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De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best 

vermogen opgesteld door Allianz Benelux NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de 

informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders 

beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te 

stellen, is pas op 1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld 

op basis van de tot of heden beschikbare informatie en kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld 

volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

 



 

1. Het doel van het product 

Allianz Plan for Life + is een 2de, 3de en 4de pijler product. Het is ontworpen om een verscheidenheid aan fondsen te bieden op het gebied van activaklassen, 

risicoprofielen en duurzaamheidsprofielen om voor alle types van klanten de meeste geschikte oplossing te vinden voor een gegeven beleggingshorizon.  

15 van de fondsen zijn ingedeeld als artikel 8 SFDR, 2 fondsen zijn ingedeeld als artikel 9 SFDR en 7 andere fondsen zijn ingedeeld als artikel 6 SFDR.  Bij de 

selectie van de 24 fondsen in het product hebben wij er daarom op gelet dat prestatie-, risicobeheer- en ESG-criteria worden gecombineerd. Bij de selectie 

van de fondsen voor het product is echter niet als essentieel element in aanmerking genomen dat het fonds het aspect van belangrijkste ongunstige effecten 

dient te bevatten. 

Allianz Benelux NV heeft dit product geclassificeerd als artikel 8 SFDR omdat het milieu- en/of sociale kenmerken bevordert. Opdat het product de SFDR-

indeling van artikel 8 zou hebben, moet het immers beleggen in ten minste één van de in de onderstaande lijst onder artikel 8 ingedeelde 

beleggingsmogelijkheden en moet ten minste één van deze beleggingsmogelijkheden gedurende de houdperiode van het financiële product behouden 

blijven. 

 

2. Onze fondsen  

Allianz Plan for Life +  bestaat uit 24 fondsen, waarvan sommige rekening houden met milieu- en/of sociale kenmerken. Wij delen ze in bij artikel 6 of 8 of 9 

SFDR1.  

De categorieën a,b,c zijn bedoeld om aan te geven in hoeverre u wenst te beleggen in duurzame beleggingen (categorie b), ecologisch duurzame beleggingen 

(categorie a) en/of financiële instrumenten die rekening houden met belangrijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren (categorie c). Voor meer 

informatie over de categorieën a,b,c verwijzen wij u naar de sectorale toelichting2. 

  

 
1 Artikel 6 SFDR: het product bevordert geen milieu- en/of sociale kenmerken en streeft geen duurzame beleggingsdoelstellingen na. Artikel 8 SFDR: het product bevordert

milieu- en/of sociale kenmerken, ook al is dit niet het aandachtspunt, noch het aandachtspunt van het investeringsproces. Artikel 9 SFDR: het product streeft een duurzame 

beleggingsdoelstelling na. Duurzaam beleggen is duidelijk gedefinieerd en staat centraal in het beleggingsproces.
2 https://www.assuralia.be/nl/25-sectorinfo/gedragsregels/41-bemiddelingsfiches



 

Naam van het 
Allianz fonds 

Naam van het 
onderliggende 

ISIN code Asset 
manager  

Artikel 
6 of 8 
of 9 
SFDR 

Categorie 
a (%) 

Categorie 
b (%) 

Categorie 
c 

Link naar de SFDR Asset 
manager-pagina 

Link naar de Allianz SFDR pagina  

AI Income PIMCO GIS 
Income Fund 
Institutional € 
(Hedged 

IE00B80G9288 PIMCO 
Global 
Advisors 
(Ireland) 
Limited 

6 - - Nee https://europe.pimco.c
om/en-eu/our-
firm/global-advisors-
ireland 
 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz Pimco 
Climate Bond 

Pimco GIS 
Climate Bond 
Fund 
Institution EUR 

IE00BLH0Z375 PIMCO 
Global 
Advisors 
(Ireland) 
Limited 

9 0% 66% Ja https://europe.pimco.c
om/en-eu/our-
firm/global-advisors-
ireland 
 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz ODDO 
BHF Polaris 
Balanced 

ODDO BHF 
Polaris 
Balanced-CI 
EUR 

LU2032046984 
 

ODDO BHF 8 0,5% 10% Ja www.am.oddo-bhf.com https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

AE Oddo 
Avenir Europe 

ODDO BHF 
Avenir Europe-
CR EUR 

FR0000974149 ODDO BHF 8 0,5% 10% Ja www.am.oddo-bhf.com https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz 
Nordea 1 
Global 
Climate and 
Environment 

NORDEA 1-
Global Climate 
and 
Environment 
Fund-BI€ 

LU0348927095 Nordea 9 2% 85% Ja https://www.nordea.lu/  
 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz Immo 
Invest 

N/A N/A Allianz 
Benelux 

6 - - Nee https://allianz.be/nl/alg
emeen/duurzaam-
beleggen.html  

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz Fit For 
Growth 

N/A N/A Allianz 
Benelux 

6 - - Nee https://allianz.be/nl/alg
emeen/duurzaam-
beleggen.html  

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  
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Allianz JPM 
Emerging 
Markets 
Opportunities 

JPMorgan 
Funds – 
Emerging 
Markets 
Opport Fund-I 
€ 

LU0802113760 JPMorgan 8 0% 10% Ja https://am.jpmorgan.co
m/be/en/asset-
management/adv/  

