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SAMENVATTING 
 

Dit document geeft relevante informatie over de duurzame beleggingsbenaderingen die voor financiële producten 

van ING Solutions Investment Management (ISIM) gevolgd worden, in het kader van de definities van de SFDR. 

Financiële producten die geclassificeerd worden onder artikel 8 van de SFDR (aangeduid als ‘artikel-8-fondsen’) 

promoten ecologische en/of sociale kenmerken, maar hebben duurzaam beleggen niet als beleggingsdoel. Deze 

financiële producten volgen de Verantwoorde beleggingsbenadering, de Duurzame beleggingsbenadering of de 

Pensioen-beleggingsbenadering.  

De Verantwoorde beleggingsbenadering promoot ecologische en/of sociale kenmerken, maar selecteert niet 

doelbewust duurzame beleggingen.  

De Duurzame beleggingsbenadering en de Pensioen-beleggingsbenadering promoten ecologische en/of sociale 

kenmerken, in combinatie met een vooraf bepaald minimumpercentage aan duurzame beleggingen. 

Financiële producten die geclassificeerd worden onder artikel 9 van de SFDR (aangeduid als ‘artikel-9-fondsen’) 

hebben een duurzaam beleggingsdoel. Deze financiële producten volgen de Impact-beleggingsbenadering en 

beleggen een vooraf bepaald minimumpercentage in duurzame beleggingen met een ecologische of sociale 

doelstelling. 

Dit document bestaat uit drie delen. Het eerste deel heeft betrekking op artikel-8-fondsen. Het tweede deel heeft 

betrekking op artikel-9-fondsen. Het derde deel geeft algemene informatie die van toepassing is voor alle financiële 

producten van ISIM, ongeacht de gevolgde beleggingsbenadering.  

Een overzicht van de financiële producten van ISIM, hun respectievelijke beleggingsbenadering en SFDR-classificatie 

is te vinden in het document “SFDR Fund range mapping” op de website van ISIM. 

  

PRODUCTINFORMATIE OP DE WEBSITE 

https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/sfdr-fundrange-mapping.pdf
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DEEL I – INFORMATIE DIE VAN TOEPASSING IS VOOR ARTIKEL-8-FONDSEN 
 

 Geen duurzame beleggingsdoelstelling 
 

Het financiële product promoot ecologische of sociale kenmerken, maar heeft duurzaam beleggen niet als 

beleggingsdoel.  

Wanneer het financiële product de Duurzame beleggingsbenadering of de Pensioen-beleggingsbenadering volgt, 

verbindt het zich ertoe één of meer duurzame beleggingen te verrichten. Deze beleggingen doen geen ernstige afbreuk 

aan het behalen van welke duurzame beleggingsdoelstelling dan ook. 

De Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is te 

vinden via de volgende link. 

De hierboven genoemde duurzame beleggingen van de financiële producten zijn afgestemd op de OESO-richtlijnen voor 

multinationale ondernemingen en de leidende beginselen (Guiding Principles) van de VN inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten, met inbegrip van de principes en rechten die worden beschreven in de acht fundamentele verdragen 

die in de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie betreffende de fundamentele principes en rechten op het 

werk en in het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens worden genoemd. 

 

 Ecologische of sociale kenmerken van het financiële product 
 

De ecologische of sociale kenmerken die gepromoot worden door het financiële product worden beschreven in de 

precontractuele informatieverschaffing van het product en zijn gebaseerd op: 

(i) de duurzame beleggingsbenadering van het product; en 

(ii) de beleggingen van het product in ondernemingen en/of overheden en supranationale instellingen, voor zover 

van toepassing en in overeenstemming met het beleggingsbeleid van het product. 

 

 

Verantwoorde beleggingsbenadering 

Het financiële product dat de Verantwoorde beleggingsbenadering volgt, promoot beleggingen in: 

 Ondernemingen (aandelen of obligaties) die: 

- duurzaamheid voldoende in hun organisatie hebben geïntegreerd (beoordeling gebaseerd op de 

duurzaamheidsbewustzijnscore). 

- Er blijk van geven zich ethisch te gedragen ten aanzien van het milieu en de samenleving (uitsluitingsbeleid 

gebaseerd op controversieel gedrag. 

- Geen producten of diensten leveren met ernstige ongunstige effecten (uitsluitingsbeleid gebaseerd op 

activiteiten); of 

 

 Overheden en supranationale instellingen (obligaties) die niet betrokken zijn bij sociale schendingen 

(uitsluitingsbeleid). 

 

Het financiële product promoot zowel directe beleggingen in bovenstaande ondernemingen en/of overheden en 

supranationale als indirecte beleggingen via andere fondsen (voor zover van toepassing en in overeenstemming met hun 

respectievelijke beleggingsbeleid), die voornamelijk geclassificeerd worden onder artikel 8 of 9 van de SFDR. 

 

Duurzame beleggingsbenadering 

Het financiële product dat de Duurzame beleggingsbenadering volgt, promoot beleggingen in: 

 Ondernemingen (aandelen of obligaties) die: 

- duurzaamheid voldoende in hun organisatie hebben geïntegreerd (beoordeling gebaseerd op de 

duurzaamheidsbewustzijnscore). 

https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Adverse_impact_statement_EN.pdf
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- Er blijk van geven zich ethisch te gedragen ten aanzien van het milieu en de samenleving (uitsluitingsbeleid 

gebaseerd op controversieel gedrag. 

- Geen producten of diensten leveren met ernstige ongunstige effecten (uitsluitingsbeleid gebaseerd op 

activiteiten); en/of 

- Duurzame producten of diensten leveren, of een duurzaam productiemodel toepassen (thematisch 

beleggingsbeleid gebaseerd op activiteiten of productiemodellen); of 

 

 Overheden en supranationale instellingen (obligaties) met een hoger niveau van bewustzijn ten aanzien van het 

milieu en de samenleving (beoordeling gebaseerd op de duurzaamheidsbewustzijnscore). 

 

Het financiële product promoot zowel directe beleggingen in bovenstaande ondernemingen en/of overheden en 

supranationale als indirecte beleggingen via andere fondsen (voor zover van toepassing en in overeenstemming met hun 

respectievelijke beleggingsbeleid), die voornamelijk geclassificeerd worden onder artikel 8 of 9 van de SFDR. 

 

Pensioen-beleggingsbenadering 

Het financiële product dat de Pensioen-beleggingsbenadering volgt, promoot ecologische en sociale kenmerken in het 

bijzonder op de volgende manieren: 

 Het financiële product beperkt de beleggingen in emittenten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of 

controversieel gedrag vertonen. Zij doen dit door normatieve criteria voor verantwoord beleggen toe te passen 

op basis waarvan beperkingen worden toegepast met betrekking tot beleggingen in de ontwikkeling, de 

productie of het onderhoud van controversiële wapens (of de handel in dergelijke wapens), de productie van 

tabak, de winning van steenkool en/of de winning van teerzanden. Het financiële product hanteert aanvullende 

beperkingen met betrekking tot activiteiten die verband houden met het volgende: 

- gokken, 

- wapens, 

- pornografie, 

- bont en specifieke leersoorten, 

- poolboringen, 

- schalieolie en -gas. 

