgaand aan het in kaart brengen van uw eventuele
duurzaamheidsvoorkeuren.
De verplichting tot het uitvragen van duurzaamheidsvoorkeuren volgt uit een aanpassing aan de Kenuw-klant regelgeving. De vragen over duurzaamheidsvoorkeuren moeten echter los worden gezien
van andere factoren, zoals risicobereidheid en beleggingshorizon. Deze factoren blijven leidend in de
inrichting van uw portefeuille.
Duurzaamheidsvoorkeuren moeten worden gezien als toevoeging, niet als doel op zich.
Duurzaamheidsvoorkeuren zijn derhalve optioneel. U hoeft geen duurzaamheidsvoorkeuren te
hebben. In dat geval zal voor u als cliënt niets veranderen. Strenge duurzaamheidsvoorkeuren kunnen
echter wel leiden tot een beperkter beleggingsuniversum, waarmee duurzaamheidsvoorkeuren van
invloed kunnen zijn op het rendement van uw portefeuille. Deze afweging moet zorgvuldig in overleg
met uw accountmanager worden gemaakt, wanneer u er voor kiest duurzaamheidsvoorkeuren in hoge
mate te laten meewegen.
Hoofdstuk 1. Aandachtspunten bij keuze duurzaamheidsvoorkeuren
De duurzaamheidsvoorkeuren waaruit u als cliënt kunt kiezen, bestaan uit drie categorieën, te weten
milieudoelstellingen, duurzame beleggingen in de zin van de SFDR en beleggingen die rekening houden
met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Deze categorieën worden nader besproken.
Voordat u hiermee verdergaat raden wij aan de volgende aandachtspunten in acht te nemen.
•

•

•

Duurzaamheidsvoorkeuren kunnen invloed hebben op het rendement van uw portefeuille. De
duurzaamheidsvoorkeuren kunnen het beleggingsuniversum verkleinen en kan de focus (deels)
verplaatsen naar duurzame beleggingen die ook binnen uw financiële voorkeuren en limieten
vallen, maar eventueel minder renderen dan niet-duurzame alternatieven. Om deze reden wordt
door ons geadviseerd dit document goed door te nemen en hier een weloverwogen keuze in te
maken.
Terugkerend in de categorieën 1 en 2 is het concept van ernstige afbreuk. Ernstige afbreuk houdt
niet per se in dat een belegging niet bijdraagt aan duurzaamheid, maar er echt afbreuk aan doet.
Het is dus niet zo dat iedere belegging die niet per se duurzaam is ook gelijk ernstige afbreuk doet
daaraan. Meer specifieke beschrijvingen van ernstige afbreuk kunnen worden gevonden in punt
12 van de bijlage bij dit document.
Bij het maken van een duurzame portefeuille, zal er zowel sprake zijn van “inclusion”, als
“exclusion”. Inclusion, omdat beleggingen mede in beeld kunnen komen vanwege hun positieve
impact op duurzaamheid. Exclusion, omdat beleggingen die anderszins goed presteren, uit beeld
raken vanwege hun negatieve impact op duurzaamheid.
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•

•

•

Bij het maken van een duurzame portefeuille, wordt gebruik gemaakt van zowel marktpartijen die
informatie verschaffen, als van informatie direct van uitgevers van de effecten. Deze informatie
kan echter achter lopen op de wensen van de cliënt. De wettelijke verplichting om
duurzaamheidsvoorkeuren uit te vragen loopt voor op de wettelijke verplichting voor uitgevers
van effecten om duurzaamheidsinformatie te publiceren. Wij kunnen in sommige gevallen dus niet
100% van de voorkeuren vertalen naar een portefeuille, door praktische overwegingen en door
gebrek aan informatie op de markt. Om deze reden is er sprake van een best effort van OHV.
Om de reden dat de informatievoorziening vooralsnog te wensen overlaat, heeft OHV een
duurzame portefeuille ingericht, waarin zoveel mogelijk effecten zitten met
duurzaamheidskenmerken waarover de informatievoorziening wel betrouwbaar is. Dit betekent
dat in de duurzaamheidsportefeuille van OHV verschillende voorkeuren terugkomen. Dit kan ook
betekenen dat uw voorkeuren niet terugkomen in onze duurzame portefeuille. Verderop in dit
document wordt de inhoud van de duurzame portefeuille van OHV besproken.
Een belegging die onderdeel is van de ene categorie niet per se geen onderdeel is van een andere
categorie. De wetgever omschrijft de categorieën als losstaand, maar deze zullen in de praktijk
waarschijnlijk veel overlap hebben.

Hoofdstuk 2. Opzet vragenlijst duurzaamheidsvoorkeuren
De vragenlijst is opgezet per categorie.
Categorie 1 – milieudoelstellingen
Beleggingen die duurzaam zijn in de zin van het klimaat en milieu. Alle van deze beleggingen hebben
ook praktijken op het gebied van goed bestuur en doen geen ernstige afbreuk aan één van de
milieudoelstellingen.
Categorie 2 – duurzame beleggingen in de zin van de SFDR
Beleggingen die duurzaam zijn in de zin van het klimaat en milieu, of in de zin van sociale zaken, zoals
bijdragen aan arbeidsgelijkheid/omstandigheden, etc. Alle van deze beleggingen hebben ook
praktijken op het gebied van goed bestuur en mogen geen ernstige afbreuk doen aan een
ecologische/sociale doelstelling.
Categorie 3 – beleggingen die rekening houden met ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.
Beleggingen in bedrijven die bewust bezig zijn met hun eigen negatieve impact en dit kunnen
aantonen.
Hoofdstuk 3. Nadere toelichting drie categorieën
De duurzaamheidsvoorkeuren waar we een beeld over moeten krijgen van de cliënt bestaan uit drie
categorieën. Deze drie categorieën komen uit Europese wetgeving. Hieronder worden de categorieën
in het kort beschreven. In de bijlage bij dit document wordt uitgebreid ingegaan op iedere categorie.
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De categorieën kunnen als ingewikkeld worden ervaren. Het is dan ook aan te raden om dit document
goed door te nemen. Als dit document vragen oproept kunt u terecht bij uw accountmanager.
3.1 Categorie 1: Milieudoelstellingen
Categorie 1 betreft beleggingen in bedrijven die bijdragen aan een milieudoelstelling in de zin van de
Taxonomieverordening.
De Taxonomieverordening geeft zes milieudoelstellingen waaraan beleggingen in bedrijven kunnen
bijdragen. Deze milieudoelstellingen zijn de volgende: 1
• Mitigatie van klimaatverandering;
• Adaptatie aan klimaatverandering;
• Het duurzaam gebruiken en de bescherming van water en mariene hulpbronnen;
• De transitie naar een circulaire economie;
• De preventie en bestrijding van verontreiniging;
• De bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen.
De taxonomieverordening is een soort handboek, opgesteld door de Europese Unie. De taxonomie
vormt daarmee een standaard voor ecologische duurzaamheid. De taxonomie legt per sector uit welke
economische activiteiten aan welke milieudoelstelling bijdragen of ernstige afbreuk aan doen. In de
toekomst moeten zowel grote bedrijven als investeerders gaan rapporteren op basis van deze
taxonomie. Zo wordt inzichtelijker in hoeverre een bedrijf, project of beleggingsportefeuille aan die
standaard voldoet. Of met andere woorden: hoe groen deze precies is. Het gaat dan bijvoorbeeld om
beleggingsproducten die bijdragen aan de reductie van CO2-emissie. Of om producten die in lijn zijn
met de Klimaatdoelen van Parijs.
Indien u duurzaam wilt beleggen in de zin van één of meerdere van deze doelstellingen, mogen die
duurzame beleggingen geen ernstige afbreuk doen aan één van de zes doelstellingen. Met andere
woorden: als een belegging bijvoorbeeld bijdraagt aan het behoud van mariene hulpbronnen, maar
tegelijkertijd veel CO2 uitstoot, zal dit geen belegging zijn die als duurzame belegging in de portefeuille
opgenomen mag worden. Het gaat dus niet alleen om de positieve aspecten van een belegging bij het
beoordelen van de duurzaamheid, maar ook om de negatieve aspecten. Dit zorgt ervoor dat het aantal
beleggingen dat in de portefeuille opgenomen kan worden, wordt verkleind.2
In de bijlage bij dit document kan per milieudoelstelling een beschrijving worden gevonden.
3.2 Categorie 2: Duurzame beleggingen in de zin van artikel 2(17) SFDR3
Categorie 2 betreft zijn producten met beleggingen in economische activiteiten die bijdragen aan een
breed scala van ES-doelen (Ecological, Social-doelen). Op dit moment is de wettelijke invulling van een
1

