
   

Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden 

uitgevoerd na kosteloze overlegging van het document met essentiële beleggersinformatie of het prospectus.  





















•

•

•

•

•

•















•
•



•

•

•

•

•

•



•

•

•

•

•

•

o

o
o



o





PwC Bedrijfsrevisoren BV - PwC Reviseurs d'Entreprises SRL - Financial Assurance Services
Maatschappelijke zetel/Siège social: Culliganlaan 5, 1831 Diegem
T: +32 (0)2 710 4211, F: +32 (0)2 710 4299, www.pwc.com
BTW/TVA BE 0429.501.944 / RPR Brussel - RPM Bruxelles / ING BE43 3101 3811 9501 - BIC BBRUBEBB / 
BELFIUS BE92 0689 0408 8123 - BIC GKCC BEBB

VERSLAG VAN DE COMMISSARIS AAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN
AANDEELHOUDERS VAN BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE BALANCED
(GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS NAAR BELGISCH RECHT) OVER DE
JAARREKENING VOOR HET BOEKJAAR AFGESLOTEN OP 31 DECEMBER 2022

In het kader van de wettelijke controle van de jaarrekening van BNP Paribas B Pension Sustainable 
Balanced (gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht) (het “Gemeenschappelijk 
beleggingsfonds”), leggen wij u ons commissarisverslag voor. Dit bevat ons verslag over de 
jaarrekening alsook de overige door wet- en regelgeving gestelde eisen. Het vormt één geheel en is 
ondeelbaar.

Wij werden benoemd in onze hoedanigheid van commissaris door de algemene vergadering van 
23 april 2020, overeenkomstig het voorstel van de raad van bestuur van de aangestelde 
beheervennootschap. Ons mandaat loopt af op de datum van de algemene vergadering die 
beraadslaagt over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2022. Wij hebben de 
wettelijke controle van de jaarrekening van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds uitgevoerd 
gedurende 22 opeenvolgende boekjaren.

Verslag over de jaarrekening

Oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben de wettelijke controle uitgevoerd van de jaarrekening van het Gemeenschappelijk 
beleggingsfonds, die de balans op 31 december 2022 omvat, alsook de resultatenrekening van het 
boekjaar afgesloten op die datum en de toelichting. Deze jaarrekening vertoont een netto-actief van 
EUR 3.719.670.949,59 en de resultatenrekening sluit af met een verlies van het boekjaar van 
EUR 697.253.095,95. 

Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van het vermogen en de financiële 
toestand van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds per 31 december 2022, alsook van haar 
resultaten over het boekjaar dat op die datum is afgesloten, in overeenstemming met het in België op 
instellingen voor collectieve belegging van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel (en in 
het bijzonder het Koninklijk Besluit van du 10 november 2006).

Basis voor het oordeel zonder voorbehoud

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens de internationale controlestandaarden (ISA’s) zoals van 
toepassing in België. Wij hebben bovendien de door de IAASB goedgekeurde internationale 
controlestandaarden toegepast die van toepassing zijn op de huidige afsluitdatum en nog niet 
goedgekeurd zijn op nationaal niveau. Onze verantwoordelijkheden op grond van deze standaarden 
zijn verder beschreven in de sectie “Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van 
de jaarrekening” van ons verslag. Wij hebben alle deontologische vereisten die relevant zijn voor de 
controle van de jaarrekening in België nageleefd, met inbegrip van deze met betrekking tot de 
onafhankelijkheid.

Wij hebben van de raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap en van de 
aangestelden van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds de voor onze controle vereiste 
ophelderingen en inlichtingen verkregen.
Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel.
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Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap voor 
het opstellen van de jaarrekening 
 
De raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen 
van de jaarrekening die een getrouw beeld geeft in overeenstemming met het in België op instellingen 
voor collectieve belegging van toepassing zijnde boekhoudkundig referentiestelsel, alsook voor de 
interne beheersing die de raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap noodzakelijk 
acht voor het opstellen van de jaarrekening die geen afwijking van materieel belang bevat die het 
gevolg is van fraude of van fouten. 
 
Bij het opstellen van de jaarrekening is de raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap 
verantwoordelijk voor het inschatten van de mogelijkheid van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds 
om haar continuïteit te handhaven, het toelichten, indien van toepassing, van aangelegenheden die 
met continuïteit verband houden en het gebruiken van de continuïteitsveronderstelling, tenzij de raad 
van bestuur van de aangestelde beheervennootschap het voornemen heeft om het 
Gemeenschappelijk beleggingsfonds te liquideren of om de bedrijfsactiviteiten te beëindigen, of geen 
realistisch alternatief heeft dan dit te doen. 
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris voor de controle van de jaarrekening 
 
Onze doelstellingen zijn het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid over de vraag of de 
jaarrekening als geheel geen afwijking van materieel belang bevat die het gevolg is van fraude of van 
fouten, en het uitbrengen van een commissarisverslag waarin ons oordeel is opgenomen. Een 
redelijke mate van zekerheid is een hoog niveau van zekerheid, maar is geen garantie dat een 
controle die overeenkomstig de ISA’s is uitgevoerd altijd een afwijking van materieel belang ontdekt 
wanneer die bestaat. Afwijkingen kunnen zich voordoen als gevolg van fraude of fouten en worden als 
van materieel belang beschouwd indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij, individueel of 
gezamenlijk, de economische beslissingen genomen door gebruikers op basis van deze jaarrekening, 
beïnvloeden. 
 
Bij de uitvoering van onze controle leven wij het wettelijk, reglementair en normatief kader na dat van 
toepassing is op de controle van de jaarrekening in België. Een wettelijke controle biedt evenwel geen 
zekerheid omtrent de toekomstige levensvatbaarheid van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds, 
noch omtrent de efficiëntie of de doeltreffendheid waarmee de raad van bestuur van de aangestelde 
beheervennootschap de bedrijfsvoering van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds ter hand heeft 
genomen of zal nemen. Onze verantwoordelijkheden inzake de door de raad van bestuur gehanteerde 
continuïteitsveronderstelling worden hieronder beschreven. 
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Als deel van een controle uitgevoerd overeenkomstig de ISA’s, passen wij professionele 
oordeelsvorming toe en handhaven wij een professioneel-kritische instelling gedurende de controle. 
We voeren tevens de volgende werkzaamheden uit: 
 
● het identificeren en inschatten van de risico’s dat de jaarrekening een afwijking van materieel 

belang bevat die het gevolg is van fraude of van fouten, het bepalen en uitvoeren van 
controlewerkzaamheden die op deze risico’s inspelen en het verkrijgen van controle-informatie 
die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Het risico van het niet detecteren van 
een van materieel belang zijnde afwijking is groter indien die afwijking het gevolg is van fraude 
dan indien zij het gevolg is van fouten, omdat bij fraude sprake kan zijn van samenspanning, 
valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten om transacties vast te leggen, het opzettelijk 
verkeerd voorstellen van zaken of het omzeilen van de interne beheersing; 

 
● het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle, met als doel 

controlewerkzaamheden op te zetten die in de gegeven omstandigheden geschikt zijn maar die 
niet zijn gericht op het geven van een oordeel over de effectiviteit van de interne beheersing van 
de aangestelde beheervennootschap; 