 

 Regels voor goed ondernemingsbestuur, eerbiediging van mensenrechten en arbeidsrechten, bescherming van 

het milieu en corruptiebestrijding: hiertoe beoordelen de financiële producten de mate waarin emittenten 

handelen in overeenstemming met wetgeving en erkende normen op internationaal niveau, waaronder: de 

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen (Guiding Principles) van de VN 

inzake bedrijfsleven en mensenrechten en het VN-Global Compact 

 Duurzame belegging: het financiële product promoot beleggingen in ondernemingen of projecten die bijdragen 

aan een ecologische of sociale doelstelling op basis van de productbijdrage of de operationele bijdrage. 

 

 Monitoring van ecologische of sociale kenmerken 
 

De ecologische en/of sociale kenmerken die door het financiële product gepromoot worden, worden gedurende de gehele 

levensduur ervan gemonitord. Aan de hand van duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten in hoeverre elk door het 

financiële product gepromote ecologisch of sociaal kenmerk wordt gerealiseerd. 

 

 Duurzaamheidsindicatoren 

De duurzaamheidsindicatoren van het financiële product worden beschreven in de precontractuele 

informatieverschaffing ervan en zijn gebaseerd op de volgende gegevens: 

(i) de beleggingsbenadering van het product; 

(ii) de blootstelling van het product aan ondernemingen en/of overheden en supranationale instellingen, voor 

zover van toepassing en in overeenstemming met het beleggingsbeleid; en 
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(iii) of het financiële product direct belegt in ondernemingen en/of overheden en supranationale instellingen, of 

indirect, via beleggingen in andere fondsen, voor zover van toepassing en in overeenstemming met het 

beleggingsbeleid. 

 

Verantwoorde beleggingsbenadering 

Voor financiële producten die de Verantwoorde beleggingsbenadering volgen, worden de volgende 

duurzaamheidsindicatoren gehanteerd: 

 Voor ondernemingen: 

- Het percentage (%) ondernemingen met een voldoende score in de door ING ontwikkelde 

duurzaamheidsbewustzijnscore, die aangeeft hoe goed een onderneming scoort wat betreft het beheer van 

ESG-risico’s en ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, in vergelijking met andere ondernemingen 

in zijn sector. 

- Het percentage (%) ondernemingen dat blijk geeft van zeer ernstig controversieel gedrag. 

- Het percentage (%) ondernemingen waarvan de omzet (boven een bepaalde drempel) afkomstig is uit 

activiteiten met de grootste ongunstige effecten (zoals, maar niet beperkt tot, controversiële wapens, tabak 

en steenkool). 

 Voor overheden en supranationale instellingen: 

- Het percentage (%) overheden en supranationale instellingen dat betrokken is bij sociale schendingen. 

 Voor andere fondsen: 

- Het percentage (%) van de andere fondsen dat geclassificeerd is onder artikel 8 of 9 van de SFDR. 

- Het percentage (%) van de beleggingen dat, volgens de opgave van de beleggingsbeheerders van de andere 

fondsen, ecologische en/of sociale kenmerken promoot. 

 

Duurzame beleggingsbenadering 

Voor financiële producten die de Duurzame beleggingsbenadering volgen, worden de volgende 

duurzaamheidsindicatoren gehanteerd: 

 Voor ondernemingen: 

- Het percentage (%) ondernemingen met een voldoende score in de door ING ontwikkelde 

duurzaamheidsbewustzijnscore, die aangeeft hoe goed een onderneming scoort wat betreft het beheer 

van ESG-risico’s en ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, in vergelijking met andere 

ondernemingen in zijn sector. 

- Het percentage (%) ondernemingen dat blijk geeft van ernstig of zeer ernstig controversieel gedrag.  

- Het percentage (%) ondernemingen waarvan de omzet (boven een bepaalde drempel) afkomstig is uit 

activiteiten met een groot ongunstig effect (zoals, maar niet beperkt tot, controversiële wapens, 

kernenergie, tabak, steenkool, alcohol, wapens, gokken, pornografie, olie en gas uit niet-conventionele 

bronnen, of bont). 

- Het percentage (%) ondernemingen met duurzame activiteiten of productiemodellen (gebaseerd op 

criteria zoals, maar niet beperkt tot, de totale omzet uit duurzame producten en diensten), ofwel in het 

geval van obligaties, obligaties met een groen, sociaal, klimaat- of duurzaam label. 

 Voor overheden en supranationale instellingen: 

- Het percentage (%) overheden en supranationale instellingen met een voldoende score in de door ING 

ontwikkelde duurzaamheidsbewustzijnscore (gebaseerd op criteria zoals, maar niet beperkt tot, (i) hogere 

score in op ecologische of sociale criteria gebaseerde indices, en (ii) uitsluitingen op basis van ecologische 

of sociale factoren). 

- Het percentage (%) obligaties met een of groen, sociaal, klimaat- of duurzaam label. 

 Voor andere fondsen: 

- Het percentage (%) van de andere fondsen dat geclassificeerd is onder artikel 8 of 9 van de SFDR. 

- Het percentage (%) van de beleggingen dat, volgens de opgave van de beleggingsbeheerders van de 

andere fondsen, ecologische of sociale kenmerken promoot. 

- Het percentage (%) duurzame beleggingen, volgens de opgave van de beleggingsbeheerders van de 

andere fondsen. 
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Pensioen-beleggingsbenadering 

Voor financiële producten die de Pensioen-beleggingsbenadering volgen, worden de volgende 

duurzaamheidsindicatoren gehanteerd: 

 het aantal emittenten dat op grond van de uitsluitingslijst buiten de scope van in aanmerking komende 

beleggingen valt; 

 het aantal emittenten dat buiten de scope van in aanmerking komende beleggingen valt vanwege door 

de VN-Veiligheidsraad ingestelde wapenembargo’s of omdat ze op de waarschuwingslijst van de 

Financial Action Task Force (FATF) staan met een “call to action”-label. 

 het aantal emittenten dat betrokken is bij ernstige schendingen van internationaal erkende normen, 

zoals de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen, de leidende beginselen (Guiding 

Principles) van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten en het Global Compact van de Verenigde 

Naties; 

 het percentage duurzame beleggingen. 

 

 

 Controlemechanismen 

 

De monitoring van de ecologische en sociale kenmerken verloopt via interne of externe controlemechanismen die worden 

toegepast op alle financiële producten, ongeacht de duurzame beleggingsbenadering die wordt gevolgd. De interne of 

externe controlemechanismen bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Proces voor de beoordeling en monitoring van duurzaamheid 

- ISIM heeft beleggingsbeheerders aangesteld om het beleggingsbeheer van de door hen beheerde financiële 

producten uit te voeren. De beleggingsbeheerders zijn belast met de uitvoering van de ESG-

beleggingsbenaderingen en doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, overeenkomstig de 

regelgeving, het prospectus en alle toepasselijke richtlijnen, met inbegrip van dit document. De 

beleggingsbeheerders en/of ISIM houden toezicht op de duurzaamheidsindicatoren van de beleggingen in 

ondernemingen, overheden en supranationale instellingen, alsmede andere fondsen, om te verzekeren dat 

deze voldoen aan het vastgestelde duurzaamheidsbeleid. De monitoring van duurzaamheidsindicatoren 

vindt doorlopend of ten minste eenmaal per maand plaats. 