Zie #1 Bijlage.
Zie #7 Bijlage.
3
Zie #2 Bijlage.
2
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duurzame belegging nog vrij breed. Net als bij categorie 1 omvat dit de milieudoelstellingen, in de vorm
van ecologisch duurzame beleggingen. Naast ecologisch duurzame beleggingen (milieudoelstellingen),
vallen in deze categorie ook sociaal duurzame beleggingen, oftewel beleggingen in activiteiten die
substantieel bijdragen aan sociale doelstellingen. Denk hierbij aan:
• Aanpak van ongelijkheid;4
• Bevordering van sociale samenhang, integratie of arbeidsverhoudingen;5
• Belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen.6
Voor deze duurzame beleggingen geldt ook dat de beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan
doelstellingen die in deze categorie vallen, net als bij de beleggingen die bijdragen aan de
milieudoelstellingen. Hierbij is het verschil dat duurzame beleggingen een breder gebied omvatten in
het kader van welke doelstellingen eronder vallen. Hierdoor is het aantal beleggingen wat ernstige
afbreuk kan doen aan deze doelstellingen dus ook groter dan bij de beleggingen die bijdragen aan
milieudoelstellingen.7
3.3 Categorie 3: Rekening houden met nadelige effecten van bedrijfsvoering
Categorie 3 betreft beleggingen die rekening houden met nadelige effecten van bedrijfsvoering, in de
zin van PAI-indicatoren.8
Deze categorie betreft beleggingen in bedrijven die rekening houden met nadelige effecten van hun
bedrijfsvoering op duurzaamheidsfactoren. Dit betekent dat dit gaat om bedrijven die bekijken hoe
hun bedrijfsvoering invloed heeft op ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van
de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping.
Dit is een bijzondere categorie, nu de wetgever alleen stelt dat het hier moet gaan om bedrijven die
rekening houdt met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Dit zou kunnen
betekenen dat een normaliter niet-duurzaam gericht bedrijf in theorie hieraan zou kunnen voldoen.
Dan zouden ze echter wel aan moeten tonen op welke manier ze rekening houden met hun ongunstige
effecten. Oftewel: dan zouden ze aantoonbaar weinig negatieve impact moeten hebben op
duurzaamheidsfactoren. Dit kan bijvoorbeeld gemeten worden aan de hand van uitstoot vergeleken
met de rest van de sector waarin het bedrijf actief is. Voorbeelden van de indicatoren waaruit u kunt
kiezen om mee te nemen bij beleggingsbeslissingen zijn de volgende:
• Hoge koolstofvoetafdruk;
• Hoge blootstelling aan ondernemingen in actief in de sector fossiele brandstof;
• Activiteiten met grote negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden;
• Hoog aantal emissies in water;
• Groot aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval;

4

Zie #3 Bijlage
Zie #4Bijlage
6
Zie #5 Bijlage
7
Zie #7 en #8 Bijlage.
8
Zie #6 Bijlage.
5
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•
•
•

Discriminatie in het aannemen van personeel;
Blootstelling aan kinderarbeid, gedwongen arbeid en arbeid zonder recht op een collectieve
onderhandelingsmogelijkheid;
Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische
wapens en biologische wapens).

Ook deze categorie is dus vrij breed en kan veel omvatten. Bedrijven die duurzaam handelen zullen
over het algemeen ook rekening houden met hun ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren. Dit
moet echter wel aantoonbaar zijn.
In deze categorie komen specifieke indicatoren aan bod. Deze indicatoren betekenen op zichzelf
weinig. OHV heeft ervoor gekozen om te streven naar een lager gemiddelde wat betreft deze
indicatoren dan het algemene marktgemiddelde. OHV doet dit in een vorm van best-effort, afhankelijk
van de beschikbare informatie op de markt. Indien u graag ziet dat één of meerdere van deze
indicatoren strenger wordt nagestreefd, kunt u dat bespreken met uw accountmanager.
Verder kan deze categorie bij OHV voorlopig op zijn best alleen worden toegepast op individuele
beleggingen in bedrijven, gezien het huidige gebrek aan informatievoorziening op de markt. OHV zou
een gedegen toepassing van de indicatoren in deze categorie op dit moment niet op fondsniveau
kunnen toepassen.