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

AE FvS 
Multiple 
Opportunities 
II 

Flossbach von 
Storch – 
Multiple 
Opportunities 
II – IT 

LU1038809049 Flossbach 
von Storch 

8 0% 0% Ja https://www.fvsinvest.l
u/en/esg/  

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz DPAM 
Bonds 
Emerging 
Markets 
Sustainable 

DPAM L Bonds 
Emerging 
Markets 
Sustainable-F 
EUR 

LU0907928062 Degroof 
Petercam 

9 2% 40% Ja https://www.dpamfund
s.com/ 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

AI Strategy 
Dynamic 

ALLIANZ 
Strategy 75-CT 
EUR 

LU0352312853 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

6 - - Nee https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR  

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

AI Strategy 
Balanced 

ALLIANZ 
Strategy 50-CT 
EUR 

LU0352312184 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

6 - - Nee https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

AI Strategy 
Neutral 

ALLIANZ 
Strategy 15-CT 
EUR 

LU0398560267 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

6 - - Nee https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

AE Securicash ALLIANZ 
Securicash SRI-
IC 

FR0010017731 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 0,25% 3% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR  

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  
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Allianz GI 
Global 
Sustainability 

Allianz Global 
Sustainability-
WT EUR 

LU1766616152 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 1% 20% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI All 
China Equity 

Allianz All 
China Equity 
WT EUR 

LU2309373897 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 0% 5% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI 
LifeCycle 
Global 
Equities 

Allianz Global 
Sustainability-
WT EUR 

LU1766616152 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 1% 20% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI 
LifeCycle High 
Yield Bonds 

Allianz Global 
High Yield WT 
(H2-EUR) 

LU1504570844 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 0,5% 5% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI 
Lifecycle 
Corporate 
Bonds Euro 

Allianz Euro 
Credit SRI WT 
Eur 

LU1136108757 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 0,5% 15% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI 
LifeCycle 
Emerging 
Market Bonds 

Allianz 
Emerging 
Markets SRI 
Bond WT (H2-
EUR) EUR 

LU2190101761 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 0,1% 5% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI 
LifeCycle 
Emerging 
Markets 
Equities 

Allianz Best 
Styles 
Emerging 
Markets Equity 
SRI IT EUR 

LU2034159405 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 0% 5% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI 
LifeCycle 

Allianz 
Advanced 
Fixed Income 

LU1328247389 Allianz 
Global 

8 2% 10% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 
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Short-term 
Euro 

Short Duration 
WT EUR 

Investors 
GmbH   

Allianz GI 
LifeCycle 
Bonds Euro 

Allianz 
Advanced 
Fixed Income 
Euro WT EUR 

LU2190101332 Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

8 1% 2% Ja https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  

Allianz GI 
Defensive Mix 

ALLIANZ 
Defensive Mix 
FCP-FIS - WT 
EUR 
 

LU1899053786 
 

Allianz 
Global 
Investors 
GmbH   

6 - - Nee https://regulatory.allian
zgi.com/SFDR 

https://allianz.be/nl/algemeen/d
uurzaam-beleggen.html  
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Duurzame beleggingsdoelstelling 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 9, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz Pimco Climate Bond   
ISIN-code : IE00BLH0Z375 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 549300KBV832SKE8DW37 
Versie: 15/12/2022 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

 

WAT IS DE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING VAN DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

De duurzame beleggingsdoelstelling van het fonds is te streven naar optimale, voor risico 
gecorrigeerde rendementen in overeenstemming met een voorzichtig beleggingsbeheer, waarbij 
rekening wordt gehouden met klimaatgerelateerde risico's en kansen op lange termijn. 
 
Zoals uiteengezet in het fondssupplement kan het Fonds beleggen in alle soorten ESG Fixed Income 
Securities (zoals verder beschreven in het deel van het Prospectus met de titel "ESG Fixed Income 
Securities"). Het fonds zal over het algemeen bestaan uit zowel groen gelabelde als niet-groen 
gelabelde vastrentende effecten, alsmede uit schuldbewijzen van emittenten die blijk hebben gegeven 
van leiderschap bij het beheer van de risico's en kansen die samenhangen met klimaatverandering. 
Vastrentende effecten met een groen label zijn effecten waarvan de opbrengst specifiek bestemd is 
voor klimaat- en milieuprojecten. Groen gelabelde obligaties worden vaak gecontroleerd door een 
derde partij (zoals een accountantskantoor), die verklaart dat de obligatie projecten zal financieren die 
milieuvoordelen hebben. Vastrentende effecten zonder groen label zijn effecten waarvan de opbrengst 
wordt gebruikt voor klimaatprojecten en -initiatieven (zoals hernieuwbare energie en gemeentelijke 
watersystemen), die worden uitgegeven zonder officiële certificering.   
 
Er zijn geen benchmarks aangewezen om de doelstelling van duurzaam beleggen te bereiken. 