- ISIM heeft een Sustainability Monitoring Committee ("SMC"), dat toezicht houdt op zaken die verband houden 

met duurzaamheid. Het Sustainability Monitoring Committee komt ten minste elk kwartaal of telkens 

wanneer dit nodig of wenselijk wordt geacht, bijeen en is samengesteld uit vertegenwoordigers van de eerste 

en tweede verdedigingslinie van ISIM en de beleggingsbeheerders. De belangrijkste doelstelling van het SMC 

is het beoordelen van de duurzaamheidsprofielen en het bewaken van de duurzaamheidsindicatoren van de 

fondsen onder zijn beheer.  

 

 Interne audit van ING / ISIM 

Corporate Audit Services (CAS), de interne auditafdeling van ING Groep N.V. ("ING"), is een onafhankelijke 

controleorgaan, waarvan de verantwoordelijkheden zijn vastgesteld door de Raad van Bestuur van ING en 

goedgekeurd door de Raad van Commissarissen van ING. CAS verzorgt een auditprogramma van hoge kwaliteit 

dat bijdraagt aan de verbetering van de bestuurspraktijken, operationele activiteiten, processen en 

controlemechanismen van alle ING-entiteiten (inclusief ISIM), op basis van de beginselen van onafhankelijkheid, 

objectiviteit en professionele zorgvuldigheid. 

 

 Label-agentschappen (voor zover van toepassing) 

- LuxFLAG is een onafhankelijke en internationale non-profitorganisatie die in juli 2006 in Luxemburg is 

opgericht door zeven particuliere en publieke partners, ter ondersteuning van duurzame financiering: de 

Luxemburgse regering, ALFI, ABBL, ADA, de Europese Investeringsbank, Luxembourg for Finance en de 

Luxemburgse effectenbeurs (charterleden). In januari 2020 kreeg LuxFLAG voor het eerst de ISAE 3000 Type 

II-certificering voor haar proces en controles voor de uitgifte van labels, waarmee zij het eerste label-

agentschap in Europa is dat een dergelijk extern kwaliteitscertificaat heeft ontvangen. Meer informatie over 

LuxFLAG is te vinden op de website van deze organisatie. 

- Het Towards Sustainability-label toetst producten aan een strenge kwaliteitsnorm om te verzekeren dat de 

integratie van duurzaamheid grondig en diepgaand plaatsvindt. Onafhankelijk toezicht door de Central 

Labelling Agency (CLA) beschermt de integriteit van de kwaliteitsnorm en het label. De CLA beheert hun 



         
 

Productinformatie op de website  – december 2022 
 

gestage ontwikkeling en wijst een onafhankelijke verificateur aan. Deze verificateur voert de technische en 

diepgaande verificatie uit van de conformiteit van de producten die het label aanvragen. Bovendien houdt 

de verificateur toezicht op de blijvende naleving en inspecteert hij de productbeheerder. Het 

verificatieconsortium bestaat uit Forum Ethibel, ICHEC Brussels Management School en Universiteit 

Antwerpen. Meer informatie over het label Towards Sustainability is te vinden op deze website. 

Een overzicht van de financiële producten van ISIM en het bijbehorende label (indien van toepassing) is te vinden in 

het document “SFDR Fund range mapping” op de website van ISIM. 

 

Zie de Richtlijnen voor verantwoord beleggen, respectievelijk Richtlijnen voor verantwoord beleggen - Pensioenbenadering op de 

website van ISIM voor aanvullende informatie over de verschillende beleggingsbenaderingen. 

 

 

 Aangewezen referentiebenchmark 
 

Voor het financiële product is geen referentiebenchmark aangewezen om aan ecologische en/of sociale kenmerken te 

voldoen. 

 

 Beleggingsstrategie 
 

Een financieel product dat geclassificeerd is onder artikel 8 van de SFDR (aangeduid als “artikel-8-fonds”) promoot 

ecologische en/of sociale kenmerken, in overeenstemming met verschillende beleggingsbenaderingen, zoals hieronder 

nader gespecificeerd. 

 

Verantwoorde beleggingsbenadering 

 

De beleggingsstrategie is erop gericht de blootstelling aan instrumenten met een positief effect op het milieu en de 

samenleving te vergroten en beleggingen in instrumenten met een negatief effect op deze factoren te vermijden. 

 

De beleggingsbeheerder hanteert bij de selectie van ondernemingen de volgende twee criteria: (i) ondernemingen met 

een goed beheer van duurzaamheidsfactoren selecteren, (ii) ondernemingen met controversieel gedrag vermijden. Bij 

beleggingen in overheden en supranationale instellingen selecteert de vermogensbeheerder alleen instrumenten van 

overheden en supranationale instellingen die niet betrokken zijn bij sociale schendingen. 

 

Beleggingen in ondernemingen, overheden en supranationale instellingen die zich bewust zijn van de transitie die nodig 

is voor een duurzame economie maken deel uit van dit financiële product, bijvoorbeeld ondernemingen die initiatieven 

nemen om de opwarming van de aarde te beperken en zijn afgestemd op de doelstellingen van de Overeenkomst van 

Parijs. 

 

Bij beleggingen in andere fondsen selecteert de beleggingsbeheerder fondsen die andere beleggingscriteria kunnen 

hanteren, maar de beleggingsbeheerder streeft ernaar de gehele portefeuille van de financiële producten af te stemmen 

op bovenstaande criteria. 

Bestuurspraktijken worden in de duurzaamheidsbewustzijnscore meegewogen en de resultaten hiervan vormen een 

wezenlijk onderdeel van de beoordeling binnen het selectieproces. In de duurzaamheidsbewustzijnscore wordt in het 

bijzonder gekeken naar controverses en bestuurlijke indicatoren zoals opbouw van de bestuurlijke organen, beloning, 

aandeelhoudersrechten, enz. 

 

Duurzame beleggingsbenadering 

 

https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/sfdr-fundrange-mapping.pdf
https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Responsible_investment_guidelines_NL.pdf
https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Responsible_investment_guidelines_EN_Pension.pdf
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De beleggingsstrategie is erop gericht de blootstelling aan instrumenten met een positief effect op het milieu en de 

samenleving te vergroten en beleggingen in instrumenten met een negatief effect op deze factoren te vermijden. 

 

De beleggingsbeheerder hanteert bij de selectie van ondernemingen de volgende drie criteria: (i) ondernemingen met 

een goed beheer van duurzaamheidsfactoren selecteren, (ii) ondernemingen met controversieel gedrag vermijden, en 

(iii) producten met gunstige effecten op duurzaamheidsfactoren selecteren. 

Alleen instrumenten die voldoen aan de criteria voor duurzaam beleggen die door de beleggingsbeheerder zijn 

gedefinieerd, worden voor dit financiële product geselecteerd. 