Hoofdstuk 4. Duurzame portefeuille OHV
OHV heeft, om aan de eventuele duurzaamheidsbehoefte van haar cliënten te voldoen, een duurzame
portefeuille opgesteld die voldoet aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Bij het selecteren van
beleggingen voor deze portefeuille wordt mede rekening gehouden met de duurzaamheid van die
beleggingen. Tevens worden bepaalde controversiële sectoren in zijn totaliteit uitgesloten.
Binnen de portefeuille wordt een best-in-class aanpak gehanteerd.
Voor het bepalen van de mate van duurzaamheid van beleggingen, worden gebruik gemaakt van
portefeuille-analyse van Blackrock. Het kan zijn dat deze portefeuille niet aansluit bij uw
duurzaamheidsvoorkeuren. In dit geval kunt u dit bespreken met uw accountmanager.
Kenmerken
De belangrijkste kenmerken van de duurzame portefeuille zijn de volgende:
- Het reduceren van carbon emissies (koolstofuitstoot) om daarmee substantieel bij te dragen aan
de mitigatie van klimaatverandering;
- Het nastreven van een hoge Low Carbon Transitie Score om daarmee substantieel bij te dragen
aan de mitigatie van klimaatverandering en de overgang naar een circulaire economie;
- Het investeren in bedrijven die zich conformeren aan de beginselen van het Global Compact van
de Verenigde Naties om daarmee aan bepaalde sociale en ecologische doelstellingen te voldoen.
Zie hier voor meer informatie onder het kopje United Nations Global Compact Compliance.
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Uitsluitingen
Verder worden beleggingen in bedrijven in de volgende sectoren uitgesloten:
- Beleggingen in bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie of het onderhoud van
controversiële wapens;
- Bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie of het onderhoud van kernwapens;
- Bedrijven die zich bezighouden met de productie of distributie van tabak;
- Bedrijven die zich bezighouden met de productie of distributie van ketelkool, of bedrijven die
uitvoerig gebruik maken van ketelkool;
- Bedrijven die zich bezighouden met de productie of distributie van oliezand, of bedrijven die
uitvoerig gebruik maken van oliezand;
- Bedrijven die zich bezighouden met de productie, distributie of het onderhoud van civiele
vuurwapens;
- Bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden (zie
verderop in deze paragraaf).
Het reduceren van carbon emissies (koolstofuitstoot)
De carbon emissies kunnen worden gemeten aan de hand van de Carbon Emission Intensity van de
portefeuille. Daarnaast kan worden bekeken hoe de portefeuille zich verhoudt tot het klimaatdoel om
de wereldwijde opwarming onder de +2C ten opzichte van de pre-industriële niveaus te houden, zoals
besloten in het Parijs Akkoord. MSCI’s Implied Temperature Rise Metric geeft een indicatie van hoe de
portefeuille voldoet aan de wereldwijde klimaatdoelen door het concept van een carbon budget. Dit
geeft aan wat het emissie-budget van de portefeuille is om binnen de doelstelling van een stijging van
+2C te blijven, en koppelt hier een temperatuurstijging aan. De getallen die dit oplevert worden
vervolgens vergeleken met een niet-duurzame tracker portefeuille waarin de blootstelling aan
sectoren nagenoeg hetzelfde is, maar geen duurzame filter bij de selectie is toegepast. Dit laat zien
hoe de duurzame portefeuille zich binnen dezelfde sectoren verhoudt tot de rest van de markt.
Carbon Emission Intensity van de portefeuille:
De carbon emission intensity van de portefeuille duidt de koolstofintensiteit van de portefeuille aan.
Dit wordt gemeten aan de hand van hoeveel ton CO2 wordt uitgestoten per miljoen dollar aan omzet
van de belegging. Voor de duurzame portefeuille van OHV is dit getal 87 ton CO2/miljoen dollar aan
omzet. Voor de niet-duurzame tracker is dit getal 166 ton CO2/miljoen dollar omzet. De
koolstofintensiteit van de duurzame portefeuille is dus omstreeks de helft van dat van de nietduurzame tracker.
MSCI’s Implied Temperature Rise Metric van de portefeuille:
Het emissie-budget van de duurzame portefeuille betreft een dekking van 72% van de portefeuille,
tegenover 70.30% dekking bij de niet-duurzame tracker. Dit vertaalt zich naar een geïmpliceerde
temperatuurstijging van 2-2,5 graden celsius bij de duurzame portefeuille, tegenover een
geïmpliceerde stijging van 2,5-3 graden celsius bij de niet-duurzame tracker. De geïmpliceerde stijging
valt hiermee in de categorie neutraal, wat betekent dat de beleggingen in bedrijven zijn die al lage
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koolstofuitstoot hebben en een lage kans hebben te worden geraakt door toekomstige wetgeving of
sociale druk om de uitstoot verder te verlagen.
De Low Carbon Transition Score
De Low Carbon Transition Score is een score die voortkomt uit MSCI ESG Research’s Low Carbon Risk
assessment en is bedoeld om potentiële voorlopers en achterblijvers op het gebied van lage
koolstofintensiteit te identificeren. De score wordt berekend aan de hand van verschillende ingangen
wat betreft de risico’s en kansen op het gebied van duurzaamheid, die voor het betreffende bedrijf
spelen. MSCI maakt hiervan voor de portefeuille een gemiddelde, aan de hand van de aanwezige
producten in de portefeuille.
De score is opgebouwd uit vijf risico’s/kansen, waarvan de score oploopt naarmate het bedrijf hoger
terechtkomt. Bedrijven in categorie 1 zullen de laagste score hebben, bedrijven in categorie 5 zullen
de hoogste score hebben:
1. De potentie voor een plotselinge waardedaling van activa, zoals de te ontginnen brandstoffen,
indien de vraag hiernaar stokt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld steenkoolwinning, het opwekken van
elektriciteit op basis van steenkool en oliezand winning;
2. Verminderde interesse in koolstof-intensieve producten en diensten. Voorlopers en achterblijvers
worden gedefinieerd door hun mogelijkheid over te schakelen naar producten en diensten met
een lage koolstof-intensiteit. Denk hierbij aan olie en gaswinning, producenten van benzine of
dieselvoertuigen, etc;
3. Verhoogde kosten voor bedrijven door koolstofbelastingen en/of investeringen in koolstofuitstoot beperkende technieken, die leiden tot een lagere winstgevendheid van de bedrijven. Denk
hierbij aan elektriciteitscentrale die werken op basis van fossiele brandstoffen, producenten van
cement en staal, etc;
4. Bedrijven met een beperkte blootstelling aan low carbon risk. Al kunnen bedrijven in deze
categorie wel blootgesteld zijn aan fysieke risico’s en/of indirecte blootstelling aan low carbon risk
middels leningen, investeringen, etc;
5. Potentie om te profiteren van de groei van low carbon producten en diensten. Denk hierbij aan
duurzame elektriciteit, producenten van zonnecellen, etc.
De score die hieruit komt geeft aan in hoeverre de portefeuille van is opgebouwd uit beleggingen die
zouden moeten vrezen voor een low carbon samenleving, of juist uit beleggingen die hier baat bij
zullen hebben. Hoe hoger de score, hoe positiever de low carbon ontwikkeling zal uitpakken voor de
betreffende belegging.
De low-carbon transition score van de duurzame portefeuille is 6.28, waarmee de duurzame