⚫⚫ x Ja ⚫⚫  ☐  Nee 

x Het product hanteert het volgende 
minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : 66 % 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

 ☐  in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 ☐  Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van___% behelzen 

☐   met een ecologische doelstelling in 

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

☐  met een ecologische doelstelling in 

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

☐ met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 



 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT GEMETEN IN 
HOEVEREE DIT FINANCIËLE PRODUCT DE DUURZAME 
BELEGGINSDOELSTELLING BEHAALT? 

De duurzaamheidseffecten van het fonds worden gemeten aan de hand van de uitvoering 
door de beheerder van zijn beleid inzake betrokkenheid van emittenten, zijn 
uitsluitingsstrategie en zijn belegging in bepaalde vastrentende ESG-effecten.   

 
Het screeningproces van het fonds resulteert bijvoorbeeld in de uitsluiting van bepaalde 
sectoren, waaronder emittenten die betrokken zijn bij sectoren die verband houden met 
fossiele brandstoffen. In dit verband verwijst de beheerder naar wereldwijd aanvaarde 
normen, zoals de UN Global Compact-principes en de UN Guiding Principles voor bedrijven 
en mensenrechten.   

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

De duurzame beleggingen van het fonds worden beoordeeld om er zeker van te zijn dat zij 
geen wezenlijke afbreuk doen aan een ecologisch of sociaal duurzame 
beleggingsdoelstelling.   
 
Deze beoordeling vindt plaats door de toepassing van verschillende ongunstige 
duurzaamheidsindicatoren door de beheerder, waaronder, maar niet uitsluitend, de 
blootstelling aan sectoren die verband houden met fossiele brandstoffen en de uitstoot van 
broeikasgassen.     

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De effecten worden geselecteerd volgens het interne duurzaamheidsonderzoek van 
de beheerder. Dit screeningproces omvat de overweging van negatieve effecten op 
duurzaamheidsfactoren, waaronder blootstelling aan sectoren die verband houden 
met fossiele brandstoffen. De beheerder tracht de belangrijkste negatieve effecten te 
beperken, onder meer door engagement met emittenten en screening van 
uitsluitingen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

Duurzame beleggingen worden afgestemd op de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de VN-richtlijnen voor organisaties en mensenrechten via de 
“Controversy Screening” van de VN Global Compact en andere instrumenten, 
waaronder ESG-scores en -onderzoek, als onderdeel van het due diligence-proces 
voor beleggingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒  Ja 

Het fonds houdt rekening met de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen 
op duurzaamheidsfactoren (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, blootstelling aan sectoren 
die verband houden met fossiele brandstoffen en broeikasgasemissies). 
 
Belangrijke negatieve gevolgen zijn de gevolgen van investeringsbeslissingen die "resulteren 
in negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren", waarbij duurzaamheidsfactoren worden 
gedefinieerd als "milieu-, sociale en arbeidsvraagstukken, eerbiediging van de 
mensenrechten, corruptiebestrijding en omkoping".   
 
De beheerder streeft ernaar belangrijke negatieve effecten in overweging te nemen als 
onderdeel van het beleggingsproces en gebruikt een combinatie van methoden om 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

belangrijke negatieve effecten te helpen verzachten, waaronder betrokkenheid van de 
emittent en uitsluitingen.   
 
De financiële staten van het fonds geven aan hoe tijdens de verslagperiode rekening is 
gehouden met materiële negatieve gevolgen voor duurzaamheidsfactoren. 
 

☐  Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

Zoals uiteengezet in het fondssupplement zal het fonds vakkundig beleggen in een breed 
scala aan klimaatgerichte vastrentende en schuldinstrumenten. Bij zijn 
beleggingsbeslissingen houdt de beheerder rekening met een reeks kwantitatieve en 
kwalitatieve gegevens met betrekking tot (i) de wereldeconomie, (ii) de verwachte groei in 
verschillende industriesectoren en activaklassen, en (iii) emittenten die blijk geven van 
leiderschap bij het aanpakken van klimaatgerelateerde factoren, zoals hieronder beschreven. 
Gezien het langetermijnkarakter van de risico's en kansen die de klimaatverandering en de 
uitputting van hulpbronnen met zich meebrengen, kan de beheerder de nadruk leggen op een 
meer strategische of langetermijnbeleggingsstrategie, en minder op een tactische 
handelsstrategie op korte termijn.   

 
De beheerder hanteert een drieledige aanpak voor de evaluatie van activaklassen en hun 
risico's om de beleggingsdoelstelling van het fonds te bereiken. Deze aanpak bestaat uit (1) 
een fundamentele analyse van de wereldeconomie, groeiverwachtingen voor de sector en 
klimaatgerelateerde factoren, (2) een waarderingsanalyse en (3) een beoordeling van de 
marktvraag en het marktaanbod voor de activaklassen.   

 
De beheerder beoordeelt deze factoren voortdurend en maakt gebruik van een combinatie 
van directe beleggingen en blootstelling aan derivaten om binnen het fonds een 
verscheidenheid aan activaklassen te implementeren die de beleggingsdoelstelling van het 
fonds weerspiegelen.  