Bij beleggingen in overheden en supranationale instellingen selecteert de vermogensbeheerder alleen die aan de vooraf 

gedefinieerde duurzaamheidscriteria voldoen. 

Beleggingen in ondernemingen, overheden en supranationale instellingen die zich bewust zijn van de transitie die 

ie nodig is voor een duurzame economie maken deel uit van de financiële producten die de Duurzame 

beleggingsbenadering volgen. Bijvoorbeeld ondernemingen die initiatieven nemen om de opwarming van de 

aarde te beperken en zijn afgestemd op de doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs. 

Bij beleggingen in andere fondsen selecteert de beleggingsbeheerder fondsen die andere duurzame beleggingscriteria 

kunnen hanteren, maar de beleggingsbeheerder streeft ernaar de gehele portefeuille van de financiële producten af te 

stemmen op bovenstaande criteria. 

Bestuurspraktijken worden in de duurzaamheidsbewustzijnscore meegewogen en de resultaten hiervan vormen een 

wezenlijk onderdeel van de beoordeling binnen het selectieproces. In de duurzaamheidsbewustzijnscore wordt in het 

bijzonder gekeken naar controverses en bestuurlijke indicatoren zoals opbouw van de bestuurlijke organen, beloning, 

aandeelhoudersrechten, enz. 

 

Pensioen-beleggingsbenadering 

 

Financiële producten die de Pensioen-beleggingsbenadering volgen gebruiken de volgende elementen om ecologische 

en/of sociale kenmerken te promoten: 

 Normatieve criteria voor verantwoord beleggen: beperkingen worden toegepast met betrekking tot beleggingen 

in emittenten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten en die controversieel gedrag vertonen. In het kader 

van beleggingen van het financiële product in publieke emittenten die binnen de beleggingsstrategie worden 

overwogen, gaat het ESG-comité van de portefeuillebeheerder voor elk land na of de Veiligheidsraad van de 

Verenigde Naties een wapenembargo voor het land heeft afgekondigd en of het land voorkomt op de lijst van 

de Financial Action Task Force met een "call to action"-label. Als het land op een van beide lijsten staat, wordt 

het opgenomen in de uitsluitingslijst en uitgesloten van het beleggingsbereik. 

 Aanpak voor ESG-integratie: De eerste stap in de integratie van ESG is het identificeren van materiële ESG-risico's 

en -kansen. De tweede stap is de beoordeling van materiële ESG-risico's en -kansen, waarbij deze risico's en 

kansen bekeken worden in het licht van een aantal ESG-ratings. De laatste stap is het integreren van deze ESG-

analyse in de beleggingsscreening en -selectie. In het kader van beleggingen van het financiële product in 

publieke emittenten die binnen de beleggingsstrategie worden overwogen, gaat het ESG-comité van de 

portefeuillebeheerder voor elk land na of de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties een wapenembargo voor 

het land heeft afgekondigd en of het land voorkomt op de lijst van de Financial Action Task Force met een "call 

to action"-label. Als het land op een van beide lijsten staat, wordt het opgenomen in de uitsluitingslijst en 

uitgesloten van het beleggingsbereik. 

 Actief eigenaarschap: Actief eigenaarschap verwijst naar de dialoog en het engagement met emittenten en de 

uitoefening van stemrechten, een instrument dat de portefeuillebeheerder gebruikt om emittenten aan te 

zetten tot bepaald gedrag en duurzamere praktijken. 

 Duurzame beleggingen: Duurzame beleggingen van het financiële product voldoen aan de definitie van 

“duurzame belegging” in de SFDR-verordening, die van emittenten vereist dat ze (i) bijdragen aan een 

ecologische en/of sociale doelstelling; (ii) geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van deze doelstellingen 

en (iii) praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. 

Bij de beoordeling van bestuurspraktijken wordt nagegaan welke ondernemingen in strijd met internationale normen 

handelen en welke emittenten waarschijnlijk betrokken zijn bij slechte bestuurspraktijken, met name wat betreft hun 

bestuursstructuren, arbeidsverhoudingen, beloning van personeel en naleving van de belastingwetgeving. 
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Het doel van deze interne aanpak is het identificeren, evalueren, beoordelen en volgen van ondernemingen die door 

externe gegevensverstrekkers zijn aangemerkt als ondernemingen die de beginselen van het Global Compact van de 

Verenigde Naties, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake 

bedrijfsleven en mensenrechten schenden of anderszins niet naleven, alsmede ondernemingen met een hoge 

controversiescore (waaronder ernstige controverses op het gebied van bestuur, arbeidsrechten en naleving van 

belastingwetgeving). 

 

 

 Aandeel beleggingen 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de financiële producten per beleggingsbenadering, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen directe beleggingen in ondernemingen en/of overheden en supranationale instellingen (´direct´) 

en indirecte beleggingen via andere fondsen (´indirect´). 

Naam van het financiële product 

Verantwoorde 
beleggingsbenadering (R) 

Duurzame 
beleggingsbenadering (S) 

Pensioen-
beleggingsbenadering (P) 

Minimale % 
beleggingen 

met 
ecologische 
en/of sociale 
kenmerken 

Minimale % 
belegd in 
duurzame 

beleggingen 

Type 
beleggingen 

ING Aria – ING Sustainable Bonds S 70% 20% Alleen direct 

ING Aria – ING Lion Conservative R 50% / Alleen indirect 

ING Aria – ING Lion Moderate R 50% / Alleen indirect 

ING Aria – ING Lion Balanced R 50% / Alleen indirect 

ING Aria – ING Lion Dynamic R 50% / Alleen indirect 

ING Aria – ING Lion Aggressive R 50% / Alleen indirect 

ING Aria – ING Global Index Portfolio 
Very Defensive 

S 50% 20% Alleen indirect 

ING Aria – ING Global Index Portfolio - 
Defensive 

S 50% 20% Alleen indirect 

ING Aria – ING Global Index Portfolio - 
Balanced 

S 60% 20% Alleen indirect 

ING Aria – ING Global Index Portfolio - 
Dynamic 

S 60% 20% Alleen indirect 

ING Aria – ING Global Index Portfolio - 
Aggressive 

S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING PB Optimal Selection 
Pure Bonds 

R 50% / Alleen indirect 

ING Fund - ING Private Banking Optimal 
Selection Moderate 

R 50% / Alleen indirect 

ING Fund - ING Private Banking Optimal 
Selection Balanced 

R 50% / Alleen indirect 

ING Fund - ING Private Banking Optimal 
Selection Pure Equity 

R 50% / Alleen indirect 

ING Fund - ING Sustainable Pure Bonds S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING Sustainable Conservative S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING Sustainable Moderate S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING Sustainable Balanced S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING Sustainable Active S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING Sustainable Dynamic S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING Sustainable Pure Equity S 60% 20% Alleen indirect 

ING Fund - ING Multi-Strategy Pure 
Bonds 

R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Fund - ING Multi-Strategy 
Conservative 

R 50% / 
Direct & 
Indirect 



         
 