portefeuille in categorie 4 van de hierboven genoemde categorieën valt. De duurzame portefeuille van
OHV heeft dus een beperkte blootstelling aan low carbon risico’s.
United Nations Global Compact Compliance
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De United Nations Global Compact (UNGC) bestaat uit tien basis principes. Zoals voortkomt uit de
uitsluitingslijst, zullen in de portefeuille geen beleggingen worden opgenomen die één van deze tien
principes schenden. De tien principes zijn de volgende:
- Bedrijven moeten de bescherming van internationale standaarden van mensenrechten
ondersteunen en respecteren;
- Bedrijven moeten zich verzekeren van het feit dat ze niet zich mede schuldig maken aan
schendingen van mensenrechten;
- Bedrijven moeten de vrijheid tot het vormen van een unie tussen werknemers respecteren en
effectief het recht op het sluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst erkennen;
- Bedrijven moeten alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid uitsluiten;
- Bedrijven moeten effectief kinderarbeid uitsluiten;
- Bedrijven moeten discriminatie met betrekking tot het vergaren van werk en beroepen uitsluiten;
- Bedrijven moeten een voorzorgsbenadering betrachten bij uitdagingen met betrekking tot het
milieu en klimaat;
- Bedrijven moeten initiatieven opzetten om een beter milieubewustzijn te promoten;
- Bedrijven moeten de ontwikkeling en verspreiding van milieuvriendelijke technologieën
aanmoedigen;
- Bedrijven moeten zich inzetten tegen corruptie in alle verschijningsvormen, met inbegrip van
afpersing en omkoping.
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Bijlage – uitgebreide definities
1. Milieudoelstellingen Taxonomieverordening
1. Mitigatie Klimaatverandering
Een economische activiteit wordt aangemerkt als een economische activiteit die substantieel aan de
mitigatie van klimaatverandering bijdraagt indien die activiteit in overeenstemming met de
langetermijntemperatuurdoelstelling van de Overeenkomst van Parijs substantieel bijdraagt aan de
stabilisering van de concentraties van broeikasgassen in de atmosfeer op een niveau waarop
gevaarlijke antropogene verstoring van het klimaatsysteem wordt voorkomen, door het beletten of
verminderen van broeikasgasemissies of het vergroten van broeikasgasverwijderingen, onder meer
door procesof productinnovatie, door middel van:
a) opwekking, transmissie, opslag, distributie of gebruik van hernieuwbare energie, onder meer door
gebruikmaking van innovatieve technologie met een potentieel voor aanzienlijke toekomstige
besparingen of door de noodzakelijke versterking of uitbreiding van het net;
b) verbetering van de energie-efficiëntie, behalve voor energieopwekkingsactiviteiten middels
fossiele brandstoffen (aardgas uitgezonderd);
c) uitbreiding van schone of klimaatneutrale mobiliteit;
d) overschakeling op het gebruik van duurzaam gewonnen hernieuwbare materialen;
e) uitbreiding van het gebruik van technologieën voor ecologisch veilig(e) koolstofafvang en ‐gebruik
(carbon capture and utilisation, CCU) en koolstofafvang en ‐opslag (carbon capture and storage,
CCS) die voor een nettoreductie van broeikasgasemissies zorgen;
f) versterking van koolstofputten op land, onder meer door het vermijden van ontbossing en
aantasting van bossen, herstel van bossen, duurzaam beheer en herstel van akkerland, grasland
en watergebieden (wetlands), bebossing en regeneratieve landbouw;
g) totstandbrenging van energie-infrastructuur die nodig is om energiesystemen koolstofvrij te
maken;
h) productie van schone en efficiënte brandstoffen uit hernieuwbare of koolstofneutrale bronnen; of
i) het faciliteren van een of meer van de in de punten a) tot en met h) van de in deze opsomming
opgenomen activiteiten.
Voor de toepassing van de opsomming hierboven wordt een economische activiteit waarvoor er geen
technologisch en economisch haalbaar koolstofarm alternatief bestaat, aangemerkt als een
economische activiteit die substantieel aan de mitigatie van klimaatverandering bijdraagt indien ze de
transitie naar een klimaat neutrale economie ondersteunt volgens een traject naar beperking van de
temperatuurstijging tot 1,5 °C boven het pre-industriële niveau, onder meer door broeikasgasemissies,
met name emissies uit vaste fossiele brandstoffen, af te bouwen, en indien die activiteit:
a) broeikasgasemissieniveaus vertoont die overeenstemmen met de beste prestaties in de sector of
de industrie;
b) de ontwikkeling en toepassing van koolstofarme alternatieven niet in de weg staat, en
c) niet leidt tot een lock‐in van koolstofintensieve activa, gelet op hun economische levensduur.
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2. Adaptatie aan klimaatverandering
Een economische activiteit wordt aangemerkt als een economische activiteit die substantieel aan de
adaptatie aan klimaatverandering bijdraagt indien die activiteit:
a) adaptatieoplossingen omvat die ofwel het risico op ongunstige effecten van het huidige klimaat
en het verwachte toekomstige klimaat op die economische activiteit substantieel verminderen,
ofwel die ongunstige effecten substantieel verminderen, zonder het risico op ongunstige effecten
op de mens, de natuur of activa te vergroten; of
b) adaptatieoplossingen biedt die, naast het feit dat ze adaptieopties faciliteren, substantieel
bijdragen aan het voorkomen of verminderen van het risico op ongunstige effecten van het huidige
klimaat en het verwachte toekomstige klimaat op de mens, de natuur of activa, zonder het risico
op ongunstige effecten op andere personen, de natuur of activa te vergroten.
De hierboven, onder a), bedoelde adaptatieoplossingen worden beoordeeld en gerangschikt naar
prioriteit aan de hand van de beste beschikbare klimaatprognoses en voorkomen of verminderen ten
minste:
a) de locatiespecifieke en contextspecifieke ongunstige effecten van klimaatverandering op de
economische activiteit, of
b) de potentiële ongunstige effecten van klimaatverandering op het milieu waarbinnen de
economische activiteit plaatsvindt.
3. Duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen
Een economische activiteit wordt aangemerkt als een economische activiteit die substantieel aan het
duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen bijdraagt indien die activiteit
ofwel substantieel bijdraagt aan het bereiken van de goede toestand van waterlichamen, met inbegrip
van oppervlakte- en grondwaterlichamen, of aan het voorkomen van de verslechtering van
waterlichamen die reeds in goede toestand verkeren, ofwel substantieel bijdraagt aan het bereiken
van de goede milieutoestand van mariene wateren of aan het voorkomen van de verslechtering van
mariene wateren die reeds in goede milieutoestand verkeren, door middel van:
a) het beschermen van het milieu tegen de ongunstige effecten van lozingen van stedelijk en
industrieel afvalwater, met inbegrip van contaminanten waarover de bezorgdheid toeneemt, zoals
geneesmiddelen en microplastics, bijvoorbeeld door te zorgen voor de gepaste opvang,
behandeling en lozing van stedelijk en industrieel afvalwater;