 
● het evalueren van de geschiktheid van de gehanteerde grondslagen voor financiële 

verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van de door de raad van bestuur van de 
aangestelde beheervennootschap gemaakte schattingen en van de daarop betrekking hebbende 
toelichtingen; 

 
● het concluderen of de door de raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap 

gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is, en het concluderen, op basis van de 
verkregen controle-informatie, of er een onzekerheid van materieel belang bestaat met betrekking 
tot gebeurtenissen of omstandigheden die significante twijfel kunnen doen ontstaan over de 
mogelijkheid van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds om haar continuïteit te handhaven. 
Indien wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij ertoe 
gehouden om de aandacht in ons commissarisverslag te vestigen op de daarop betrekking 
hebbende toelichtingen in de jaarrekening, of, indien deze toelichtingen inadequaat zijn, om ons 
oordeel aan te passen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen 
is tot de datum van ons commissarisverslag. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden 
kunnen er echter toe leiden dat de raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap de 
continuïteit van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds niet langer kan handhaven; 

 
● het evalueren van de algehele presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening, en van de 

vraag of de jaarrekening de onderliggende transacties en gebeurtenissen weergeeft op een wijze 
die leidt tot een getrouw beeld. 
 

Wij communiceren met de raad van bestuur onder meer over de geplande reikwijdte en timing van de 
controle en over de significante controlebevindingen, waaronder eventuele significante 
tekortkomingen in de interne beheersing die wij identificeren gedurende onze controle. 
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Overige door wet- en regelgeving gestelde eisen 
 
Verantwoordelijkheden van de raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap 
 
De raad van bestuur van de aangestelde beheervennootschap is verantwoordelijk voor het opstellen 
en de inhoud van het jaarverslag en van de documenten die overeenkomstig de wettelijke en 
reglementaire voorschriften dienen te worden neergelegd, voor het naleven van de wettelijke en 
reglementaire voorschriften die van toepassing zijn op het voeren van de boekhouding en van het 
beheerreglement van het Gemeenschappelijk beleggingsfonds. 
 
Verantwoordelijkheden van de commissaris 
 
In het kader van onze opdracht en overeenkomstig de Belgische bijkomende norm bij de in België van 
toepassing zijnde internationale controlestandaarden (ISA’s), is het onze verantwoordelijkheid om, in 
alle van materieel belang zijnde opzichten, het jaarverslag, alsook de naleving van het 
beheerreglement te verifiëren en verslag over deze aangelegenheden uit te brengen. 
 
Aspecten betreffende het jaarverslag 
 
Na het uitvoeren van specifieke werkzaamheden op het jaarverslag, zijn wij van oordeel dat dit 
jaarverslag overeenstemt met de jaarrekening voor hetzelfde boekjaar. 
 
In de context van onze controle van de jaarrekening, zijn wij tevens verantwoordelijk voor het 
overwegen, in het bijzonder op basis van de kennis verkregen tijdens de controle, of het jaarverslag 
een afwijking van materieel belang bevat, hetzij informatie die onjuist vermeld is of anderszins 
misleidend is. In het licht van de werkzaamheden die wij hebben uitgevoerd, dienen wij u geen 
afwijking van materieel belang te melden. 
 
Vermelding betreffende de onafhankelijkheid 
 
Ons bedrijfsrevisorenkantoor en ons netwerk hebben geen opdrachten verricht die onverenigbaar zijn 
met de wettelijke controle van de jaarrekening en ons bedrijfsrevisorenkantoor is in de loop van ons 
mandaat onafhankelijk gebleven tegenover het Gemeenschappelijk beleggingsfonds. 
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Andere vermeldingen 
 
● Onverminderd formele aspecten van ondergeschikt belang, werd de boekhouding gevoerd in 

overeenstemming met de in België op instellingen voor collectieve belegging van toepassing 
zijnde wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften; 

 
● De resultaatverwerking die aan de algemene vergadering wordt voorgesteld, stemt overeen met 

de wettelijke en statutaire bepalingen en met het beheerreglement; 
 
● Wij dienen u geen verrichtingen of beslissingen mede te delen die in overtreding met het 

beheerreglement of het Wetboek van vennootschappen en verenigingen zijn gedaan of 
genomen. 

 
 
Diegem, 3 april 2023 
 
 
De commissaris 
PwC Bedrijfsrevisoren BV 
Vertegenwoordigd door 
 
 
 
 
 
 
Brieuc Lefrancq 
Bedrijfsrevisor 
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lldentificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 
213800GF2A6PGQYY5W57 

PProductbenaming: BNP PARIBAS B PENSION SUSTAINABLE 
BBALANCED 

 

Model voor de periodieke informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, 
leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, lid 1, van Verordening (EU) 2020/852 

    

ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN (E/S-
KENMERKEN) 

 

 

Alle gegevens in het periodiek rapport zijn berekend op de afsluitingsdatum van het boekjaar.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
In hoeverre is voldaan aann de ecologische en/of sociale kenmerkeen die 
dit financiële product promooot?  
 
 

Het financiële product bevordert ecologische en sociale kenmerken door onderliggende beleggingen te 
toetsen aan ecologische, sociale en governancecriteria (ESG) met behulp van een eigen interne ESG-
methode. Ook wordt er belegd in emittenten die blijk geven van goede praktijken op sociaal en 
ecologisch vlak en tegelijkertijd deugdelijke praktijken voor goed bestuur.   

Had dit financiële product een duurzamme beleggingsdoelsttelling? 
Ja Nee 

Er zijn dduurzame  beleggingen 
met een milieudoelstelling 
gedaan: ___% 

 
in economische activiteiten 
die als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie 

in economische activiteiten 
die niet als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in 
de UE-taxonomie 

 

Het product promootte ecologische/sociale 
(E/S)  kenmeerken en hoewel het geen 
duurzame beleggingen als doelstelling 
had, had het een aandeel duurzame 
beleggingen van 50,8% 
  

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die als ecologisch duurzaam 
zijn aangemerkt in de EU-taxonomie 

met een milieudoelstelling in economische 
activiteiten die niet als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie   

 
met een sociale doelstelling  
 

Er zijn dduurzame beleggingen 
met een sociale doelstelling 
gedaan : ___%  

Het product promootte E/S-kenmerken, 
maar ddeed geeen duurzame beleggingen 

 

Duurzame 
belegging: een 
belegging in een 
economische 
activiteit die 
bijdraagt aan het 
behalen van een 
milieudoelstelling 
of een sociale 
doelstelling, mits 
deze belegging 
geen ernstige 
afbreuk doet aan 
milieu- of sociale 
doelstellingen en 
de ondernemingen 
waarin het 
financieel product 
heeft belegd 
praktijken op het 
gebied van goed 
bestuur toepassen. 