 
Bij het overwegen van de selectie van een belegging kan de beheerder de volgende bronnen 
gebruiken om klimaatgerelateerde factoren te beoordelen: het interne onderzoeks- en 
ratingproces van de beheerder met betrekking tot klimaatfactoren, onderzoek en 
gegevensleveranciers van derden, de afstemming van een emittent op internationale 
verbintenissen die door de beheerder relevant worden geacht (zoals de Overeenkomst van 
Parijs van 2016 over klimaatverandering), en/of informatie die door de emittent beschikbaar 
wordt gesteld, zoals koolstofemissies en -intensiteit. Bij het bepalen van de doeltreffendheid 
van de milieupraktijken van een emittent zal de beheerder gebruik maken van zijn eigen 
beoordelingen van belangrijke milieu- en klimaatkwesties en kan hij ook verwijzen naar 
normen die zijn vastgesteld door erkende mondiale organisaties, zoals door de Verenigde 
Naties gesponsorde entiteiten.   

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN 
GEBRUIKT VOOR HET SELECTEREN VAN DE BELEGINGGEN ZODAT DE 
DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING WORDT BEHAALD ?  

Tot de bindende elementen van de beleggingsstrategie van het fonds behoren investeringen 
in duurzame beleggingen en de uitsluitingsprocedure.   

 
Zoals uiteengezet in het Fondssupplement kan het Fonds beleggen in alle soorten ESG Fixed 
Income Securities (zoals verder beschreven in het deel van het Prospectus met de titel "ESG 
Fixed Income Securities"). Het fonds zal over het algemeen beleggen in vastrentende effecten 
met en zonder groen label en schuldbewijzen van emittenten die blijk hebben gegeven van 
leiderschap bij het beheer van de risico's en kansen die gepaard gaan met 
klimaatverandering. Vastrentende effecten met een groen label zijn effecten waarvan de 
opbrengst specifiek bestemd is voor klimaat- en milieuprojecten. Groen gelabelde obligaties 
worden vaak gecontroleerd door een derde partij (zoals een accountantskantoor), die 
verklaart dat de obligatie projecten zal financieren die milieuvoordelen hebben. Vastrentende 
effecten zonder groen label zijn effecten waarvan het rendement wordt gebruikt voor 
klimaatprojecten en -initiatieven (zoals hernieuwbare energie en gemeentelijke 
watersystemen), die worden uitgegeven zonder officiële certificering. Om te bepalen of een 
emittent leiderschap heeft getoond bij het beheer van de risico's en kansen op het gebied van 
klimaatverandering, zal de beheerder vele factoren in overweging nemen, zoals of de emittent 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

koolstofarme oplossingen biedt, of hij een plan voor de overgang naar een koolstofarme 
economie heeft uitgevoerd of opgesteld, of andere factoren die de beheerder relevant acht.  

 
Zoals uitvoeriger beschreven in het Fondssupplement, zal het Fonds niet beleggen in effecten 
van emittenten die volgens de beheerder hoofdzakelijk actief zijn in bedrijfstakken die verband 
houden met fossiele brandstoffen, met inbegrip van distributie/detailhandel, apparatuur en 
diensten, winning en productie, petrochemie, pijpleidingen, vervoer en raffinage, alsmede 
kolenproductie en -distributie en kolengestookte elektriciteitsopwekking, maar exclusief 
biobrandstofproductie, aardgasproductie en -verkoop en -handel. Bovendien zal het Fonds 
niet beleggen in effecten van emittenten die volgens de beheerder hoofdzakelijk betrokken 
zijn bij de productie van alcoholische dranken, tabaksproducten of militaire uitrusting, de 
exploitatie van casino's of de productie van of handel in pornografisch materiaal. ESG 
vastrentende effecten (zoals verder beschreven in het deel van het Prospectus met de titel 
"ESG vastrentende effecten") van emittenten die betrokken zijn bij aan fossiele brandstoffen 
gerelateerde sectoren, zoals hierboven beschreven, kunnen echter worden toegestaan.   
 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

De ondernemingen waarin wordt belegd volgen goede bestuurspraktijken zoals vastgesteld 
door de beheerder. De beheerder beoordeelt de bestuurspraktijken van de ondernemingen 
waarin het Fonds belegt aan de hand van een eigen en/of door derden gehanteerd 
beoordelingssysteem dat het bestuur van een onderneming vergelijkt met dat van haar 
sectorgenoten. De beheerder neemt onder meer de volgende factoren in overweging   
1. de diversiteit van de Raad van Bestuur;  
2. juridische of regelgevingskwesties met betrekking tot de onderneming waarin wordt 

geïnvesteerd (zoals naleving van de belastingwetgeving); en   
3. het management en de cultuur van de onderneming waarin wordt geïnvesteerd.  

 
Zoals hierboven opgemerkt, leiden de screeningprocessen van het Fonds tot uitsluiting van 
bepaalde sectoren, en verwijst de beheerder naar wereldwijd aanvaarde normen zoals de 
Global Compact-beginselen van de VN en de leidende beginselen van de VN inzake 
bedrijfsleven en mensenrechten met betrekking tot deugdelijke managementpraktijken, 
werknemersrelaties en werknemerscompensatie.  

 
Wanneer de beheerder zijn beleid van beoordeling van goede bestuurspraktijken toepast, kan 
het Fonds effecten van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd aanhouden indien de 
beheerder bepaalt dat een dergelijke investering in het belang van het Fonds en zijn 
Aandeelhouders is.   

