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Verantwoord beleggen
met een brede blik
• Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van alle activiteiten van NN Investment Partners
• Wij bieden niet alleen een aantal duurzame fondsen aan, maar integreren criteria voor verantwoord 		
beleggen in al onze analyses en beslissingen
• Duurzaamheid en rendement gaan veelal hand in hand
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Verantwoord beleggen met een
brede blik
Verantwoord beleggen is een integraal onderdeel van de activiteiten van NN
Investment Partners. Wij bieden niet alleen een aantal duurzame fondsen aan,
maar integreren criteria voor verantwoord beleggen in al onze analyses en
beslissingen.
Voor NN Investment Partners is ‘verantwoord beleggen’
een manier van vermogensbeheer waarbij in de
beoordeling van de risico’s en rendementen van
beleggingen ook ESG-criteria meewegen. Dit zijn criteria
voor het gedrag van bedrijven op het gebied van milieu,
sociaal beleid en behoorlijk ondernemingsbestuur
(Environmental, Social, Governance). Daarnaast gaat het
ook om actieve betrokkenheid bij bedrijven waarin we
beleggen.
Deze denkwijze is ingebed in onze cultuur: verantwoord
beleggen is bij ons niet meer dan logisch.

“Deze totaalbenadering resulteert in een betere
performance”, aldus Hans Stoter, Chief Investment
Officer en ook voorzitter van de ESG Board bij NN
Investment Partners. “We streven naar een optimale
risico-rendementsverhouding in onze
beleggingsportefeuilles en een grotere consistentie

Het belang van ESG-criteria
Het gedrag van bedrijven is van invloed op grote
maatschappelijke en economische uitdagingen wereldwijd.
Steeds meer beleggers letten er dan ook op hoe bedrijven
omgaan met kwesties als armoede, klimaatverandering en
volksgezondheid. Dit is niet alleen gunstig voor de
maatschappij. Aandacht voor ESG-criteria kan ook het
rendement ten goede komen. De meest duurzame
bedrijven hoeven niet automatisch het beste te presteren,
maar uit onderzoek blijkt dat ondernemingen die zich
weinig aantrekken van bijvoorbeeld milieu of
werknemersrechten op den duur een lager rendement en
een hoger risico laten zien.
Een ongeval dat leidt tot de sluiting van een mijn zal
bijvoorbeeld een duidelijk negatieve invloed hebben op de
financiële resultaten van het bedrijf in kwestie en op de
koers van het aandeel. Negatieve publiciteit als gevolg van
misstanden rond ESG-kwesties kan daarbij ook de omzet
en winst van een bedrijf drukken.

en meer stabiliteit op de langere termijn. Daar
profiteren onze klanten van.”
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Wat betekent verantwoord beleggen bij NN
Investment Partners in de praktijk?
Ons beleid: verantwoord beleggen
4 Pijlers benadering

Het beleid van NN Investment Partners stoelt op vier pijlers.

Actief
aandeelhouderschap:
stemrecht en dialoog

Uitsluiting van
controversiële bedrijven
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Integreren van ESG
factoren in het
beleggingsproces

Gespecialiseerde SRI‐
fondsen en maatwerk
oplossingen voor
verantwoord beleggen
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Actief aandeelhouderschap
Wij onderhouden vaak nauw contact met het management
van bedrijven waarin wij beleggen. NN Investment Partners
is geen belegger die passief indices volgt en kiest er dus
actief voor om wel of niet in een bedrijf te beleggen. Wij
leggen bedrijven het belang van ESG-criteria uit en als wij
zien dat het bedrijf open staat voor onze ideeën en
veranderingen, blijven wij in gesprek.
Integratie van ESG-criteria in het reguliere
beleggingsproces
Bij NN Investment Partners is ESG-research onderdeel van
het werk van alle analisten, niet van een afzonderlijk team.
Om echt geïntegreerd te zijn moeten ESG criteria, naar
onze mening, onderdeel zijn van alle reguliere analyses.
ESG-criteria zijn dan ook een belangrijk aspect van de
beoordeling van bedrijven en landen door onze analisten
en van onze beslissing om er al dan niet in te beleggen.