b) het beschermen van de gezondheid van de mens tegen de ongunstige effecten van verontreiniging
van voor menselijke consumptie bestemd water door ervoor te zorgen dat het geen microorganismen, parasieten of andere stoffen bevat die een gevaar voor de gezondheid van de mens
kunnen opleveren, en door de toegang van mensen tot schoon drinkwater te verhogen;
c) het verbeteren van de waterhuishouding en ‐efficiëntie, onder meer door het beschermen en
verbeteren van de toestand van aquatische ecosystemen, door het bevorderen van het duurzaam
gebruik van water door de bescherming op lange termijn van beschikbare watervoorraden, onder
meer door middel van maatregelen zoals hergebruik van water, door de progressieve
vermindering van emissies van verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater en het
grondwater te garanderen, door bij te dragen aan het milderen van de effecten van
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overstromingen en droogten, of door middel van iedere andere activiteit die de kwalitatieve en
kwantitatieve toestand van waterlichamen beschermt of verbetert;
d) het zorgen voor het duurzaam gebruik van mariene-ecosysteemdiensten of het bijdragen aan de
goede milieutoestand van mariene wateren, onder meer door het mariene milieu te beschermen,
in stand te houden of te herstellen, en door het voorkomen of verminderen van inbreng in het
mariene milieu, of
e) het faciliteren van een of meer van de in de punten a) tot en met d) van deze opsomming
opgenomen activiteiten.
4. Transitie naar een circulaire economie
Een economische activiteit wordt aangemerkt als een economische activiteit die substantieel bijdraagt
aan de transitie naar een circulaire economie, met inbegrip van preventie, hergebruik en recycling van
afval, indien die activiteit:
a) natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van duurzaam gewonnen grondstoffen van biologische
oorsprong en andere grondstoffen, efficiënter in de productie gebruikt, onder meer door:
b) het verminderen van het gebruik van primaire grondstoffen of het vergroten van het gebruik van
bijproducten en secundaire grondstoffen, of
c) ii) maatregelen inzake het efficiënt gebruik van hulpbronnen en inzake energie-efficiëntie;
d) de duurzaamheid, de repareerbaarheid, de verbeterbaarheid of de herbruikbaarheid van
producten verhoogt, met name bij ontwerp- en vervaardigingsactiviteiten;
e) de recyclebaarheid van producten vergroot, met inbegrip van de recyclebaarheid van individuele
materialen in die producten, onder meer door substitutie of verminderd gebruik van producten en
materialen die niet recyclebaar zijn, met name bij ontwerp- en vervaardigingsactiviteiten;
f) het gehalte aan gevaarlijke stoffen substantieel vermindert en zeer zorgwekkende stoffen in
materialen en producten gedurende hun levenscyclus substitueert, in overeenstemming met de in
het Unierecht vastgestelde doelstellingen, onder meer door dergelijke stoffen te vervangen door
veiliger alternatieven en door de traceerbaarheid te waarborgen;
g) het gebruik van producten verlengt, onder meer door hergebruik, ontwerp voor lange levensduur,
herbestemming, demontage, remanufacturing, verbetering en reparatie, en het delen van
producten;
h) het gebruik van secundaire grondstoffen en de kwaliteit ervan verhoogt, onder meer door
hoogkwalitatieve afvalrecycling;
i) afvalproductie voorkomt of terugdringt, met inbegrip van de productie van afval bij de winning
van delfstoffen en afval bij het bouwen en het slopen van gebouwen;
j) het voorbereiden voor het hergebruik en de recycling van afval uitbreidt;
k) de ontwikkeling van de infrastructuur voor afvalbeheer die nodig is voor preventie, voor de
voorbereiding voor hergebruik en voor recycling, uitbreidt, waarbij er tegelijkertijd voor wordt
gezorgd dat de teruggewonnen materialen worden gerecycled als kwalitatief hoogwaardige
secundaire grondstoffen in de productie, en downcycling wordt vermeden;
l) afvalverbranding zo veel mogelijk beperkt en afvalverwijdering, met inbegrip van storten, vermijdt,
overeenkomstig de beginselen van de afvalhiërarchie;
m) zwerfvuil vermijdt en vermindert, of
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n) een of meer van de in de punten a) tot en met k) van deze opsomming opgenomen activiteiten
faciliteert.
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging
Een economische activiteit wordt aangemerkt als een economische activiteit die substantieel aan de
preventie en bestrijding van verontreiniging bijdraagt indien die activiteit substantieel bijdraagt aan
de bescherming van het milieu tegen verontreiniging door middel van:
a) het voorkomen of, wanneer dat niet uitvoerbaar blijkt, het verminderen, van andere emissies van
verontreinigende stoffen in lucht, water of bodem dan broeikasgassen;
b) het verbeteren van het niveau van lucht-, water- of bodemkwaliteit in gebieden waar de
economische activiteit plaatsvindt, waarbij ongunstige effecten op de gezondheid van de mens en
op het milieu, of het risico daarop, tot een minimum worden beperkt;
c) het voorkomen of tot een minimum beperken van ongunstige effecten van de productie, het
gebruik of de verwijdering van chemische stoffen op de gezondheid van de mens en op het milieu;
d) het opruimen van zwerfvuil en andere verontreiniging, of
e) het faciliteren van een of meer van de in de punten a) tot en met d) van deze opsomming
opgenomen activiteiten.
6. Bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen
a) Een economische activiteit wordt aangemerkt als een economische activiteit die substantieel aan
de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen bijdraagt indien die activiteit
substantieel bijdraagt aan het beschermen, behouden of herstellen van de biodiversiteit of aan
het bereiken van de goede staat van ecosystemen, dan wel aan het beschermen van reeds in goede
staat verkerende ecosystemen, door middel van:
b) natuur- en biodiversiteitsbehoud, met inbegrip van het bereiken van een gunstige staat van
instandhouding van natuurlijke en halfnatuurlijke habitats en soorten, of van het voorkomen van
het verslechteren ervan wanneer zij reeds in gunstige staat van instandhouding verkeren, en van
het beschermen en het herstellen van terrestrische, mariene en andere aquatische ecosystemen,
om hun staat en hun vermogen om ecosysteemdiensten te verlenen, te verbeteren;
c) duurzaam bodemgebruik en ‐beheer, met inbegrip van afdoende bescherming van de
bodembiodiversiteit; neutraliteit qua bodemdegradatie; en de sanering van verontreinigde
terreinen; c) duurzame landbouwpraktijken, met inbegrip van praktijken die bijdragen aan de
verbetering van de biodiversiteit of het stoppen of voorkomen van de degradatie van bodems en
andere ecosystemen, van ontbossing en van habitatverlies;
d) duurzaam bosbeheer, met inbegrip van praktijken en gebruik van bossen en bosgrond die
bijdragen aan de verbetering van de biodiversiteit of het stoppen of voorkomen van de degradatie
van ecosystemen, van ontbossing en van habitatverlies, of
e) het faciliteren van een of meer van de in de punten a) tot en met d) van in deze opsomming
opgenomen activiteiten.