De EEU-Taxonomie 
is een 
classificatiesysteem 
dat is vastgelegd in 
Verordening (EU) 
2020/852, waarbij 
een lijst van 
ecologisch 
duurzame 
economische 
activiteiten is 
vastgesteld. In de 
verordening is geen 
lijst van sociaal 
duurzame 
economische 
activiteiten 
vastgesteld.  
Duurzame 
beleggingen met 
een 
milieudoelstelling 
kunnen al dan niet 
in 
overeenstemming 
zijn met de 
taxonomie
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Uitgevende ondernemingen  

De beleggingsstrategie bestaat erin emittenten te selecteren die in hun activiteitensector goede ESG-
praktijken toepassen. De ESG-prestaties van een emittent worden beoordeeld aan de hand van een 
combinatie van ecologische, sociale en bestuurlijke factoren, waaronder, maar niet beperkt tot:  

- Ecologisch: opwarming van het klimaat en de uitstoot van broeikasgassen (BKG) tegengaan, 
energie-efficiëntie, het behoud van natuurlijke hulpbronnen, CO2-uitstoot en energie-intensiteit;  

- Sociaal: beheer van werkgelegenheid en reorganisatie, bedrijfsongevallen, trainingsbeleid, 
beloning, personeelsverloop en het PISA-resultaat (Programme for International Student 
Assessment);  

- Over het thema corporate governance: de onafhankelijkheid van de raad van bestuur van het 
algemeen bestuur, het respecteren van de rechten van minderheidsaandeelhouders, de scheiding 
van beheers- en controlefuncties, de bestrijding van corruptie, het respecteren van de persvrijheid.  

- Een "negatieve screening", waarbij uitsluitingscriteria worden toegepast op emittenten die 
internationale normen en verdragen schenden of actief zijn in gevoelige sectoren zoals gedefinieerd 
in het beleid met betrekking tot verantwoord gedrag van ondernemingen (RBC, Responsible 
Business Conduct).  

Overheidsemittenten  

De beleggingsstrategie bestaat erin overheidsemittenten te selecteren op basis van hun prestaties 
binnen de pijlers milieu, maatschappij en goed bestuur. De ESG-prestaties van elk land worden 
beoordeeld aan de hand van een ESG-methodologie eigen aan het land die gericht is op het evalueren 
van de inspanningen van overheden om activa, goederen en diensten met hoge ESG-waarden te 
produceren en in stand te houden, afhankelijk van hun niveau van economische ontwikkeling. In deze 
context worden de landen beoordeeld aan de hand van een combinatie van ecologische, sociale en 
bestuurlijke factoren, waaronder, maar niet beperkt tot:  

- het milieu: beperking van de klimaatverandering, biodiversiteit, energie-efficiëntie, 
bodemrijkdommen, vervuiling; 

- de samenleving: levensomstandigheden, economische ongelijkheden, onderwijs, werkgelegenheid, 
gezondheidsinfrastructuur, menselijk kapitaal;  

- het bestuur: rechten van ondernemingen, corruptie, democratisch leven, politieke stabiliteit, 
veiligheid.  

De strategie voor duurzame ontwikkeling van BNP Paribas Asset Management is gericht op de strijd 
tegen de klimaatverandering. Gezien het belang van overheidsemittenten in de strijd tegen 
klimaatverandering bevat de interne ESG-methode voor overheden daarom een extra ratingcomponent 
die de bijdrage van het land aan de verwezenlijking van de neutraliteitsdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs weerspiegelt. Deze extra ratingcomponent weerspiegelt de inzet van landen 
voor toekomstige doelstellingen en houdt rekening met hun huidige beleid en toekomstige blootstelling 
aan fysieke klimaatrisico's. Het combineert de methode voor het bepalen van de bijdragen van landen 
aan de klimaatverandering met een beoordeling van de wetgeving en het beleid die van kracht zijn om 
de klimaatverandering aan te pakken.  

De beheermaatschappij past ook het kader voor gevoelige landen van de Groep BNP Paribas toe, dat 
beperkende maatregelen omvat voor bepaalde landen en/of activiteiten die geacht worden een 
bijzonder risico op witwassen en financiering van terrorisme in te houden.  

Bovendien tracht de beheermaatschappij beste praktijken te bevorderen door een actief beleid te voeren 
om bedrijven te betrekken bij verantwoorde praktijken (individueel en collectief engagement met 
bedrijven, stembeleid op algemene vergaderingen).  

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de door het financiële product bevorderde milieu- of 
sociale kenmerken te bereiken.  
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De ecologische en sociale  doelstellingen waaraan de duurzame beleggingen van het financiële product 
hebben bijgedragen, worden aangegeven in de vraag "Wat waren de doelstellingen van de duurzame 
beleggingen die het financiële product beoogde te bereiken en hoe hebben de gedane duurzame 
beleggingen daaraan bijgedragen?". » 

HHoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?  

De volgende duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om de verwezenlijking van elk van de 
door dit financiële product gepromote ecologische en sociale kenmerken te meten:  

- Het percentage van de portefeuille van het financiële product dat in overeenstemming is met 
het RBC-beleid: 1100%  

- Het percentage van de portefeuille (exclusief aanvullende contanten) van het financiële 
product dat onder de ESG-analyse valt op basis van de eigen ESG-methodes: 999,5%  

- De gewogen gemiddelde ESG-score van de portefeuille van het financiële product ten 
opzichte van de gewogen gemiddelde score van zijn beleggingsuniversum: 662.8 vs 58.2 (10% 
MSCI Europe Small Caps (USD) NR + 7.5% MSCI World ex-EMU (USD) NR + 32.5% MSCI 
EMU (EUR) NR + 12.5% Bloomberg Euro Aggregate Corporate 500MM EEA Countries 
(EUR) RI + 37.5% Bloomberg Euro Aggregate Treasury 500MM (EUR) RI)  

 
- Het percentage van de portefeuille financiële producten dat is belegd in "duurzame 

beleggingen" als gedefinieerd in artikel 2, punt 17 SFDR: 550,8% 

…en in vergelijking tot voorafgaande perioden?  

Niet van toepassing op het eerste periodieke rapport.  

Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het 
financiële product moest bereiken en hoe hebben de gedane duurzame 
beleggingen daaraan bijgedragen?  

De duurzame beleggingen van het financiële product zijn erop gericht ondernemingen te 
financieren die met hun producten en diensten en hun duurzame praktijken bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen. De eigen methodologie neemt in haar definitie van duurzame 
beleggingen verschillende criteria op die worden beschouwd als essentiële componenten om een 
bedrijf als "duurzaam" te kwalificeren. Deze criteria vullen elkaar aan. In de praktijk moet een 
emittent aan ten minste een van de hieronder beschreven criteria voldoen om te worden geacht 
bij te dragen aan een milieu- of sociale doelstelling: 

1. een onderneming waarvan de economische activiteit is afgestemd op de doelstellingen van de 
EU-Taxonomieverordening. Een onderneming kan als duurzame belegging worden aangemerkt als 
meer dan 20% van haar inkomsten overeenstemmen met de EU-taxonomie. Een onderneming die 
volgens dit criterium als duurzame belegging wordt aangemerkt, kan bijvoorbeeld bijdragen aan 
de volgende milieudoelstellingen: duurzame bosbouw, milieuherstel, duurzame productie, 
hernieuwbare energie, watervoorziening, sanering, afvalbeheer en -sanering, duurzaam vervoer, 
duurzame gebouwen, duurzame informatie en technologie, wetenschappelijk onderzoek voor 
duurzame ontwikkeling; 