Productinformatie op de website  – december 2022 
 

ING Fund - ING Multi-Strategy Moderate R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Fund - ING Multi-Strategy Balanced R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Fund - ING Multi-Strategy Active R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Fund - ING Multi-Strategy Dynamic R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Fund ING Multi-Strategy Pure Equity R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal 
Portfolio Conservative 

R 30% / Alleen indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal 
Portfolio Moderate 

R 50% / Alleen indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal 
Portfolio Balanced 

R 50% / Alleen indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal 
Portfolio Active 

R 50% / Alleen indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Personal 
Portfolio Dynamic 

R 50% / Alleen indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Stability 
Fund 

R 30% / Alleen indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund 
Moderated 

R 30% / Alleen indirect 

ING (B) Collect Portfolio - ING Core Fund 
Balanced 

R 30% / Alleen indirect 

ING Select Fund - Actueel Obligaties R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Actueel Zeer Defensief R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Actueel Defensief R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Actueel Neutraal R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Actueel Offensief R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Actueel Zeer Offensief R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Actueel Aandelen R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Inkomen Zeer 
Defensief 

R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Inkomen Defensief R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Inkomen Neutraal R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Inkomen Offensief R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Inkomen Zeer Offensief R 50% / 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Duurzaam Zeer 
Defensief 

S 60% 20% 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Duurzaam Defensief S 60% 20% 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Duurzaam Neutraal S 60% 20% 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Duurzaam Offensief S 60% 20% 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Duurzaam Zeer 
Offensief 

S 60% 20% 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Duurzaam Aandelen S 60% 20% 
Direct & 
Indirect 

ING Select Fund - Index Zeer Defensief S 60% 20% Alleen indirect 

ING Select Fund - Index Defensief S 60% 20% Alleen indirect 

ING Select Fund - Index Neutraal S 60% 20% Alleen indirect 

ING Select Fund - Index Offensief S 60% 20% Alleen indirect 

ING Select Fund - Index Zeer Offensief S 60% 20% Alleen indirect 

ING World - ING World Fund 20/80 S 60% 20% Alleen indirect 

ING World - ING World Fund 30/70 S 60% 20% Alleen indirect 
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ING World - ING World Fund 40/60 S 60% 20% Alleen indirect 

ING World - ING World Fund 50/50 S 60% 20% Alleen indirect 

ING World - ING World Fund 65/35 S 60% 20% Alleen indirect 

ING World - ING World Fund 80/20 S 60% 20% Alleen indirect 

ING World - ING World Fund 100/0 S 60% 20% Alleen indirect 

Star Fund - Star Fund Balanced P 90% 20% Alleen direct 
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Informatie die van toepassing is voor artikel-9-fondsen 
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DEEL II – INFORMATIE DIE VAN TOEPASSING IS VOOR ARTIKEL-9-FONDSEN 
 

 Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling 
 

Duurzame beleggingen van het financiële product dat de Impact-beleggingsbenadering volgt, doen geen ernstige 

afbreuk aan het behalen van welke duurzame doelstelling dan ook. 

Dit betekent dat de duurzame beleggingen van het financiële product met goed gevolg een selectieproces hebben 

doorlopen, waarin is vastgesteld dat ze geen ernstige afbreuk doen aan welke duurzame doelstelling dan ook, op grond 

van de indicatoren voor ongunstige effecten. Deze beoordeling bestaat uit de volgende elementen: 

 Voor ondernemingen: 

- Ondernemingen met een voldoende score in de door ING ontwikkelde duurzaamheidsbewustzijnscore, die 

aangeeft hoe goed een onderneming scoort wat betreft het beheer van ESG-risico’s en ongunstige effecten op 

duurzaamheidsfactoren, in vergelijking met andere ondernemingen in zijn sector. 

- Uitsluiting van ondernemingen met ernstig of zeer ernstig controversieel gedrag.  

- Uitsluiting van ondernemingen waarvan de omzet (boven een bepaalde drempel) afkomstig is uit activiteiten 

met een groot ongunstig effect (zoals, maar niet beperkt tot, controversiële wapens, kernenergie, tabak, 

steenkool, alcohol, wapens, gokken, pornografie, olie en gas uit niet-conventionele bronnen, of bont). 

 Voor overheden en supranationale instellingen: 

- Overheden en supranationale instellingen met een voldoende score in de door ING ontwikkelde 

duurzaamheidsbewustzijnscore (gebaseerd op criteria zoals, maar niet beperkt tot, (i) hogere score in op 

ecologische of sociale criteria gebaseerde indices, en (ii) uitsluitingen op basis van ecologische of sociale 

factoren). 

 Voor andere fondsen:  

Andere fondsen kunnen een andere aanpak volgen om te voldoen aan het beginsel “geen ernstige afbreuk 

doen”, maar de beleggingsbeheerder streeft ernaar de gehele portefeuille van de financiële producten af te 

stemmen op dit criterium. 

 

De manier waarop de beleggingsbeheerder rekening houdt met de indicatoren voor ongunstige effecten wordt nader 

beschreven in de “Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren”, die beschikbaar is op de website van ISIM, via de volgende link  

 

De beleggingsbeheerder van het financiële product hanteert het fundamentele beginsel dat ondernemingen de 

mensenrechten dienen te respecteren. De beleggingsbeheerder betrekt in het beleggingsbeslissingsproces de analyses 

van controverses van externe gegevensverstrekkers en andere relevante bronnen om eventuele schendingen van de 

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten te beoordelen. 

 

 Duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product 
 

De duurzame belegginsdoelstelling van het financiële product dat de Impact-beleggingsbenadering volgt, houdt het 

volgende in: 

 Bijdragen aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals, 

SDG’s) van de Verenigde Naties, door hetzij direct (via aandelen of obligaties), hetzij indirect (via andere fondsen) 

te beleggen in thema’s als mens, planeet en welvaart (“People. Planet, Prosperity”, aangeduid als de “Thema’s”). 

 Bijdragen aan één of meer milieudoelstellingen die benoemd worden binnen de EU-taxonomie, d.w.z. mitigatie 
van klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het duurzaam gebruik en de bescherming van water 
en mariene hulpbronnen, de transitie naar een circulaire economie, de preventie en bestrijding van verontreiniging, 
en de bescherming en het herstel van de biodiversiteit en ecosystemen. 

 

 Monitoring van de duurzame beleggingsdoelstelling 
De duurzame beleggingsdoelstelling wordt gedurende de gehele levensduur van het financiële product gemonitord. Aan 

de hand van duurzaamheidsindicatoren wordt gemeten of de duurzame beleggingsdoelstelling wordt behaald. 

https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Adverse_impact_statement_EN.pdf
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 Duurzaamheidsindicatoren 

Voor financiële producten die de Impact-beleggingsbenadering volgen, worden de volgende duurzaamheidsindicatoren 

gehanteerd: 

 Voor ondernemingen: 

- Het percentage (%) ondernemingen met een voldoende score in de door ING ontwikkelde 

duurzaamheidsbewustzijnscore, die aangeeft hoe goed een onderneming scoort wat betreft het beheer 

van ESG-risico’s en ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren, in vergelijking met andere 

ondernemingen in zijn sector. 