 
De beheerder kan ook actief met emittenten samenwerken om hun bestuurspraktijken te 
verbeteren. 

 
 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE EN HET MINIMUM AANDEEL DUURZAME 
BELEGGINGEN ?  

 
Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en streeft ernaar minimaal 66% van zijn 
nettovermogen te beleggen in duurzame beleggingen met een milieudoelstelling. Het deel van de 
beleggingen dat niet duurzaam is, wordt gebruikt voor andere doeleinden, zoals liquiditeit of afdekking. 
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#1 Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. 
 
#2 Niet duurzaam omvat beleggingen die niet alles duurzame belegging kwalificeren. 

 

• HOE WORDT MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN DE DUURZAME 
BELEGGINGSDOELSTELLING BEHAALD? 

Zoals uiteengezet in het Fondssupplement zijn derivaten, wanneer zij worden gebruikt, alleen 
gebaseerd op onderliggende activa of indices die volgens het beleggingsbeleid van het fonds zijn 
toegestaan. Het Fonds kan derivaten gebruiken, zoals uiteengezet in het Fondssupplement, 
bijvoorbeeld voor beleggings- en/of afdekkingsdoeleinden.  
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
Zoals blijkt uit onderstaande grafiek, bedraagt het minimumaandeel van investeringen in ecologisch 
duurzame economische activiteiten in overeenstemming met de EU-taxonomie 0% van het 
nettovermogen. 
 

 
 

BELEGGINGEN 

#1 DUURZAAM 
Tenminste 66% 

#2 Niet 
Duurzaam 

#1A Ecologisch 
Tenminste 66% 

Ecologisch Overige 
Tenminste 66% 

 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
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De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in bepaalde 
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Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
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bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 
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(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

0%

100%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

0%

100%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen



 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

Het minimumaandeel van investeringen in transitie- en facilitaire activiteiten bedraagt 0% van 
de nettoactiva.   

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Het fonds verbindt zich er niet toe te investeren in beleggingen die in overeenstemming zijn met de 
EU-taxonomie. Zoals aangegeven in de bovenstaande asset allocatie grafiek, zet het fonds zich echter 
in om te beleggen in duurzame beleggingen die bijdragen aan een milieudoelstelling. Als zodanig 
bedraagt het minimumaandeel van duurzame beleggingen met een milieudoelstelling die niet in 
overeenstemming zijn met de EU-taxonomie 66% van het nettovermogen. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN  
SOCIAAL DOELSTELLING? 

 Geen informatie beschikbaar van de asset manager. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2NIET DUURZAAM”? 
WAARVOOR ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF 

SOCIALE MINIMUMWAARBORGEN?  

Het deel van de beleggingen van het fonds dat geen "duurzame beleggingen" vormt, zal worden 
gebruikt voor algemeen risicobeheer, met inbegrip van liquiditeit en afdekking. Voor de emittenten en 
derivaten die worden gebruikt om deze doelstellingen te bereiken, gelden ESG-uitsluitingen die tot 
doel hebben de naleving van relevante minimale milieu- en/of sociale waarborgen te garanderen 
(nadere informatie over de uitsluitingen van de beheerder is hierboven opgenomen). 

IS ER EEN SPECIALE INDEX BEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK 
AANGEWEZEN OM DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING TE BEHALEN ? 

Geen informatie beschikbaar van de asset manager. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK ZODANIG REKENING 
GEHOUDEN MET DUURZAAMHEIDSFACTOREN DAT ER SPRAKE IS VAN 
DOORLOPEND AFGESTEMD OP DE DUURZAME 
BELEGGINGSDOELSTELLING? 

Geen informatie beschikbaar van de asset manager. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

  Geen informatie beschikbaar van de asset manager. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Geen informatie beschikbaar van de asset manager. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN? 

Geen informatie beschikbaar van de asset manager. 
 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: Duurzaam beleggen | Allianz of 

op de website van de beheerders: displaydocument.ashx (pimco.com) 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 

De referentiebenchmark 
zijn indices die meten of 
het financiële product de 
duurzame 
belegginsdoelstelling 
behaalt. 

https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html
https://europe.pimco.com/handlers/displaydocument.ashx?wd=Remuneration%20Policy&fn=SFDR_Art_10_disclosure_Climate_Bond_Fund.pdf&id=UYRIlhsKWGbcHmbeI1flvd%2bmYhV96SaG2KgrR0dMYtz%2bTdPNqqdvff3qN1gZAjH6sTucBoMOk9wexctv5dDhhhJEjUee7z93ClZcDUgArHvAhizP%2bSo68%2fqMeY2psA9zLW6f9GNy8MBsOEakid8WtnWwF7S5FZrxKCdfpekkmp4awKGwtWFfknNWfhOAE2BOrQQEsdMDzml7DhwvNGS1opKvyar4DMU0GhdogBMR6qRbLPwIbs5GNtZzi8fEAl93niQKYaSchHRsG2JKXkDCmJ9XXkHpXQaC6V0lg%2b9sITXaR9j0wpD8IY1UTX3VHttJ
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz ODDO BHF Polaris Balanced 
ISIN-code : LU2032046984 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 5299006WMTY8DFA13Y48 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
Het Fonds promoot ecologische en sociale kenmerken. Dit komt tot uiting in de samenstelling van de 
portefeuille en de weging van de MSCI ESG-scores, de uitsluitingen en ons toezicht op controverses: 
 
