Duurzaam beleggen (ESG)
voor flexioen deelnemers

Wat is duurzaam beleggen?
Duurzaam beleggen is een wereldwijde term
die door de UNPRI gedefinieerd wordt als ‘een
beleggingsbenadering met als doel factoren
op het gebied van milieu, maatschappij
en ondernemingsbestuur te integreren in
beleggingsbeslissingen, om zo de risico’s beter
te beheren en een duurzaam rendement te
genereren op de lange termijn.’ Zie UNPRI.

bezig houden met controversiële wapens of
gedrag, schending van mensenrechten (landen
en/of bedrijven) en recent bedrijven in de
tabak-industrie. Zie: Exclusion list.

Gedragscodes
Actief aandeelhouderschap
Hierbij gebruiken aandeelhouders hun
macht als eigenaar om het gedrag van een
onderneming te beïnvloeden. Dit kunnen ze
doen door te stemmen over voorstellen en via
dialoog met het management. Binnen Robeco
is een team van specialisten die per jaar op circa
5.000 aandeelhoudersvergaderingen stemt.
Daarnaast onderhouden ze actieve dialoog
met jaarlijks ongeveer 200 ondernemingen
over maatschappelijke thema’s, zoals
klimaatverandering, cyberveiligheid en
ondernemingsbestuur. Zie Active ownership
voor meer informatie.

ESG Integratie
Wat doet Robeco?
Robeco behoort tot de voorlopers die aan
de slag ging met duurzaamheid (jaren ’90).
Robeco houdt zich bezig met verschillende
strategieën op het gebied van duurzaamheid,
namelijk Uitsluitingen, Stemmen & Dialoog,
ESG Integratie en Gedragscodes. Hieronder
worden deze strategieën kort toegelicht.

Uitsluitingen
Uitsluiting houdt in dat bepaalde sectoren,
bedrijven of landen op basis van specifieke
duurzaamheidscriteria worden uitgesloten.
Voorbeelden hiervan zijn bedrijven die zich

De strategieën gebruiken het Smart ESGscoresysteem van RobecoSAM om o.a.
ongewenste voorkeuren te voorkomen.

ESG-integratie wil zeggen dat een portefeuille
manager in een beleggingsanalyse
systematisch factoren op het gebied van milieu,
maatschappij en ondernemingsbestuur worden
meegewogen.
Robeco stemt haar ESG-aanpak af op de
verschillende strategieën. De vastrentende
strategieën integreren ESG voornamelijk
om risico te vermijden. De wereldwijde
aandelenstrategieën meten de invloed van
ESG op waarderingen en de kwantitatieve
portefeuilles garanderen een bepaalde mate
van duurzaamheid.

Robeco’s betrokkenheid in duurzaam
beleggen is terug te zien in onze steun aan vele
onafhankelijke gedragscodes en principes.
Robeco is ondertekenaar van de Principles of
Responsible Investing, deelnemer aan het UN
Global Compact en lid van het International
Corporate Governance Network. Daarnaast heeft
Robeco ook verschillende lokale stewardshipcodes ondertekend, zie Stewardship policy.

Fonds-specifiek ESG beleid
Via uw portaal kunt u in ‘Mijn Portefeuille’
(een van) uw rekening(en) selecteren. Via de
informatie-button wordt u doorverwezen naar
de informatiepagina van het betreffende fonds.
Hier kunt u (rechts) klikken op Factsheet. In de
factsheet gaat de portefeuillemanager, naast
de performances en andere fondsdetails, in
op het duurzaamheidsbeleid. Op deze manier
krijgt u meer inzicht in het ESG beleid dat geldt
voor het betreffende fonds waar u in belegt.

Heeft u nog vragen?
Heeft u na het lezen van deze brochure nog
vragen over Flexioen, dan kunt u contact met
ons opnemen of kijk op onze website.

Contact
E flexioen@inadmin.nl
T 020-583-1040
W www.flexioen.nl

Belangrijke informatie
Robeco Institutional Asset Management B.V. heeft een vergunning als beheerder van ICBE’s en ABI’s van de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam.
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Uw pensioenpremie bij Robeco wordt
belegd in beleggingsfondsen die een
duurzaamheidsbeleid hanteren: een
ESG beleid. In het belegggingsbeleid
worden factoren op het gebied van milieu
(Environment), maatschappij (Social)
en corporate governance (Governance)
meegenomen. Deze brochure gaat verder in
op wat Robeco met duurzaam beleggen doet
voor u als Flexioen deelnemer.