13

Informatie Duurzaamheidsvoorkeuren

2. Duurzame beleggingen in de zin van artikel 2(17) SFDR
Een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het bereiken van een milieudoelstelling,
zoals gemeten aan de hand van bijvoorbeeld belangrijke hulpbronnenefficiëntie-indicatoren voor het
gebruik van energie, hernieuwbare energie, grondstoffen, water en land, voor de productie van afval,
en broeikasgasemissies, en voor het effect op de biodiversiteit en de circulaire economie, of een
belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan de verwezenlijking van een sociale
doelstelling, met name een belegging die bijdraagt aan de aanpak van ongelijkheid, of die de sociale
samenhang, de sociale integratie en de arbeidsverhoudingen bevordert, of een belegging in menselijk
kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen, mits deze beleggingen geen
ernstige afbreuk doen aan die doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd praktijken op het
gebied van goed bestuur volgen, met name wat betreft goede managementstructuren, betrekkingen
met hun werknemers, beloning van het betrokken personeel en naleving van de belastingwetgeving
3. Aanpak van ongelijkheid
Onder de aanpak van ongelijkheid wordt verstaan beleggingen die een bijdrage leveren aan de
volgende van de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties:
Doelstelling 1: geen armoede.
Deze doelstelling beoogt iedere vorm van armoede, wereldwijd, te bestrijden en te beëindigen. De
armoedegrens wordt bepaald op een leven van 1,25 dollar per dag om te besteden. De doelstelling
zoals die is geformuleerd door de Verenigde Naties omvat een aantal doelstellingen die per 2030
gehaald dienen te worden ingevolge de Verenigde Naties. Dit omvat de extreme armoede uit te roeien
en het aandeel mannen, vrouwen en kinderen van alle leeftijden die volgens de nationale definities in
armoede leven, minstens tot de helft terug te brengen. Daarnaast is het de bedoeling dat nationaal
toepasbare sociale beschermingssystemen worden geïmplementeerd, alle mannen en vrouwen, in het
bijzonder de armen en kwetsbaren, gelijke rechten hebben ook economische middelen en toegang tot
basisdiensten, eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom, nalatenschap,
natuurlijke hulpbronnen, gepaste nieuwe technologie en financiële diensten, met inbegrip van
microfinanciering. Daarnaast beoogt deze doelstelling armen weerbaarder te maken voor situaties
waarin zij kwetsbaar kunnen zijn, zoals klimaatgerelateerde extreme gebeurtenissen en andere sociale
economische, sociale en ecologische schokken en rampen. Ook vallen hieronder initiatieven die
beogen ervoor te zorgen armeren in de minst ontwikkelde landen te helpen, door het mobiliseren van
voor hen belangrijke middelen en solide beleidskaders te creëren op nationaal, regionaal en
internationaal niveau.
Doelstelling 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor
iedereen
Deze doelstelling beoogt tegen 2030 ervoor te zorgen dat alle meisjes en jongens, kwetsbaren, met
inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties, op
een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken,
wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten, evenals ervoor te zorgen dat
alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling,
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zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs. Ook
dient tegen 2030 gelijke toegang te zijn gegarandeerd voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en
kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit. Tegen 2030
dient verder het aantal jongeren en volwassen met relevante vaardigheden, met inbegrip van
technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, dergelijke banen en ondernemerschap
aanzienlijk op te drijven. Ook dienen tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen
geletterd en rekenvaardig te zijn en is het de bedoeling dat alle leerlingen kennis en vaardigheden
verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Daarnaast dienen
onderwijsfaciliteiten verbeterd en verbouwd te worden, die aandacht hebben voor kinderen, mensen
met een beperking en gendergelijkheid en die goede leeromgeving bieden voor iedereen, Ook dient
het aantal studiebeurzen en de toevloed van gekwalificeerde
Doelstelling 5: Bereik gendergelijkheid en empowerment voor alle vrouwen en meisjes.
Deze doelstelling beoogt een einde te maken aan alle vormen van discriminatie, geweld en schadelijke
praktijken, zoals kind- vroege en gedwongen huwelijken en vrouwelijke genitale verminking, jegens
vrouwen en meisjes, overal. Verder omvat deze doelstelling het erkennen en naar waarde schatten
van onbetaalde zorg en thuiswerk door het voorzien van openbare diensten, infrastructuur en een
sociaal beschermingsbeleid en door de bevordering van gedeelde verantwoordelijkheden binnen het
gezin en de familie, zoals dat nationaal van toepassing is. Daarnaast beoogt deze doelstelling het
verzekeren van volledige en doeltreffende deelname van vrouwen en voor gelijke kansen op alle
niveaus van de besluitvorming in het politieke, economische en openbare leven, evenals het
verzekeren van universele toegang tot seksuele en reproductieve gezondheid en reproductieve
rechten. Verder beoogt deze doelstelling het doorvoeren van hervormingen en het goedkeuren van
een gezond beleid en afdwingbare wetgeving, waarbij vrouwen gelijke rechten krijgen op economische
middelen, naast toegang tot eigenaarschap en controle over land en andere vormen van eigendom,
financiële diensten, erfenissen en andere hulpbronnen, alsook het gebruik te doen toenemen van
innovatieve technologieën die de maatschappelijke positie van vrouwen moeten versterken.
Doelstelling 10: Ongelijkheid verminderen
Deze doelstelling beoogt de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. Door een hoger
gemiddelde inkomenstoename van de onderste 40% van de bevolking te bewerkstelligen tegen 2030,
dan het gemiddelde van de rest van de bevolking en die toename ook in stand te houden. Verder
beoogt deze doelstelling tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen
mogelijk te maken en te bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst,
godsdienst of economische andere status, alsook gelijke kansen te verzekeren en ongelijkheden weg
te werken, door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het
bevorderen van geschikte wetgeving en beleid te voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt,
in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming. Verder dient de regulering en
monitoring te worden verbeterd van de globale financiële markten en instellingen en de
implementatie van dergelijke regulering te worden versterkt. Ook moet een verbeterde
vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden op het mondiale toneel een beter gehoor verzekeren
aan de ontwikkelingslanden bij de besluitvorming in mondiale, internationale economische en
financiële instellingen. Verder beoogt deze doelstelling een ordelijke, veilige, regelmatige en
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verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen mogelijk te maken. Als laatste beoogt deze
doelstelling het implementeren van speciale en gedifferentieerde behandeling voor
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de
overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie, alsook de officiële ontwikkelingsbijstand en
financiële stromen aan te moedigen, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, voor staten
waar de behoefte het grootst is.
4. Bevordering van sociale samenhang, integratie of arbeidsverhoudingen
Onder de bevordering van sociale samenhang, integratie of arbeidsverhoudingen wordt verstaan
beleggingen die een bijdrage leveren aan de volgende van de 17 Sustainable Development Goals van
de Verenigde Naties:
Doelstelling 4: Verzeker gelijke toegang tot kwaliteitsvol onderwijs en bevorder levenslang leren voor
iedereen
Deze doelstelling beoogt tegen 2030 ervoor te zorgen dat alle meisjes en jongens, kwetsbaren, met
inbegrip van mensen met een handicap, inheemse bevolkingen en kinderen in kwetsbare situaties, op
een vrije, billijke en kwalitatief hoogstaande manier lager en middelbaar onderwijs kunnen afwerken,
wat moet kunnen leiden tot relevante en doeltreffende leerresultaten, evenals ervoor te zorgen dat
alle meisjes en jongens in hun vroege kindertijd toegang hebben tot een kwalitatieve ontwikkeling,
zorg en opvoeding voorafgaand aan de lagere school zodat ze klaar zijn voor het basisonderwijs. Ook
dient tegen 2030 gelijke toegang te zijn gegarandeerd voor alle vrouwen en mannen tot betaalbaar en
kwaliteitsvol technisch, beroeps- en hoger onderwijs, met inbegrip van de universiteit. Tegen 2030
dient verder het aantal jongeren en volwassen met relevante vaardigheden, met inbegrip van
technische en beroepsvaardigheden, voor tewerkstelling, dergelijke banen en ondernemerschap