2. een bedrijf waarvan de economische activiteit bijdraagt aan een of meer van de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN SDG's). Een onderneming komt in aanmerking 
als duurzame belegging als meer dan 20% van haar inkomsten is afgestemd op de SDG's van de 
VN en minder dan 20% van haar inkomsten niet. Een onderneming die aan dit duurzame 
beleggingscriterium voldoet, kan bijvoorbeeld bijdragen aan de volgende doelstellingen: 

a. Milieu: duurzame landbouw, duurzame watervoorziening en sanitaire voorzieningen, 
duurzame en moderne energie, duurzame economische groei, duurzame infrastructuur, 
duurzame steden, duurzame consumptie- en productiepatronen, bestrijding van 
klimaatverandering, behoud en duurzaam gebruik van oceanen, zeeën en mariene 
rijkdommen, bescherming, herstel en duurzaam gebruik van terrestrische ecosystemen, 
duurzaam bosbeheer, bestrijding van woestijnvorming, bodemaantasting en 
biodiversiteitsverlies;  

Duurzaamheidsind
icatoren meten 
hoe wordt voldaan  
aan de ecologische 
of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot
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b. Sociaal: Bestrijding van armoede en honger, voedselzekerheid, gezond leven en welzijn 
op elke leeftijd, inclusief en billijk kwaliteitsonderwijs en mogelijkheden voor een leven 
lang leren, gendergelijkheid, empowerment van vrouwen en meisjes, beschikbaarheid 
van water en sanitaire voorzieningen, betaalbare toegang, betrouwbare en moderne 
energie, inclusieve en duurzame economische groei, volledige en productieve 
werkgelegenheid en fatsoenlijk werk, veerkrachtige infrastructuur, inclusieve en 
duurzame industrialisatie, vermindering van ongelijkheid, inclusieve, veilige en 
veerkrachtige steden en menselijke onderkomens, vreedzame en inclusieve 
samenlevingen, toegang tot justitie en efficiënte instanties, verantwoordelijke en 
inclusieve instellingen, wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling. 

3. Een onderneming die actief is in de sector met hoge broeikasgasemissies en dat zijn 
bedrijfsmodel aanpast aan de doelstelling om de wereldwijde temperatuurstijging onder de 1,5 °C 
te houden. Een onderneming die volgens dit criterium als duurzame belegging wordt aangemerkt, 
kan bijvoorbeeld bijdragen tot de volgende milieudoelstellingen: vermindering van de uitstoot van 
broeikasgassen, bestrijding van de klimaatverandering; 

4. Een bedrijf met de beste ecologische of sociale praktijken in vergelijking met zijn gelijken in de 
relevante sector en geografische regio. De beoordeling van de beste E- of S-prestatie is gebaseerd 
op de ESG-beoordelingsmethode van BNPP AM. De methodologie beoordeelt ondernemingen en 
toetst ze aan een groep van vergelijkbare ondernemingen uit vergelijkbare sectoren en 
geografische regio's. Een onderneming met een bijdrage van meer dan 10 voor de milieu- of de 
sociale pijler wordt beschouwd als de best presterende onderneming. Een onderneming die aan 
dit duurzame beleggingscriterium voldoet, kan bijvoorbeeld bijdragen aan de volgende 
doelstellingen: 

a. Milieu: bestrijding van klimaatverandering, beheer van milieurisico's, duurzaam 
beheer van natuurlijke hulpbronnen, afvalbeheer, waterbeheer, vermindering van 
broeikasgasemissies, hernieuwbare energie, duurzame landbouw, groene infrastructuur; 

b. Sociaal: gezondheid en veiligheid, beheer van menselijk kapitaal, goed beheer van 
externe belanghebbenden (leveringsketen, ondernemers, gegevens), bereidheid tot 
bedrijfsethiek, goed ondernemingsbestuur.    

Groene obligaties, sociale obligaties en duurzame obligaties die zijn uitgegeven ter ondersteuning 
van specifieke milieu- en/of sociale projecten komen ook in aanmerking als duurzame beleggingen, 
mits deze schuldbewijzen een "POSITIEF" of "NEUTRAAL" beleggingsadvies krijgen van het 
Sustainability Center na een beoordeling van de emittent en het onderliggende project op basis 
van een eigen beoordelingsmethode voor groene/sociale/duurzame obligaties. 

Ondernemingen die als duurzame beleggingen zijn aangemerkt, mogen andere milieu- of sociale 
doelstellingen niet significant ondermijnen (het "do no harm"-beginsel) en moeten goede 
bestuurspraktijken toepassen. BNP Paribas Asset Management (BNPP AM) gebruikt zijn interne 
methodologie om alle ondernemingen aan deze vereisten te toetsen. 

Onze analyse van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren bestaat uit de 
volgende uitsluitingen: 

- Emittenten met belangrijke controverses. Deze indicator is een absolute maatstaf die 
afhangt van de ernst van de controverse 

- Emittenten in deciel 10 van ons ESG-scoringsmodel. De ESG-beoordelingsindicator is 
vooral relatief ten opzichte van zijn gelijken, maar bevat ook een controversiële indicator 
die absoluut is. 

- RBC-controlelijst. Deze indicator is absoluut en identificeert uitgevende instellingen die 
mogelijk in strijd handelen met de normen van onze RBC-richtlijnen (UGC, OESO-
richtijnen en sectorale beleidsvereisten 

Nadere informatie over de interne methode is te vinden op de website van de 
beheermaatschappij:https://www.bnpparibas-am.com/sustainability-documents/  



 

5 
  

Het deel van de beleggingen van het financiële product dat door de SFDR-verordening als 
duurzame beleggingen wordt beschouwd, draagt in de beschreven verhoudingen bij tot de vraag 
over de activa-allocatie bij tot de milieudoelstellingen die in de geldende EU-taxonomie zijn 
vastgesteld: beperking van en/of aanpassing aan de klimaatverandering. 

IIn hoeverre hebben de duurzame beleggingen van het financiële product 
in het bijzonder geen significante schade toegebracht aan een ecologisch 
of sociaal duurzame beleggingsdoelstelling?  

De duurzame beleggingen die het financiële product deels wil doen, mogen geen significante 
schade toebrengen aan een ecologisch of sociaal doel ("do no harm"-beginsel).  In dit verband 
verbindt de beheermaatschappij zich ertoe de belangrijkste ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren te analyseren, rekening houdend met de negatieve effectindicatoren zoals 
gedefinieerd in de SFDR-verordening, en niet te beleggen in emittenten die niet voldoen aan de 
richtlijnen van de OESO en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten. 

Hoe is rekening gehouden met de indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren?   

Gedurende het hele beleggingsproces zorgt de beheermaatschappij ervoor dat het 
financiële product rekening houdt met de belangrijkste negatieve effectindicatoren die 
relevant zijn voor haar beleggingsstrategie om duurzame beleggingen voor het financiële 
product te selecteren, door in haar beleggingsproces systematisch de pijlers voor 
duurzaam beleggen toe te passen die zijn gedefinieerd in de Global Sustainability Strategy 
(GSS) van BNP Paribas Asset Management: RBC-beleid, ESG-integratie; Stembeleid, dialoog 
en engagement, Toekomstgerichte visie: de "3E's" (Energietransitie, Milieuduurzaamheid, 
Gelijkheid & inclusieve groei). 