Uitsluitingsbeleid
De derde pijler bestaat uit ons uitsluitingsbeleid voor
bepaalde soorten bedrijfsactiviteiten. Het gaat onder meer
om partijen die betrokken zijn bij de productie van
controversiële wapens, zoals clusterbommen en
kernwapens.
Aanbod Duurzame fondsen
NN Investment Partners biedt ook een reeks duurzame
strategieën aan. Voor deze fondsen gaan de beheerders
nog een stapje verder dan organisatiebreed gebruikelijk is.
De duurzame aandelenfondsen hanteren de zogenoemde
‘Best in Class’ benadering, waarbij bedrijven worden
geselecteerd die binnen hun sector bovengemiddeld goed
scoren op duurzaamheidscriteria. Bovendien sluiten deze
duurzame fondsen ook meer bedrijven en sectoren volledig
uit van beleggingen.
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Pionier in
verantwoord
beleggen
Ambities
• NN Investment Partners introduceerde in 2000 haar eerste
duurzame fondsen
• Wij hebben sindsdien een sterk trackrecord opgebouwd
• NN IP was een van de eerste vermogensbeheerders die
ESG-criteria ook toepaste bij de beoordeling van landen
• Inmiddels hebben wij 4,5 miljard euro belegd vermogen in
duurzame aandelen- en vastrentende strategieën

UN PRI: objectief getoetst

NN Investment Partners wil voorop lopen bij elke stap in de
ontwikkeling van verantwoord beleggen. Dat doen wij onder
meer door vernieuwend te zijn op het gebied van research en
rapportage en nauw betrokken te zijn bij (internationale)
initiatieven op dit gebied.
Daarnaast willen wij een nog actievere rol als aandeelhouder
aannemen. Hans Stoter: ,, We moeten nog duidelijker zijn over
waar we voor staan en klanten nog beter uitleggen welke
toegevoegde waarde onze verantwoorde manier van beleggen
voor hun portefeuille kan hebben.”

NN Investment Partners was een van de vroege ondertekenaars
van de United Nations Principles for Responsible Investments
(UN PRI). Dit VN-initiatief speelt sinds de introductie in 2006 een
grote rol in het vergroten van de bewustwording rond
verantwoord beleggen in de wereldwijde
beleggingsgemeenschap en het vergroten van de transparantie
rond ESG-kwesties bij ondertekenaars.
NN Investment Partners scoort consequent ruim boven het
gemiddelde in de UN PRI-onderzoeken, waarin alle partijen een
overzicht geven van de vooruitgang die zij hebben geboekt op
het gebied van verantwoord beleggen.

Sterke organisatie
NN Investment Partners ziet verantwoord beleggen als een
proces van voortdurende verbetering. Ons succes danken wij aan
een solide organisatie. De ESG Board van NN Investment
Partners bepaalt de visie en het beleid ten aanzien van ESG en
adviseert het managementteam over toekomstige initiatieven. De
ESG Board wordt voorgezeten door Chief Investment Officier
Hans Stoter.
Ons PRI comité, dat bestaat uit mensen uit alle beleggingsteams,
houdt de voortgang in de gaten en geeft de betrokken teams
feedback over onze inzet voor de UN PRI.

Disclaimer
Dit document is uitsluitend opgesteld voor promotiedoeleinden en is geen aanbod
noch een uitnodiging om effecten of een beleggingsinstrument te kopen of verkopen of om deel te nemen in een handelsstrategie. Hoewel de inhoud van dit document met de meeste zorg is samengesteld en gebaseerd is op betrouwbare informatiebronnen, wordt er geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie of
verklaring gegeven omtrent de juistheid of volledigheid van die informatie. De
informatie en mogelijke aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. NN Investment Partners B.V., NN Investment Partners
Holdings N.V. en haar dochtermaatschappijen, noch enige overige onderneming

of eenheid die behoort tot de NN Group, noch hun directeuren, werknemers of
adviseurs aanvaarden op enige wijze aansprakelijkheid voor de informatie of de
aanbevelingen die in deze publicatie worden gedaan. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie
voor de toekomst. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële
Beleggersinformatie voordat u een product koopt.Het prospectus, supplement en
de Essentiële Beleggersinformatie zijn verkrijgbaar via www.nnip.nl. Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.
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