aanzienlijk op te drijven. Ook dienen tegen 2030 alle jongeren en een groot aantal volwassenen
geletterd en rekenvaardig te zijn en is het de bedoeling dat alle leerlingen kennis en vaardigheden
verwerven die nodig zijn om duurzame ontwikkeling te bevorderen. Daarnaast dienen
onderwijsfaciliteiten verbeterd en verbouwd te worden, die aandacht hebben voor kinderen, mensen
met een beperking en gendergelijkheid en die goede leeromgeving bieden voor iedereen, Ook dient
het aantal studiebeurzen en de toevloed van gekwalificeerde leraren te worden verhoogd dat
beschikbaar is voor ontwikkelingslanden.
Doelstelling 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Deze doelstelling beoogt de economische groei van ontwikkelingslanden in stand te houden op
minstens 7% aangroei per jaar, tot meer economische productiviteit te komen door diversificatie,
technologische modernisatie en innovatie, de op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die
productieve activiteiten ondersteunen te bevorderen en tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde
efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen te verbeteren en te streven naar een de
ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu. Verder dient tegen 2030 een
volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, jonge mensen
en personen met een handicap met waardig loon te worden bewerkstelligd. Ook dienen onmiddellijk
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effectieve maatregelen te worden genomen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde
te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste
vormen van kinderarbeid te worden veilig gesteld. Ook de arbeidsrechten en veilige en gezonde
werkomgevingen van alle werknemers dient te worden bevorderd.
Doelstelling 10: Ongelijkheid verminderen
Deze doelstelling beoogt de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. Door een hoger
gemiddelde inkomenstoename van de onderste 40% van de bevolking te bewerkstelligen tegen 2030,
dan het gemiddelde van de rest van de bevolking en die toename ook in stand te houden. Verder
beoogt deze doelstelling tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen
mogelijk te maken en te bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst,
godsdienst of economische andere status, alsook gelijke kansen te verzekeren en ongelijkheden weg
te werken, door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het
bevorderen van geschikte wetgeving en beleid te voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt,
in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming. Verder dient de regulering en
monitoring te worden verbeterd van de globale financiële markten en instellingen en de
implementatie van dergelijke regulering te worden versterkt. Ook moet een verbeterde
vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden op het mondiale toneel een beter gehoor verzekeren
aan de ontwikkelingslanden bij de besluitvorming in mondiale, internationale economische en
financiële instellingen. Verder beoogt deze doelstelling een ordelijke, veilige, regelmatige en
verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen mogelijk te maken. Als laatste beoogt deze
doelstelling het implementeren van speciale en gedifferentieerde behandeling voor
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de
overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie, alsook de officiële ontwikkelingsbijstand en
financiële stromen aan te moedigen, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, voor staten
waar de behoefte het grootst is.
Doelstelling 11 Maak steden en menselijke nederzettingen inclusief, veilig, veerkrachtig en duurzaam
Deze doelstelling beoogt tegen 2030 voor iedereen toegang te voorzien tot adequate, veilige en
betaalbare huisvesting en basisdiensten en sloppenwijken te verbeteren en toegang te voorzien tot
veilige, betaalbare, toegankelijke en duurzame vervoerssystemen voor iedereen, waarbij de
verkeersveiligheid verbeterd wordt. Ook dient duurzame stadsontwikkeling te worden bevorderd,
alsook de inspanningen om het culturele en natuurlijke erfgoed van de wereld te beschermen en veilig
te stellen. Daarnaast dient het aantal doden en getroffenen door rampen aanzienlijk te worden
verminderd, de nadelige milieu-impact van steden per capita te worden gereduceerd en de universele
toegang tot inclusieve en toegankelijke, groene en openbare ruimtes, te worden verbeterd. Daarnaast
dienen Positieve economische, sociale en ecologische verbanden te worden ondersteund tussen
stedelijke, voorstedelijke en landelijke gebieden door de nationale en regionale ontwikkelingsplanning
te versterken. Als laatste dient het aantal steden en menselijke nederzettingen die geïntegreerde
beleidslijnen tegen klimaatverandering en adaptatie aan klimaatverandering voeren, te worden
verhoogd en de minst ontwikkelde landen te worden gesteund.
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5. Belegging in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen
Onder beleggingen in menselijk kapitaal of in economisch of sociaal achtergestelde gemeenschappen
wordt verstaan beleggingen die een bijdrage leveren aan de volgende van de 17 Sustainable
Development Goals van de Verenigde Naties:
Doelstelling 8 Bevorder aanhoudende, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en
productieve tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Deze doelstelling beoogt de economische groei van ontwikkelingslanden in stand te houden op
minstens 7% aangroei per jaar, tot meer economische productiviteit te komen door diversificatie,
technologische modernisatie en innovatie, de op ontwikkeling toegespitste beleidslijnen die
productieve activiteiten ondersteunen te bevorderen en tegen 2030 geleidelijk aan de wereldwijde
efficiëntie, productie en consumptie van hulpbronnen te verbeteren en te streven naar een de
ontkoppeling van economische groei en achteruitgang van het milieu. Verder dient tegen 2030 een
volledige en productieve tewerkstelling en waardig werk voor alle vrouwen en mannen, jonge mensen
en personen met een handicap met waardig loon te worden bewerkstelligd. Ook dienen onmiddellijk
effectieve maatregelen te worden genomen om gedwongen arbeid uit de wereld te helpen, een einde
te maken aan moderne slavernij en mensensmokkel en het verbod en de afschaffing van de ergste
vormen van kinderarbeid te worden veilig gesteld. Ook de arbeidsrechten en veilige en gezonde
werkomgevingen van alle werknemers dient te worden bevorderd.
Doelstelling 10: Ongelijkheid verminderen
Deze doelstelling beoogt de ongelijkheid in en tussen landen terug te dringen. Door een hoger
gemiddelde inkomenstoename van de onderste 40% van de bevolking te bewerkstelligen tegen 2030,
dan het gemiddelde van de rest van de bevolking en die toename ook in stand te houden. Verder
beoogt deze doelstelling tegen 2030 de sociale, economische en politieke inclusie van iedereen
mogelijk te maken en te bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit, herkomst,
godsdienst of economische andere status, alsook gelijke kansen te verzekeren en ongelijkheden weg
te werken, door het afvoeren van discriminerende wetten, beleidslijnen en praktijken en door het
bevorderen van geschikte wetgeving en beleid te voeren dat geleidelijk tot een grotere gelijkheid leidt,
in het bijzonder inzake fiscaliteit, lonen en sociale bescherming. Verder dient de regulering en
monitoring te worden verbeterd van de globale financiële markten en instellingen en de
implementatie van dergelijke regulering te worden versterkt. Ook moet een verbeterde
vertegenwoordiging van ontwikkelingslanden op het mondiale toneel een beter gehoor verzekeren
aan de ontwikkelingslanden bij de besluitvorming in mondiale, internationale economische en
financiële instellingen. Verder beoogt deze doelstelling een ordelijke, veilige, regelmatige en
verantwoordelijke migratie en mobiliteit van mensen mogelijk te maken. Als laatste beoogt deze
doelstelling het implementeren van speciale en gedifferentieerde behandeling voor
ontwikkelingslanden, in het bijzonder de minst ontwikkelde landen, in overeenstemming met de
overeenkomsten van de Wereldhandelsorganisatie, alsook de officiële ontwikkelingsbijstand en
financiële stromen aan te moedigen, met inbegrip van directe buitenlandse investeringen, voor staten
waar de behoefte het grootst is.
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6. Kwantitatieve en kwalitatieve limieten duurzaamheidsindicatoren
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoge koolstofvoetafdruk;
Hoge blootstelling aan ondernemingen in actief in de sector fossiele brandstof;
Activiteiten met grote negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden;
Hoog aantal emissies in water;
Groot aandeel gevaarlijk afval en radioactief afval;
Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen;
Hevig gebrek genderdiversiteit raad van bestuur;
Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische
wapens en biologische wapens.