- Het percentage (%) ondernemingen dat blijk geeft van ernstige of zeer ernstig controversieel gedrag.  

- Het percentage (%) ondernemingen waarvan de omzet (boven een bepaalde drempel) afkomstig is uit 

activiteiten met een groot ongunstig effect (zoals, maar niet beperkt tot, controversiële wapens, 

kernenergie, tabak, steenkool, alcohol, wapens, gokken, pornografie, olie en gas uit niet-conventionele 

bronnen, of bont). 

- Het percentage (%) ondernemingen met duurzame activiteiten of productiemodellen (gebaseerd op 

criteria zoals, maar niet beperkt tot, de totale omzet uit duurzame producten en diensten), ofwel in het 

geval van obligaties, obligaties met een groen, sociaal, klimaat- of duurzaam label. 

- Het percentage (%) ondernemingen dat bijdraagt aan een van de Thema’s (gebaseerd op criteria zoals, 

maar niet beperkt tot, totale omzet uit activiteiten die bijdragen tot de Thema’s). 

- Het percentage (%) beleggingen in ondernemingen met ecologisch duurzame activiteiten, in 

overeenstemming met de definitie van de EU-taxonomie, die derhalve aan de criteria daarvan voldoen. 

 

 Voor overheden en supranationale instellingen: 

- Het percentage (%) overheden en supranationale instellingen met een voldoende score in de door ING 

ontwikkelde duurzaamheidsbewustzijnscore (gebaseerd op criteria zoals, maar niet beperkt tot, (i) hogere 

score in op ecologische of sociale criteria gebaseerde indices, en (ii) uitsluitingen op basis van ecologische 

of sociale factoren). 

- Het percentage (%) obligaties met een of groen, sociaal, klimaat- of duurzaam label van 

financieringsprojecten die bijdragen tot de Thema’s. 

 

 Voor andere fondsen: 

- Het percentage (%) van de andere fondsen dat geclassificeerd is onder artikel 8 of 9 van de SFDR. 

- Het percentage (%) duurzame beleggingen (met ecologische en/of sociale kenmerken), volgens de opgave 

van de beleggingsbeheerders van de andere fondsen. 

- Het percentage (%) beleggingen in ondernemingen met uit ecologisch duurzame activiteiten, in 

overeenstemming met de EU-taxonomie, volgens de opgave van de beleggingsbeheerders van de andere 

fondsen. 

 

De andere fondsen kunnen afwijkende beleggingsbenaderingen en doelstellingen voor duurzame beleggingen hanteren, 

maar de beleggingsbeheerder streeft ernaar de gehele portefeuille van de financiële producten af te stemmen op 

bovenstaande duurzame beleggingsdoelstellingen. 

 

Een overzicht van de financiële producten van ISIM en het bijbehorende label (indien van toepassing) per 

fondsenreeks is te vinden in het document “SFDR Fund range mapping op de website van ISIM, via de volgende link 

. 

Zie de Richtlijnen voor verantwoord beleggen op de website van ISIM voor aanvullende informatie over het gebruik van 

duurzaamheidsindicatoren en de van toepassing zijnde drempels. 

 

Om de vereiste afstemming van de financiële producten op de duurzame beleggingsdoelstellingen te verzekeren, 

hanteert de beleggingsbeheerder de volgende aanpak: (i) beoordeling van de duurzame beleggingsbenadering van het 

andere fonds via interviews en/of vragenlijsten en (ii) monitoring van de hierboven genoemde indicatoren voor 

ondernemingen, overheden en supranationale instellingen binnen de andere fondsen, naar beste vermogen,  op basis r 

funds on a best effort basis, door een brede evaluatie van de afzonderlijke onderliggende beleggingen. 

 

 Controlemechanismen 

De monitoring van de duurzame beleggingsdoelstelling verloopt via interne of externe controlemechanismen die 

overeenkomen met de controlemechanismen die voor de monitoring van de ecologische en sociale kenmerken van 

artikel-8-fondsen worden gehanteerd, namelijk: 

https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/sfdr-fundrange-mapping.pdf
https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Responsible_investment_guidelines_NL.pdf
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 Proces voor de beoordeling en monitoring van duurzaamheid 

 Interne audit van ING / ISIM 

 Label-agentschappen (voor zover van toepassing) 

Zie voor verdere details Deel I, de paragraaf “Monitoring van ecologische of sociale kenmerken” in dit document. 

 

 Behalen van de duurzame beleggingsdoelstelling 
 

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de duurzame beleggingsdoelstelling van het financiële product te 

behalen. 

 

 Beleggingsstrategie 
 

De beleggingsstrategie is gericht op spreiding van de beleggingen over de Thema's en deels over economische 

activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt. 

De beleggingsbeheerder hanteert bij de beoordeling van ondernemingen de volgende drie criteria: (i) ondernemingen 

met een goed beheer van duurzaamheidsfactoren selecteren, (ii) ondernemingen met controversieel gedrag vermijden, 

en (iii) producten die bijdragen aan de Thema’s selecteren. Bij de selectie van ondernemingen streeft de 

beleggingsbeheerder ernaar het aandeel van beleggingen die afgestemd zijn op de EU-taxonomie te vergroten. Alleen 

instrumenten die voldoen aan de criteria voor duurzaam beleggen die door de beleggingsbeheerder zijn gedefinieerd, 

worden voor dit financiële product geselecteerd. 

Bij beleggingen in overheden en supranationale instellingen selecteert de vermogensbeheerder alleen die aan de vooraf 

gedefinieerde duurzaamheidscriteria voldoen. 

Beleggingen in ondernemingen, overheden en supranationale instellingen die zich bewust zijn van de transitie die 

ie nodig is voor een duurzame economie maken deel uit van dit financiële product; bijvoorbeeld ondernemingen 

die initiatieven nemen om de opwarming van de aarde te beperken en zijn afgestemd op de doelstellingen van de 

Overeenkomst van Parijs. 

Bij beleggingen in andere fondsen selecteert de beleggingsbeheerder fondsen die andere duurzame beleggingscriteria 

kunnen hanteren, maar de beleggingsbeheerder streeft ernaar de gehele portefeuille van het financiële product af te 

stemmen op bovenstaande criteria. 

Bestuurspraktijken worden in de duurzaamheidsbewustzijnscore meegewogen en de resultaten hiervan vormen een 

wezenlijk onderdeel van de beoordeling binnen het selectieproces. In de duurzaamheidsbewustzijnscore wordt in het 

bijzonder gekeken naar controverses en bestuurlijke indicatoren zoals opbouw van de bestuurlijke organen, beloning, 

aandeelhoudersrechten, enz. 

 

 Aandeel beleggingen 
 

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de assetallocatie en het minimale percentage duurzame beleggingen per 

financieel product, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen directe beleggingen in ondernemingen en/of overheden 

en supranationale instellingen (´direct´) en indirecte beleggingen via andere fondsen (´indirect´). 