Het RBC-beleid stelt een gemeenschappelijk kader vast voor alle beleggingen en 
economische activiteiten die helpen sectoren en gedragingen te identificeren die een hoog 
risico inhouden op ongunstige effecten die in strijd zijn met internationale normen. Als 
onderdeel van het RBC-beleid voorziet het sectorale beleid in een aanpak op maat om de 
belangrijkste ongunstige effecten vast te stellen en te prioriteren op basis van de aard van 
de economische activiteit, en in veel gevallen de geografische regio waarin deze 
economische activiteiten plaatsvinden. 

De richtlijnen voor ESG-integratie omvatten een reeks toezeggingen die van belang zijn 
voor het aanpakken van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid en het 
vormgeven het interne ESG-integratieproces. Het eigen intern raamwerk voor ESG-scores 
omvat een beoordeling van een aantal nadelige effecten op de duurzaamheid veroorzaakt 
door bedrijven waarin wij beleggen. Het resultaat van deze beoordeling kan de 
waarderingsmodellen en de portefeuillesamenstelling beïnvloeden, afhankelijk van de 
ernst en de relevantie van de vastgestelde nadelige effecten. 

De beheermaatschappij houdt dus gedurende het hele beleggingsproces rekening met de 
belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheid met behulp van de eigen ESG-scores en 
de samenstelling van de portefeuille met een beter ESG-profiel dan het 
beleggingsuniversum.  

De toekomstgerichte visie van de beheermaatschappij stelde een reeks doelstellingen en 
prestatie-indicatoren vast om te meten hoe het onderzoek, de portefeuilles en de 
verbintenissen zijn afgestemd op drie belangrijke kwesties, de ‘3E's’ (Energy transition, 
Environmental sustainability en Equality & inclusive growth) en zo alle 
beleggingsprocessen ondersteunen. 

Verder signaleert het Stewardship-team regelmatig nadelige effecten door voortdurend 
onderzoek, samenwerking met andere beleggers en dialoog met ngo’s en andere 
deskundigen. 

De in dit kader gebruikte indicatoren voor ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 
zijn : 

De belangrijkste 
ongunstige 
effecten zijn de 
belangrijkste 
negatieve effecten 
van 
beleggingsbeslissin
gen op 
duurzaamheidsfacto
ren die verband 
houden met 
ecologische en 
sociale thema’s en 
arbeidsomstandighe
den, eerbiediging 
van de 
mensenrechten en 
bestrijding van 
corruptie en 
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Verplichte indicatoren voor ondernemingen: 
1. Uitstoot van broeikasgassen (BKG) 
2. Koolstofvoetafdruk 
3. Broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 
4. Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen 
5. Aandeel van het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie 
6. Energieverbruiksintensiteit per sector met een groot klimaateffect 
7. Activiteiten met een negatief effect op biodiversiteitsgevoelige gebieden 
8. Lozingen op het water 
9. Verhouding gevaarlijk en radioactief afval 
10. Schendingen van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen 
11. Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om toe te zien op de naleving van 
de beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen 
12. Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen 
13. Genderevenwicht in bestuursorganen 
14. Blootstelling aan controversiële wapens (landmijnen, clustermunitie, chemische en 
biologische wapens) 
 
Vrijwillige indicatoren voor ondernemingen: 
Milieu-indicatoren 
4. Beleggingen in bedrijven zonder initiatieven voor koolstofvermindering 
 
Sociale effecten 
4. Ontbreken van een gedragscode voor leveranciers 
9. Gebrek aan mensenrechtenbeleid 
 
Verplichte indicatoren voor overheidsactiva : 
15. BKG-intensiteit 
16. Investeringslanden met schendingen van sociale normen 
 
De SFDR Disclosure Statement van BNP AM: “inzake de integratie van 
duurzaamheidsrisico's en afweging van de belangrijkste nadelige effecten“ bevat nadere 
informatie over hoe rekening wordt gehouden met de voornaamste negatieve effecten op 
duurzaamheidsfactoren. 
https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/874ADAE2-3EE7-4AD4-B0ED-
84FC06E090BF/ 

 
 
 

Waren duurzame beleggingen afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten? Details:: 

Duurzame beleggingen worden regelmatig gescreend om uitgevende instellingen op te 
sporen die mogelijk de VN-Global Compact-beginselen, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven 
en mensenrechten schenden, met inbegrip van de beginselen en rechten die zijn 
neergelegd in de acht kernverdragen waarnaar wordt verwezen in de Verklaring van de 
Internationale Arbeidsorganisatie inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk 
en het Internationaal Statuut van de Rechten van de Mens. Deze beoordeling wordt 
uitgevoerd door het Sustainability Center van BNPP AM op basis van interne analyse en 
informatie van externe deskundigen en in overleg met het MVO-team van de BNP Paribas 
Groep. Bij ernstige en herhaalde inbreuken op deze beginselen wordt de emittent op een 
"uitsluitingslijst" geplaatst en komt hij niet meer in aanmerking voor belegging. Bestaande 
beleggingen moeten volgens een interne procedure uit de portefeuille worden verwijderd. 
Indien het waarschijnlijk wordt geacht dat een emittent een van de beginselen schendt, 
wordt hij op een "watch list" geplaatst. 
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Hoe is in  dit fiinanciële product rekeniing gehouden met de 
belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactooren? 

Het financiële product houdt rekening met bepaalde belangrijke nadelige gevolgen voor 
duurzaamheidsfactoren door systematisch de duurzame beleggingspijlers zoals gedefinieerd in de 
GSS in zijn beleggingsproces te implementeren. Deze pijlers worden ondersteund door een 
bedrijfsbreed beleid dat criteria vaststelt voor het identificeren, beoordelen en prioriteren, en het 
beheren of beperken van ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren veroorzaakt door 
emittenten.  

Het RBC-beleid stelt een gemeenschappelijk kader vast voor alle beleggingen en economische 
activiteiten die helpen sectoren en gedragingen te identificeren die een hoog risico inhouden op 
ongunstige effecten die in strijd zijn met internationale normen. Als onderdeel van het RBC-beleid 
voorziet het sectorale beleid in een aanpak op maat om de belangrijkste ongunstige effecten vast 
te stellen en te prioriteren op basis van de aard van de economische activiteit, en in veel gevallen 
de geografische regio waarin deze economische activiteiten plaatsvinden.  

De richtlijnen voor ESG-integratie omvatten een reeks toezeggingen die van belang zijn voor het 
aanpakken van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid en het vormgeven het 
interne ESG-integratieproces. Het eigen intern raamwerk voor ESG-scores omvat een beoordeling 
van een aantal nadelige effecten op de duurzaamheid veroorzaakt door bedrijven waarin wij 
beleggen. Het resultaat van deze beoordeling kan de waarderingsmodellen en de 
portefeuillesamenstelling beïnvloeden, afhankelijk van de ernst en de relevantie van de 
vastgestelde nadelige effecten.  

De beheermaatschappij houdt dus gedurende het hele beleggingsproces rekening met de 
belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheid met behulp van de eigen ESG-scores en de 
samenstelling van de portefeuille met een beter ESG-profiel dan het beleggingsuniversum.  

De toekomstgerichte visie van de beheermaatschappij stelde een reeks doelstellingen en 
prestatie-indicatoren vast om te meten hoe het onderzoek, de portefeuilles en de verbintenissen 
zijn afgestemd op drie belangrijke kwesties, de ‘3E's’ (Energy transition, Environmental 
sustainability en Equality & inclusive growth) en zo alle beleggingsprocessen ondersteunen.  