7. Ernstige afbreuk doen aan milieudoelstellingen
Een economische activiteit wordt, rekening houdend met de levenscyclus van de producten en
diensten die zij oplevert, met inbegrip van bewijsmateriaal uit bestaande levenscyclusbeoordelingen,
geacht ernstig afbreuk te doen aan:
a) de mitigatie van klimaatverandering, indien die activiteit leidt tot aanzienlijke broeikasgasemissies;
b) de adaptatie aan klimaatverandering, indien die activiteit leidt tot een toegenomen ongunstig
effect van het huidige klimaat en het verwachte toekomstige klimaat op de activiteit zelf of op de
mens, de natuur of activa;
b) het duurzaam gebruik en de bescherming van water en mariene hulpbronnen, indien die activiteit
schadelijk is:
• voor de goede toestand of het goed ecologisch potentieel van waterlichamen, met inbegrip
van oppervlaktewater en grondwater, of
• voor de goede milieutoestand van mariene wateren;
c) de circulaire economie, met inbegrip van preventie en recycling van afval, indien:
• die activiteit leidt tot aanzienlijke inefficiënties bij het gebruik van materialen of bij het directe
of indirecte gebruik van natuurlijke hulpbronnen zoals niet-hernieuwbare energiebronnen,
grondstoffen, water en bodem in een of meer stadia van de levenscyclus van producten, onder
meer in termen van duurzaamheid, repareerbaarheid, verbeterbaarheid, herbruikbaarheid of
recyclebaarheid van producten;
• die activiteit leidt tot een aanzienlijke toename van de productie, verbranding of verwijdering
van afval, met uitzondering van de verbranding van niet-recyclebaar gevaarlijk afval, of
• de verwijdering van afval op lange termijn kan leiden tot aanzienlijke en langdurige schade aan
het milieu;
d) de preventie en bestrijding van verontreiniging, indien die activiteit leidt tot een aanzienlijke
toename van emissies van verontreinigende stoffen in lucht, water of bodem, vergeleken met de
situatie voordat de activiteit van start ging, of
e) de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen, indien die activiteit:
• in aanzienlijke mate schadelijk is voor de goede staat en de veerkracht van ecosystemen, of
• schadelijk is voor de staat van instandhouding van habitats en soorten, met inbegrip van die
welke van Uniebelang zijn.
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8. Ernstige afbreuk aan sociale doelstellingen
Een economische activiteit wordt, rekening houdend met de levenscyclus van de producten en
diensten die zij oplevert, met inbegrip van bewijsmateriaal uit bestaande levenscyclusbeoordelingen,
geacht ernstig afbreuk te doen aan:
a) Sociale thema’s en arbeidsomstandigheden indien:
• Schendingen van de beginselen van het VN Global Compact of van de richtsnoeren voor
multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling plaatsvinden;
• 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;
• Blootstelling aan controversiële wapens (antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische
wapens en biologische wapens.
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