 

Naam van het financiële product 
Impact-

beleggingsbenadering 
(I) 

Minimale % 
belegd in duurzame 

beleggingen Type beleggingen 

ING Aria – ING Impact Moderate I 80% Direct & Indirect 

ING Aria – ING Impact Balanced I 80% Direct & Indirect 

ING Aria – ING Impact Active I 80% Direct & Indirect 

ING Aria – ING Impact Dynamic I 80% Direct & Indirect 
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Algemene informatie 
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DEEL III – ALGEMENE INFORMATIE DIE VAN TOEPASSING IS VOOR 

ARTIKEL-8- EN ARTIKEL-9-FONDSEN 
 

 Methodologieën 
 

Voor het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken of duurzame doelstellingen voor de financiële producten 

die de Verantwoorde, Duurzame en Impact-beleggingsbenaderingen volgen, wordt gebruik gemaakt van methoden 

zoals: 

 Uitsluiting van activiteiten: screening van ondernemingen op controversiële activiteiten, zoals, maar niet beperkt 

tot, controversiële wapens, winning van steenkool en tabak. 

 Uitsluiting op basis van gedrag: screening van ondernemingen op controversieel gedrag, zoals, maar niet 

beperkt tot, arbeidsomstandigheden en gendergelijkheid, mensenrechten en corruptiebestrijding. 

 Best-in-class: een voorkeur voor ondernemingen die blijk geven van ESG-bewustzijn. 

 ESG-integratie: ESG-gegevens worden opgenomen in de financiële analysis om de risico’s en kansen als gevolg 

van de activiteiten van een onderneming zo goed mogelijk in kaart te kunnen brengen, op basis van de 

duurzaamheidsbewustzijnscore. 

 Thematisch / impact-beleggen: beleggen in ondernemingen en projecten die positief bijdragen tot sociale of 

ecologische problemen, bijv. bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties. 

 Stemmen: invloed uitoefenen op de strategie van een onderneming met betrekking tot duurzaamheid door te 

stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 

 Engagement: de dialoog aangaan met de entiteiten waarin belegd wordt en de vermogensbeheerders om een 

duurzame cultuur te bevorderen. ING Groep heeft de Principes voor Verantwoord Beleggen (‘Principles for 

Responsible Investment’, PRI) ondertekend en is lid van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame 

Ontwikkeling (VBDO) en het Platform Living Wage Financials (PLWF). 

 Rapportage: vorderingen vastleggen met betrekking tot onder meer de engagement-activiteiten, stemmen op 

aandeelhoudersvergaderingen en de koolstofvoetafdruk.  

 

Meer informatie over de manier waarop deze methodologie wordt toegepast voor de verschillende beleggingsbenaderingen, is te 

vinden in de Richtlijnen voor verantwoord beleggen op de website van ISIM, via de volgende link. 

 

Voor het behalen van de ecologische en/of sociale kenmerken of duurzame doelstellingen voor de financiële producten 

die de Pensioen-beleggingsbenaderingen volgen, wordt gebruik gemaakt van de volgende methoden: 

• Normatieve criteria voor verantwoord beleggen: beperkingen worden toegepast met betrekking tot beleggingen in 

emittenten die betrokken zijn bij controversiële activiteiten en die controversieel gedrag vertonen.  

• Aanpak voor ESG-integratie: De eerste stap in de integratie van ESG is het identificeren van materiële ESG-risico's en -

kansen. De tweede stap is de beoordeling van materiële ESG-risico's en -kansen, waarbij deze risico's en kansen bekeken 

worden in het licht van een aantal ESG-ratings, gebruik makend van gegevens van externe leveranciers, waarvan 

sommige gespecialiseerd zijn in de verzameling en rating van ESG-gegevens. De laatste stap is het integreren van deze 

ESG-analyse in de beleggingsscreening en -selectie. 

• Actief eigenaarschap: gebruik maken van stemrechten om emittenten te stimuleren tot duurzamer gedrag en 

duurzamere praktijken. 

• Het percentage duurzame beleggingen, gebaseerd op het aantal emittenten dat (i) bijdraagt aan een ecologische of 

sociale doelstelling, (ii) geen ernstige afbreuk doet en (iii) blijk geeft van goed ondernemingsbestuur. 

Meer informatie is te vinden in de “Richtlijnen voor verantwoord beleggen – Pensioenbenadering” op de website van ISIM, via de 

volgende link. 

 

  

https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Responsible_investment_guidelines_NL.pdf
https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Responsible_investment_guidelines_EN_Pension.pdf
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 Databronnen en -verwerking 
 

Om binnen de financiële producten die de Verantwoorde beleggingsbenadering, Duurzame beleggingsbenadering of 

Impact-beleggingsbenadering volgen, ecologische en/of sociale kenmerken, respectievelijk duurzame 

beleggingsdoelstellingen te promoten, wordt gebruik gemaakt van verschillende gegevensbronnen en 

verwerkingsmethoden, die hieronder gespecificeerd zijn. De gegevensbronnen en verwerkingsmethoden worden gebruikt 

om de interne IT-systemen van ING/ ISIM te voeden, waarna deze datasets verder beoordeeld worden door analisten van 

ING/ISIM, op basis van hun eigen professionele oordeel. De gebruikte dataleveranciers zijn geselecteerd in een uitgebreid 

selectieproces. Maatstaven voor de consistentie van de gegevens worden door de gegevensverstrekkers zelf vastgesteld. 

Ook al is er geen systematisch proces vastgesteld om de nauwkeurigheid van alle gebruikte gegevens te beoordelen, 

ING/ISIM stelt zich wel kritisch op ten aanzien van de geselecteerde gegevensverstrekkers in het geval van gerede twijfel 

of bij tegenstrijdigheden tussen gegevensverstrekkers. 

 

Element Gegevensbron en verwerking 

Uitsluiting op basis van 
activiteiten 

Sustainalytics 

Analyse van bedrijfsactiviteiten ING-methodologie 

Uitsluitingen op basis van 
controverses 

Sustainalytics 

Analyse van bedrijfsactiviteiten ING-methodologie 

Duurzaamheidsbewustzijnscore 
(Niet-financiële indicator) 

ING-methodologie 

Beoordeling van externe 
beleggingsfondsen 

ING-methodologie 

Documentatie van 
vermogensbeheerders 

Koolstofvoetafdruk Carbon4 Finance 

Engagement 
ING-methodologie 

Sustainalytics  

Interne stemrichtlijnen ING-methodologie 

 

 

Wanneer sprake is van een combinatie van meerdere beleggingscategorieën (“multi-asset”) wordt voor financiële 

producten die de Pensioen-beleggingsbenadering volgen (mede afhankelijk van het strategische beleggingsdoel) alle 

onderliggende beleggingscategorieën op gelijke wijze behandeld. Voor elke onderliggende beleggingscategorie wordt het 

niveau van ESG-integratie of de mate van gerichtheid op duurzaamheid geëvalueerd. Andere informatiebronnen die 

worden gebruikt voor de analyse van ondernemingen en rapportage zijn: jaarverslagen, publicaties van ngo’s, 

persberichten, informatie die door ondernemingen zelf wordt verstrekt en gegevens van leveranciers zoals ISS, Refinitiv, 

Bloomberg en Factiva en MarketPsych.  