1. Met de MSCI ESG-score krijgt de kwetsbaarheid van bedrijven op het gebied van ESG-risico's en 
-kansen een beoordeling tussen CCC (slechtst) en AAA (best). De score is gebaseerd op de 
afzonderlijke scores voor de categorieën milieu, maatschappij en governance, die variëren van 0 
(slechtst) tot 10 (best). 
Het fonds belegt niet in bedrijven met een MSCI ESG-score van CCC of B. 
Het fonds belegt niet in overheidsemittenten met een MSCI ESG-score van CCC of B. 
 
2. Met de MSCI Business Involvement Screens wordt voor bedrijven beoordeeld hoeveel omzet ze in 
controversiële sectoren genereren. Het fonds belegt niet in bedrijven die omzet uit omstreden wapens 
behalen (zoals biochemische wapens, clustermunitie, verblindende laserwapens en landmijnen), noch 
in bedrijven die meer dan een vastgesteld deel van hun omzet uit andersoortige wapens (nucleaire, 
conventionele en niet-militaire wapens), kansspelen, pornografie, tabak of kolenwinning of 
energieproductie op basis van kolen behalen. 
 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫   ☒  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : n.v.t.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan :  n.v.t.% 

  ☒  Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 10% behelzen 

 ☒ met een ecologische doelstelling in 

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

 ☒ met een ecologische doelstelling in 

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

☐ met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 



 
 

3. De MSCI ESG Controversies Score analyseert en controleert de beheerstrategieën van bedrijven 
en hun daadwerkelijke optreden op het gebied van na te leven internationale normen en standaarden. 
Daarbij wordt onder meer gekeken naar naleving van de principes uit het Global Compact van de VN. 
Het fonds belegt niet in bedrijven die zich blijkens de MSCI ESG Controversies Score niet aan deze 
principes houden. 
 
4. Wanneer het fonds rechtstreeks in effecten of staatsobligaties belegt, worden er geen obligaties 
aangekocht van landen die niet hoog genoeg scoren op de Freedom House Index. De score op de 
Freedom House Index weegt echter niet mee bij effecten die indirect zijn verworven met een positie 
in een doelfonds (geen 'look-through'). 
 
Daarnaast kan er van ESG-scores uit intern onderzoek of van derden gebruikgemaakt worden. 
Minstens 90% van de emittenten waarin het Fonds belegt, worden beoordeeld op hun ESG-
verdiensten (uitgezonderd posities in doelfondsen, certificaten van edelmetalen en 
geldmarktinstrumenten). De voorkeur gaat uit naar bedrijven en landen met een hoge 
duurzaamheidsscore. Het fonds streeft naar een gemiddelde duurzaamheidsrating van A. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Het MSCI ESG-ratingmodel maakt gebruik van alle hierboven beschreven kenmerken en indicatoren. 
De maandelijkse ESG-rapportage van het Fonds toetst momenteel op basis van de volgende 
indicatoren of de betreffende eigenschappen zijn gerealiseerd: 
 
- De gewogen MSCI ESG-rating van de portefeuille, om inzichtelijk te maken in hoeverre de algehele 
ecologische en sociale kenmerken zijn gerealiseerd; 
 
- De gewogen MSCI-score, waarmee de kwaliteit van de bedrijfsvoering wordt beoordeeld; 
 
- De gewogen MSCI-score, waarmee het menselijk kapitaal wordt beoordeeld; 
 
- De koolstofintensiteit van het Fonds (de cumulatieve CO2-uitstoot (Scope 1 en Scope 2), gedeeld 
door de totale omzet van de bedrijven waarin het Fonds belegt). 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET 
FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE DRAAGT 
DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Met de duurzame beleggingen streeft het Fonds naar volgende doelen: 
 
1. EU-Taxonomie: De bijdrage van een emittent aan de adaptatie aan en de mitigatie van 
klimaatverandering en de vier andere ecologische doelstellingen uit de EU-Taxonomie. Deze impact 
wordt gekwantificeerd als de gewogen som van elke op de EU-Taxonomie afgestemde belegging in 
de portefeuille, waarbij de berekening is gebaseerd op de gegevens die de bedrijven zelf publiceren. 
Bij bedrijven in de portefeuille die geen eigen gegevens naar buiten hebben gebracht, kan deze 
berekening worden gebaseerd op gegevens van MSCI ESG Research. 
 
2. Milieu: De impact op het milieu zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research onder de noemer 
"duurzame impact" met het oog op ecologische doelstellingen. Hierbij gaat het om impact op de 
volgende categorieën: alternatieve energiebronnen, energie-efficiëntie, milieuvriendelijk bouwen, 
duurzame watervoorziening, preventie en bestrijding van milieuvervuiling, duurzame landbouw. 
 