Verder signaleert het Stewardship-team regelmatig nadelige effecten door voortdurend 
onderzoek, samenwerking met andere beleggers en dialoog met ngo’s en andere deskundigen.  

Acties om de belangrijkste nadelige effecten op duurzaamheid aan te pakken of te verminderen 
hangen af van de ernst en materialiteit van deze effecten. Deze acties worden geleid door het 
RBC-beleid, de richtlijnen voor ESG-integratie en het beleid inzake betrokkenheid en stemmen, die 
de volgende bepalingen bevatten  

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgesteld, dat 
inhoudt dat op taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen 
doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie. Aan dit beginsel zijn specifieke 
EU-criteria verbonden.  
 
Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op de 
onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de 
EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende 
beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen 
rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. 
 
 Andere duurzame beleggingen mogen ook geen ernstige afbreuk doen aan milieu- 
of sociale doelstellingen.  
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- Uitsluiting van emittenten die internationale normen en verdragen schenden en 
emittenten die betrokken zijn bij activiteiten die een onaanvaardbaar risico vormen voor 
de samenleving en/of het milieu  

- Actieve dialoog met emittenten om hen te stimuleren hun ecologische, sociale en 
governancepraktijken te verbeteren en zo mogelijke nadelige effecten te beperken  

- Stemmen op jaarlijkse algemene vergaderingen van bedrijven waarin de portefeuille is 
belegd om goed bestuur te bevorderen en ecologische en sociale kwesties te verbeteren  

- Ervoor zorgen dat alle effecten in de portefeuille ondersteund worden door concluderend 
ESG-onderzoek  

- Portefeuilles beheren om ervoor te zorgen dat hun algemene ESG-score die van de 
benchmark overtreft.  

 
Op basis van bovenstaande benadering en afhankelijk van de portefeuillesamenstelling van het 
financiële product (d.w.z. type emittent), houdt het financiële product rekening met de volgende 
belangrijke ongunstige effecten op de duurzaamheidsfactoren en beheert of beperkt het deze.  

Verplichte indicatoren voor ondernemingen:  
1. Uitstoot van broeikasgassen (BKG)  
2. Koolstofvoetafdruk  
3. Broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd  
4. Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen  
5. Aandeel van het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie  
6. Energieverbruiksintensiteit per sector met een groot klimaateffect  
7. Activiteiten met een negatief effect op biodiversiteitsgevoelige gebieden  
8. Lozingen op het water  
9. Verhouding gevaarlijk en radioactief afval  
10. Schendingen van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen  
11. Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om toe te zien op de naleving van de 
beginselen van het VN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen  
12. Niet-gecorrigeerde loonkloof tussen mannen en vrouwen  
13. Genderevenwicht in bestuursorganen  
14. Blootstelling aan controversiële wapens (landmijnen, clustermunitie, chemische en 
biologische wapens)  
 
Vrijwillige indicatoren voor ondernemingen:  
Milieu-indicatoren  
4. Beleggingen in bedrijven zonder initiatieven voor koolstofvermindering  
Sociale effecten  
4. Ontbreken van een gedragscode voor leveranciers  
9. Gebrek aan mensenrechtenbeleid  
 
Verplichte indicatoren voor overheidsactiva :  
15. BKG-intensiteit  
16. Investeringslanden met schendingen van sociale normen  
 
De SFDR Disclosure Statement van BNP AM: “inzake de integratie van duurzaamheidsrisico's en 
afweging van de belangrijkste nadelige effecten“ bevat nadere informatie over hoe rekening wordt 
gehouden met de voornaamste negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren.  
https://docfinder.bnpparibas-am.com/api/files/874ADAE2-3EE7-4AD4-B0ED-84FC06E090BF 
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Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?  

Bron: BNP Paribas Asset Management op 30-12-2022 
De belangrijkste beleggingen zijn gebaseerd op officiële boekhoudkundige gegevens en zijn gebaseerd op de 
transactiedatum. 
* Eventuele procentuele verschillen met de portefeuilles in de jaarrekening zijn het gevolg van afrondingsverschillen.  

Wat was het aandeel duurzaamheidsgerelateerde beleggingen?  

HHoe zag de activa-allocatie eeruit?   

De beleggingen die worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale criteria die 
worden gepromoot door het financiële product dat rekening houdt met de bindende elementen 
van de beleggingsstrategie, zijnde beleggingen in interne fondsen, vertegenwoordigen het aandeel 
activa met een positieve ESG-score, gecombineerd met een positieve E-score of een positieve S-
score, en het aandeel van de activa die volgens de interne ESG-methode van BNPP AM als 
duurzame beleggingen worden aangemerkt.  

Het aandeel van beleggingen die worden gebruikt om aan de door het financiële product 
bevorderde milieu- of sociale criteria te voldoen, bedraagt 887,4%.  

Het aandeel duurzame beleggingen is 550,8%. 

Het overige deel van de beleggingen kan bestaan uit:  

- Activa die niet voldoen aan de normen van de beheermaatschappij, d.w.z. activa die geen 
positieve ESG-rating hebben in combinatie met een positieve E- of S-rating en activa die 
niet als duurzame beleggingen kunnen worden aangemerkt. Deze activa worden gebruikt 
voor beleggingsdoeleinden of  

- Instrumenten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor liquiditeit, efficiënt 
portefeuillebeheer en/of afdekkingsdoeleinden, zoals contanten, deposito's en derivaten.  

 
De beheermaatschappij zal erop toezien dat deze beleggingen plaatsvinden met behoud van de 
verbetering van het ESG-profiel van het financiële product. Bovendien worden deze beleggingen 

Grootste beleggingen Sector 
% 
activa*     Land 

BNPP MOIS ISR X C Geldmiddelen 3,15% Frankrijk 
ITALY (REPUBLIC OF) 0.95 PCT 01-MAR-
2023 Overig 1,82% Italië 

ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 
0.00 PCT 30-JAN-2024 Finance 1,70% Italië 

ITALY (REPUBLIC OF) 1.85 PCT 15-MAY-
2024 Overig 1,68% Italië 

KFW 0.00 PCT 30-JUN-2023 Finance 1,33% Duitsland 
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 
0.00 PCT 13-OCT-2027 Finance 1,28% Luxemburg 

ITALY (REPUBLIC OF) 0.00 PCT 01-AUG-
2026 Finance 1,13% Italië 

ASML HOLDING NV Informatietechnologie 0,98% Nederland 
NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF 0.00 
PCT 02-APR-2024 Finance 0,87% Duitsland 

TOTALENERGIES Energie 0,86% Frankrijk 

LVMH 
Consumptiegoederen Duurzame 

beleggingen en diensten 0,85% Frankrijk 

ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Huidige consumptie 0,81% België 
LOTUS BAKERIES NV Huidige consumptie 0,73% België 
SIEMENS N AG N Industrie 0,69% Duitsland 
KBC GROEP NV Finance 0,68% België 

  

De activa-allocatie 
beschrijft het 
aandeel 
beleggingen in 
bepaalde activa.   