De hoeveelheid gegevens verschilt per bron en wordt gewoonlijk geschat op basis van de evaluatie van de 

gegevensverstrekker. 

 

 Methodologische en databeperkingen 
 

Financiële producten die respectievelijk de Verantwoorde beleggingsbenadering, de Duurzame beleggingsbenadering, 

de Impact-beleggingsbenadering of de Pensioen-beleggingsbenadering volgen, maken voor de afstemming op 

ecologische en/of sociale kenmerken; gebruik van verschillende gegevensbronnen, waarvan de meeste afkomstig zijn 

van externe gegevensleveranciers die zelf afhankelijk zijn van door ondernemingen en vermogensbeheerders 

gepubliceerde gegevens. Tot op heden is het vrijgeven van dergelijke gegevens nog niet bij alle ondernemingen en 

vermogensbeheerders de gangbare praktijk. Wanneer geen gegevens beschikbaar zijn kunnen gegevens over 

ecologische en/of sociale kenmerken derhalve gebaseerd zijn op redelijke aannamen. Algemeen wordt aangenomen dat 

dergelijke afwijkingen in de loop der tijd zullen afnemen, naar gelang steeds meer landen aanvullende eisen stellen aan 
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het verstrekken van dergelijke gegevens. Voor landen waarvoor dit niet geldt zullen redelijke aannamen de norm blijven 

voor gegevens over ondernemingen en vermogensbeheerders. Een uitgebreid selectieproces verzekert dat 

gerenommeerde externe gegevensverstrekkers worden gekozen en dat het hiermee verboden risico tot een minimum 

beperkt blijft. Daarnaast houdt de ING de mogelijkheid om de verstrekte gegevens aan te vechten in geval van 

tegenstrijdige resultaten uit verschillende bronnen. 

ING maakt gebruik van een zelf ontwikkelde duurzaamheidsbewustzijnscore om niet-financiële aspecten van 

ondernemingen te beoordelen. De methodologie van deze duurzaamheidsbewustzijnscore is gebaseerd op gegevens uit 

verschillende bronnen, die onderhevig kunnen zijn aan de bovengenoemde beperkingen. Zo kan een onderneming te 

positief of te strikt worden beoordeeld op ecologische en/of sociale kenmerken. De berekeningsmethode wordt na verloop 

van tijd getoetst om een dergelijke vertekening bij de beoordeling van niet-financiële aspecten te beperken. 

 

 Due diligence 
 

Voor financiële producten die respectievelijk de Verantwoorde beleggingsbenadering, Duurzame beleggingsbenadering 

of Impact-beleggingsbenadering wordt een due diligence-proces uitgevoerd met betrekking tot de onderliggende activa. 

 

Bij belegging in ondernemingen: 

 

Niet-financiële aspecten vormen een onderdeel van het due diligence-proces dat gevolgd wordt om bedrijven te 

selecteren voordat ze worden opgenomen in het beleggingsuniversum van financiële product die respectievelijk de 

Verantwoorde, Duurzame of Impact-beleggingsbenadering volgen. Deze informatie wordt uitgedrukt in een 

duurzaamheidsbewustzijnscore. Deze duurzaamheidsbewustzijnscore wordt twee keer per jaar herberekend op basis van 

de meest recente informatie over ondernemingen. De berekening van de duurzaamheidsbewustzijnscore maakt deel uit 

van het controlekader van ING en wordt derhalve periodiek geëvalueerd in een interne audit.  

 

Bij belegging in obligaties van overheden en supranationale instellingen: 

 

De betrouwbaarheid van het land en de instellingen ervan wordt beoordeeld aan de hand van de volgende drie aspecten 

die relevant zijn voor duurzaam beleggen: 

 Ecologisch: 

a) Environmental Performance Index (EPI) 

 Sociaal: 

a) Social Progress Index (SPI) 

b) Uitsluiting van staatsobligaties van landen die de doodstraf uitvoeren 

c) Ondertekenaar van ten minste één van de volgende verdragen: Ottawa-conventie, Verdrag inzake 

clustermunitie 

 Goed bestuur: 

a) Corruption Perception Index 

 

Alleen obligaties van overheden en supranationale instellingen die in alle drie hierboven genoemde indices 

bovengemiddeld scoren en positief beoordeeld worden op beide uitsluitingscriteria, komen in aanmerking als belegging 

voor de financiële producten die de Duurzame beleggingsbenadering of de Impact-beleggingsbenadering volgen. 

 

Bij belegging in andere fondsen: 

 

Voorafgaand aan enige belegging in een ander fonds wordt aan de vermogensbeheerders een ESG-vragenlijst 

voorgelegd, om te beoordelen hoe duurzaamheidscriteria in hun beleggingsproces zijn verankerd. Om eventuele 

tegenstrijdigheden in de benadering van ESG-criteria te beperken, wordt een engagement-traject gestart met externe 
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vermogensbeheerders wanneer met betrekking tot hun beleggingskeuzes discrepantie optreden met het eigen 

selectieproces voor financiële instrumenten van ING 

Voor financiële producten die de Pensioen-beleggingsbenadering volgen, bestaat het due diligence-proces voor selectie 

van de onderliggende activa uit de volgende bouwstenen: 

 Uitsluitingscriteria: toepassing van een op normen gebaseerde aanpak, gericht op het beperken van beleggingen 

die betrokken zijn bij controversiële activiteiten en controversieel gedrag; hierbij worden factoren op het gebied 

van milieu, samenleving en goed ondernemingsbestuur systematisch geëvalueerd om de besluitvorming over 

beleggingen te verbeteren en betere risicogewogen rendementen op de lange termijn te bereiken. 

 

 ESG-integratie: gebaseerd op een drieledig proces: (i) identificeren van materiële ESG-onderwerpen op 

ondernemings-, sector- en landenniveau; (ii) beoordelen hoe elke onderneming presteert met betrekking tot 

materiele ESG-onderwerpen en hoe deze doorklinken in de bedrijfsstrategie, dan wel analyseren en evalueren 

hoe een land presteert ten aanzien van ESG-factoren en potentiële controverses; en (iii) integreren van deze 

ESG-analyses in de beleggingskaders en gedurende het hele beleggingsproces rekening houden met deze 

factoren.  

 

 Engagement en stemmen, aangeduid als “actief eigenaarschap”, uitgaande van internationaal aanvaarde 

gedragsnormen voor ondernemingen, zoals onder meer gedefinieerd door het VN Global Compact, het 

International Corporate Governance Network (ICGN) en de OESO.   

 

 Engagementbeleid 
 

Actief eigenaarschap wordt gebruikt als instrument om met ondernemingen waarin de financiële producten beleggen, 

de dialoog aan te gaan over zaken met betrekking tot het milieu, de samenleving en goed ondernemingsbestuur. Dit kan 

zeer effectief zijn om het gedrag of de bedrijfsactiviteiten van ondernemingen te beïnvloeden. Het doel is toekomstige 

duurzaamheidsrisico's op de lange termijn te helpen beperken. 
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