3. Maatschappij: De impact op de maatschappij zoals gedefinieerd door MSCI ESG Research onder 
de noemer "duurzame impact" met het oog op sociale doelstellingen. Hierbij gaat het om impact op 
de volgende categorieën: voeding, behandeling van ernstige aandoeningen, sanitaire voorzieningen, 
betaalbare huisvesting, financiering van het mkb, onderwijs en connectiviteit. 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
De volgende paragraaf is zodanig geformuleerd dat deze overeenstemt met artikel 2, lid 17, van de 
SFDR. 
 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

1. Uitsluitingen op basis van de rating: Het Fonds belegt niet in bedrijven met een MSCI ESG-rating 
van CCC of B. Het Fonds belegt niet in overheidsemittenten met een MSCI ESG-score van CCC of 
B. 
 
2. Sectoruitsluitingen en uitsluitingen op basis van normen: Het uitsluitingsbeleid wordt toegepast om 
de sectoren met de grootste negatieve effecten op de duurzaamheidsdoelstellingen uit te sluiten. 

Bij dit uitsluitingsbeleid worden de uitsluitingen op het niveau van het Fonds overgenomen of 
aangevuld, en deze beslaat kolen, het Global Compact van de VN, niet-conventionele olie en gas, 
controversiële wapens, tabak, aantasting van de biodiversiteit en de winning van fossiele 
brandstoffen in het Arctische gebied. 
 
3. Inachtneming van de belangrijkste ongunstige effecten: De beheerder legt (voorafgaand aan de 
transactie) plafondwaarden vast voor een aantal activiteiten die ernstig afbreuk doen aan de 
duurzaamheid van beleggingen: Blootstelling aan controversiële wapens (PAI 14 – 0% tolerantie), 
activiteiten die nadelig uitpakken voor kwetsbare ecosystemen (PAI 7 – 0% tolerantie), 
koolstofintensiteit van het Fonds (PAI 3 – lager dan de benchmark) en ernstige schendingen van de 
beginselen uit het Global Compact van de VN en de richtlijnen van de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor multinationale ondernemingen (PAI 10 – 0% 

tolerantie). 
 
4. Dialoog, engagement en stemmingen: Ons beleid inzake dialoog, engagement en stemmingen 
draagt bij aan de doelstelling om ernstige afbreuk te vermijden door de belangrijkste risico's in kaart 
te brengen en draagvlak te kweken voor veranderingen en verbeteringen. 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 In verordening (EU) 2020/852 zijn bepaalde terreinen omkaderd die ongunstige effecten ("PAI's") 
kunnen hebben. De beheerder past de controleregels toe voor drie PAI's: Blootstelling aan 
controversiële wapens (PAI 14 – 0% tolerantie), activiteiten die nadelig uitpakken voor kwetsbare 
ecosystemen (PAI 7 – 0% tolerantie), koolstofintensiteit van het Fonds (PAI 3 – lager dan de 
benchmark) en ernstige schendingen van de beginselen uit het Global Compact van de VN en de 
richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voor 
multinationale ondernemingen (PAI 10 – 0% tolerantie). 
 
Verder wordt bij de MSCI ESG-ratings rekening gehouden met de pijlers milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur wanneer extra wezenlijke PAI-gegevens gunstig kunnen uitpakken voor de 
ESG-rating van bedrijven en overheden. Bij de ESG-analyse voor bedrijven wordt, voor zover 
gegevens voorhanden zijn, getoetst of de broeikasgasemissies worden bijgehouden (PAI 1), of er 
eventueel processen en mechanismen zijn opgesteld voor de naleving van de beginselen uit het 
Global Compact van de VN en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (PAI 11) en 
of er voldoende genderdiversiteit bestaat in het bestuur (PAI 13). Bij overheidsemittenten wordt ook 
gekeken naar de broeikasgasintensiteit per capita (PAI 15, normaliter op basis van het bruto 
binnenlands product en niet per capita) en de landen waarin wordt belegd en waar sociale wetgeving 
wordt overtreden (PAI 16). 
 
De beheerder legt hiervoor echter buiten de in de eerste paragraaf vermelde PAI's geen specifieke 
doelstellingen of controleregels vast. 
Meer informatie over MSCI ESG-ratings: https://www.msci.com/zh/esg-ratings 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
De beheermaatschappij ziet erop toe dat de duurzame beleggingen van het Fonds overeenstemmen 
met de uitsluitingslijst van het Global Compact van de VN, zoals beschreven in het uitsluitingsbeleid 
van de beheermaatschappij. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor 
ecologisch duurzame economische activiteiten.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja, overeenkomstig het bepaalde in artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector (de "SFDR") houdt de beheerder rekening met duurzaamheidsrisico's 
door criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingbestuur ("ESG-criteria") in 
zijn beleggingsbeslissingen te integreren. Hierdoor kan tevens worden beoordeeld of het 
managementteam in staat is de ongunstige duurzaamheidseffecten van de bedrijfsactiviteiten te 
beperken. 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz ODDO BHF Polaris Balanced streeft naar aantrekkelijke vermogensgroei met beperkte 
volatiliteit door te beleggen in op waarde gerichte aandelen en posities in bovengemiddeld duurzame 
fondsen in te nemen. 
 