De lijst bevat de 
beleggingen die het 
grootste aandeel 
beleggingen van het 
financiële product 
vormen tijdens de 
referentieperiode, 
te weten: 30-12-
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gedaan in overeenstemming met onze interne processen en met inachtneming van de volgende 
minimale milieu- of sociale waarborgen:  

- Het risicobeheerbeleid. Het beleid inzake risicobeheer beschrijft de procedures die de 
beheermaatschappij 10 nodig heeft om de blootstelling van elk door haar beheerd 
financieel product aan markt-, liquiditeits-, duurzaamheids- en tegenpartijrisico's te 
beoordelen.  

- Het RBC-beleid moet in voorkomend geval bedrijven uitsluiten die betrokken zijn bij 
controverses vanwege slechte praktijken op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, 
milieu en corruptie, alsmede emittenten die actief zijn in gevoelige sectoren (tabak, 
steenkool, controversiële wapens, asbest etc.), omdat deze ondernemingen internationale 
normen schenden of onaanvaardbare schade toebrengen aan de samenleving en/of het 
milieu. 

  

 

In welke economische sectoren werd belegd?   

 

 

 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sectoren % activa 

Finance 26,80% 
Overig 16,92% 
Industrie 8,14% 
Informatietechnologie 7,85% 
Duurzame consumptiegoederen en 
diensten 7,48% 

Geldmiddelen 6,39% 
Gezondheid 5,68% 
Basismaterialen 4,59% 
Huidige consumptie 4,18% 
Publieke diensten 3,68% 
Communicatiediensten 3,54% 
Vastgoed 2,71% 
Energie 2,05% 

 

#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te 
voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot. 
 

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de 
ecologische of sociale kenmerken en evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat: 
- subcategorie # 1A Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.  
- subcategorie #1B Overige E/S-kenmerkenomvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of 
sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren.  

*Een effect in de portefeuille dat als een duurzame belegging wordt aangemerkt, kan, gezien zijn algemene 
activiteiten, bijdragen tot zowel een sociale als ecologische doelstelling (al dan niet in overeenstemming 
met de EU-taxonomie) en in de weergegeven cijfers is daarmee rekening gehouden. Dezelfde emittent kan 
echter slechts eenmaal als duurzame belegging worden meegeteld (#1A Duurzaam).  
 

 

Beleggingen

#1 Afgestemd op 
E/S-kenmerken: 

87,4%

#1A Duurzaam
50,8%* 

Afgestemd op de taxonomie
1,9%*

Overige ecologisch
37,1%*

Sociale effecten
25,2%*

#1B Overige 
E/S-kenmerken

#2 Overige
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Bron: BNP Paribas Asset Management op 30-12-2022 
De belangrijkste beleggingen zijn gebaseerd op officiële boekhoudkundige gegevens en zijn gebaseerd op de 
transactiedatum. 

 

IIn welke mate waren duurzame beleggingen met een milieudoelstelling 
afgestemd op de EU-taxonomie?  
Het financiële product heeft zich niet verbonden tot een minimumaandeel duurzame beleggingen met 

een milieudoelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-Taxonomie als ecologisch duurzaam 
worden beschouwd, maar heeft er wel een aantal gedaan. 
 
De twee onderstaande grafieken illustreren de mate waarin duurzame beleggingen met een 
milieudoelstelling zijn afgestemd op de EU-taxonomie en bijdragen tot de milieudoelstellingen van 
beperking van en aanpassing aan de klimaatverandering. 
 
De beheermaatschappij verbetert momenteel haar gegevensverzamelingssystemen om deze in 
overeenstemming te brengen met de EU-Taxonomie, zodat de nauwkeurigheid en toereikendheid van de 
duurzaamheidsinformatie in het kader van de EU-Taxonomieverordening kan worden gewaarborgd. Verdere 
updates van het prospectus en de aanpassing van de verbintenissen aan de EU-taxonomie kunnen 
dienovereenkomstig plaatsvinden. 
 
Economische activiteiten die niet door de EU-taxonomie worden erkend, zijn niet noodzakelijk schadelijk 
voor het milieu of niet-duurzaam. Bovendien zijn nog niet alle activiteiten die een wezenlijke bijdrage 
kunnen leveren aan milieu- en sociale doelstellingen in de EU-Taxonomieverordening opgenomen. 
 
 

Heeft dit financiëlle product belegd in activiteitenn op het gebied van fossiel gas 
en/of kernenergie die in overeenstemmming zijn met de taxonomie van de EU? 1  

 Ja: 

      Fossiele gas     Kernenergie   
Nee:  

Op de datum van de afsluiting van het boekjaar en de opstelling van het jaarverslag zijn de gegevens niet 
beschikbaar en beschikt de beheermaatschappij niet over de gegevens van het vorige boekjaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Activiteiten met betrekking tot fossiel gas en/of nucleaire activiteiten zijn alleen in overeenstemming met de 
EU-Taxonomie als zij bijdragen tot het beperken van de klimaatverandering ("beperking van de 
klimaatverandering") en geen significante schade toebrengen aan een doelstelling van de EU-Taxonomie - zie 
toelichting in de linkermarge. De reeks criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiele gas en nr. 
2022/1214 van de Commissie. 

Om aan de EU-
taxonomie te 
voldoen, omvatten 
de criteria voor 
fossiel gas 
emissiegrenswaard
en en een 
overschakeling op 
100% hernieuwbare 
elektriciteit of 
koolstofarme 
brandstoffen tegen 
eind 2035. Voor 
kernenergie 
omvatten de 
criteria uitgebreide 
regels inzake 
nucleaire veiligheid 
en afvalbeheer.   
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Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende 
activiteiten?  

Het aandeel beleggingen in transitie en faciliterende activiteiten bedraagt volgens de 
taxonomieverordening 0% voor transitieactiviteiten en 0% voor faciliterende activiteiten. 

Hoe is het percentage beleggingen dat is afgestemd op de EU-taxonomie 
veranderd in vergelijking met vorige verslagperioden?    

 Niet van toepassing op het eerste periodieke rapport. 

 

 

 

  

De onderstaande grafieken tonen in groen het percentage beleggingen dat was afgestemd op de 
EU-taxonomie. Aangezien er geen geschikte methode is om te bepalen of overheidsobligaties zijn 
afgestemd op de taxonomie*, toont de eerste grafiek de afstemming op de taxonomie voor alle 
beleggingen van het financiële product, met inbegrip van overheidsobligaties, terwijl de tweede 
grafiek de afstemming op de taxonomie toont voor uitsluitend de beleggingen van het financiële 
product anders dan in overheidsobligaties.  
 

                    

 

*  Voor deze grafieken omvatten " overheidsobligaties " alle blootstellingen aan overheidsschulden 

** Reële afstemming taxonomie 

*** Reële afstemming taxonomie. Op de datum van opstelling van dit periodiek informatiedocument 
beschikt de beheermaatschappij niet over alle nodige gegevens om de afstemming van de beleggingen 
op de taxonomie met uitzondering van overheidsobligaties te bepalen. Aangezien het percentage 
beleggingen dat is afgestemd op de taxonomie, met inbegrip van overheidsobligaties, per definitie een 
reëel minimum is, wordt dit cijfer dienovereenkomstig opgenomen. 

1,9%

0% 50% 100%

OpEx

CapEx

Omzet

***

2. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen exclusief 
overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde beleggingen

Overige beleggingen

Op de taxonomie 
afgestemde 
activiteiten worden 
uitgedrukt als 
aandeel van: 

-  vvan de omzet om 
het huidige groene 
karakter van de 
bedrijven waarin 
het financiële 
product is belegd 
weer te geven; 

- de 
kapitaaluitgaven 
(CapEx) die laten 
zien welke groene 
beleggingen zijn 
gedaan door de 
ondernemingen 
waarin het 
financieel product 
is belegd die 
relevant zijn voor 
een transitie naar 
een groene 
economie;  

- operationele 
uitgaven (OpEx) 
om de groene 
operationele 
activiteiten weer 
te geven van de 
ondernemingen 
waarin het 
financiële product 
is belegd. 
 

Faciliterende 
activiteiten 
maken het 
rechtstreeks 
mogelijk dat 
andere 
activiteiten een 
substantiële 
bijdrage leveren 
aan een 
milieudoelstelling. 

Transitieactiviteite
n zijn activiteiten 
waarvoor nog geen 
koolstofarme 
alternatieven 
beschikbaar zijn en 
die onder meer 
broeikasgasemissie
niveaus hebben die 
overeenkomen met

1,9%

0% 50% 100%

OpEx

CapEx

Omzet

**

1. Afstemming op taxonomie van 
beleggingen waarvan 
overheidsobligaties*

Op taxonomie afgestemde
beleggingen
Overige beleggingen
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WWat was het aandeel duurzame beleggingen met een 
milieuudoelstelling die niet waren afgestemd op de EU-taxonomie? 

Het aandeel van duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet zijn afgestemd op de 
EU-taxonomie is 337,1%. 

De beheermaatschappij verbetert momenteel haar gegevensverzamelingssystemen om deze in 
overeenstemming te brengen met de EU-Taxonomie, zodat de nauwkeurigheid en toereikendheid 
van de duurzaamheidsinformatie in het kader van de EU-Taxonomieverordening kan worden 
gewaarborgd. Intussen zal het financiële product beleggen in duurzame beleggingen waarvan de 
milieudoelstelling niet in overeenstemming is met de EU-Taxonomie. 

 
 

Wat was het minimumaandeel sociaall duurzame beleggingen?  

Sociaal duurzame beleggingen moeten 225,2% van het financiële product bedragen.  
 

Welke beleggingen zijn opgenomen in "overige"? Waarvoor waren deze 
bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen op 
van toepassing? 
 
Het overige deel van de beleggingen kan bestaan uit:  

- Activa die niet voldoen aan de normen van de beheermaatschappij, d.w.z. activa die geen 
positieve ESG-rating hebben in combinatie met een positieve E- of S-rating en activa die 
niet als duurzame beleggingen kunnen worden aangemerkt. Deze activa worden gebruikt 
voor beleggingsdoeleinden of  

- Instrumenten die hoofdzakelijk worden gebruikt voor liquiditeit, efficiënt portefeuillebeheer 
en/of afdekkingsdoeleinden, zoals contanten, deposito's en derivaten.  

De beheermaatschappij zal erop toezien dat deze beleggingen plaatsvinden met behoud van de 
verbetering van het ESG-profiel van het financiële product. Bovendien worden deze beleggingen, 
waar nodig, gedaan in overeenstemming met onze interne processen, waaronder naleving van de 
volgende ecologische of sociale minimumwaarborgen:  

- Het risicobeheerbeleid. Het risicobeheerbeleid beschrijft de procedures die de 
beheermaatschappij nodig heeft om de blootstelling van elk door haar beheerd financieel 
product aan markt-, liquiditeits-, duurzaamheids- en tegenpartijrisico's te beoordelen.  

- Het RBC-beleid moet in voorkomend geval bedrijven uitsluiten die betrokken zijn bij 
controverses vanwege slechte praktijken op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, 
milieu en corruptie, alsmede emittenten die actief zijn in gevoelige sectoren (tabak, 
steenkool, controversiële wapens, asbest etc.), omdat deze ondernemingen internationale 
normen schenden of onaanvaardbare schade toebrengen aan de samenleving en/of het 
milieu. 

Welke maatregelen zijn err in de refereentieperiode getroffen om de 
ecologische en/of sociale kenmerken na te leven?  

- Het financiële product moet voldoen aan het RBC-beleid door bedrijven uit te sluiten die betrokken 
zijn bij controverses vanwege slechte praktijken op het gebied van mensen- en arbeidsrechten, 
milieu en corruptie, alsmede emittenten die actief zijn in gevoelige sectoren (tabak, steenkool, 
controversiële wapens, asbest etc.), omdat deze ondernemingen internationale normen schenden 
of onaanvaardbare schade toebrengen aan de samenleving en/of het milieu. Meer informatie over 
het RBC-beleid, en met name over de criteria voor sectorale uitsluitingen, is te vinden op de website 
van de beheermaatschappij: Sustainability documents - BNPP AM Corporate English 
(https://www.bnpparibas-am.com/sustainability-documents/) 

  

Zijn duurzame 
beleggingen met een 
milieudoelstelling ddie 
geen rekening houden 
met de criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische 
activiteiten in het 
kader van de 
Verordening (EU) 
2020/852.  
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- De ESG-analyse die is gebaseerd op de eigen ESG-methode moet minstens 90% van de activa van 
het financiële product bevatten (met uitzondering van accessoir gehouden liquide middelen)  

- De gewogen gemiddelde ESG-score van de portefeuille van het financiële product moet hoger zijn 
dan de gewogen gemiddelde ESG-score van zijn beleggingsuniversum  

- Het financiële product moet minstens 40% van zijn vermogen beleggen in "duurzame beleggingen" 
zoals gedefinieerd in artikel 2 (17) van de SFDR. De criteria om een belegging als een "duurzame 
belegging" aan te merken, zijn uiteengezet in de bovenstaande vraag "Wat zijn de doelstellingen 
van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk wil verwezenlijken en dragen 
deze 9 beleggingen bij tot deze doelstellingen?" en de kwantitatieve en kwalitatieve drempels zijn 
uiteengezet in de methodologie die beschikbaar is op de website van de beheermaatschappij. 

Bovendien heeft de beheermaatschappij een beleid inzake stemmen en engagement ingevoerd. 
Verschillende voorbeelden van verbintenissen worden nader toegelicht in het hoofdstuk over stemmen 
en verbintenissen in het duurzaamheidsverslag. Deze documenten zijn beschikbaar op de volgende 
link: https://www.bnpparibas-am.com/fr/documentation-sustainability/ 

 

HHoe heeft ditt financiële  productt gepresteeerd ten opziichte van de  
referentiebenchmark?  

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de door het financiële product bevorderde milieu- 
of sociale kenmerken te bereiken.  

In welk opzicht verschilde de referentiebenchmarkk van een brede 
marktindex?  

Niet van toepassing 

Hoe presteerrde  dit financciële product op de  duuurzaamheiidsinddicatoreen diee 
ziijn oontworpen om de afstemming van de index  op de bevorrderde 
ecologische of sociale kenmerken te bepalen?  

Niet van toepassing 

Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de 
referentiebenchmark?? 

Niet van toepassing 

Hoe heeft dit fiinannciële product geepresteerd ten opzichtee van de brede 
marktindex?  

Niet van toepassing 

 

Benchmarks zzijn 
indexen om te 
meten of het 
financiële product 
de milieu- of 
sociale kenmerken 
bereikt die het 
promoot. 