Het fonds belegt wereldwijd in een evenwichtige verhouding in aandelen, obligaties en 
geldmarkteffecten. Aandelen zijn goed voor 35% tot 60% van de portefeuille. De vastrentende 
component bestaat uit beleggingen in staats- en bedrijfsobligaties en gedekte obligaties. Maximaal 
10% van de activa van het fonds kan worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van 
beleggingsfondsen en ETF's. Maximaal 10% van het fondsvermogen kan daarnaast in certificaten van 
edelmetalen worden belegd. Daarnaast kan het fonds voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van 
termijncontracten. 
 
Overeenkomstig artikel 8 van de SFDR** verwerkt de beheerder duurzaamheidsrisico's in het 
beleggingsproces door kenmerken op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
ondernemingsbestuur (ESG-kenmerken) in beleggingsbeslissingen mee te nemen en daarnaast 
rekening te houden met de wezenlijke ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren. Fundamenteel voor het beleggingsproces zijn de integratie van ESG-
factoren, een op normen gebaseerde screening (zoals het Global Compact van de VN of normen voor 
controversiële wapens), uitsluitingen op sectorniveau en een "best in class"-benadering. Het fonds 
moet daarmee criteria op het gebied van milieu, maatschappij en governance (Environmental, Social, 
and Governance of "ESG") meewegen in de beleggingsbeslissingen. De Beheermaatschappij houdt 
rekening met de Principles for Responsible Investment (principes voor verantwoord beleggen) van de 
Verenigde Naties ('UNPRI') in op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur 
en ze past deze toe in haar engagement-initiatieven, bijvoorbeeld door haar stemrechten uit te 
oefenen, door actief de rechten van aandeelhouders en crediteuren uit te oefenen en door in dialoog 
te gaan met de emittenten. Emittenten die wezenlijk in strijd handelen met de beginselen uit het Global 
Compact van de VN, worden van het beleggingsuniversum uitgesloten. 
 
Het beleggingsuniversum van het fonds, zowel voor het aandelen- als het bedrijfsobligatiesegment, 
bestaat in beginsel uit de bedrijven uit de MSCI ACWI Index (de "Moederindex")***. Het fonds kan 
daarnaast beleggen in bedrijven en emittenten uit OESO-landen met een marktkapitalisatie van 
minstens EUR 100 miljoen of met minstens EUR 100 miljoen aan uitstaande obligaties. 
 
Op dit universum wordt een ESG-filter toegepast, waarmee minstens 20 procent van de bedrijven uit 
de Moederindex wordt uitgesloten. 
 
Het ESG-filter berust onder meer op de volgende beoordelingen: 
 
1. Met de MSCI ESG-score krijgt de kwetsbaarheid van bedrijven op het gebied van ESG-risico's en 
-kansen een beoordeling tussen CCC (slechtst) en AAA (best). De score is gebaseerd op de 
afzonderlijke scores voor de categorieën milieu, maatschappij en governance, die variëren van 0 
(slechtst) tot 10 (best). 
 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

Het fonds belegt niet in bedrijven met een MSCI ESG-score van CCC of B. Het fonds belegt niet in 
overheidsemittenten met een MSCI ESG-score van CCC of B. 
 
2. Met de MSCI Business Involvement Screens wordt voor bedrijven beoordeeld hoeveel omzet ze in 
controversiële sectoren genereren. Het fonds belegt niet in bedrijven die omzet uit omstreden wapens 
behalen (zoals biochemische wapens, clustermunitie, verblindende laserwapens en landmijnen), noch 
in bedrijven die meer dan een vastgesteld deel van hun omzet uit andersoortige wapens (nucleaire, 
conventionele en niet-militaire wapens), kansspelen, pornografie, tabak of kolenwinning of 
energieproductie op basis van kolen behalen. 
 
3. De MSCI ESG Controversies Score analyseert en controleert de beheerstrategieën van bedrijven 
en hun daadwerkelijke optreden op het gebied van na te leven internationale normen en standaarden. 
Daarbij wordt onder meer gekeken naar naleving van de principes uit het Global Compact van de VN. 
Het fonds belegt niet in bedrijven die zich blijkens de MSCI ESG Controversies Score niet aan deze 
principes houden. 
 
4. Wanneer het fonds rechtstreeks in effecten of staatsobligaties belegt, worden er geen obligaties 
aangekocht van landen die niet hoog genoeg scoren op de Freedom House Index. De score op de 
Freedom House Index weegt echter niet mee bij effecten die indirect zijn verworven met een positie 
in een doelfonds (geen 'look-through'). 
 
Daarnaast kan er van ESG-scores uit intern onderzoek of van derden gebruikgemaakt worden. 
 
Minstens 90% van de emittenten waarin het Fonds belegt, worden beoordeeld op hun ESG-
verdiensten (uitgezonderd posities in doelfondsen, certificaten van edelmetalen en 
geldmarktinstrumenten). De voorkeur gaat uit naar bedrijven en landen met een hoge 
duurzaamheidsscore. Het fonds streeft naar een gemiddelde duurzaamheidsrating van A. 
 
Het fonds wordt actief beheerd en hanteert een benchmark die voor 40% uit de STOXX Europe 50 
(NR)®, voor 40% uit de JPM EMU Investment Grade 1-10 years®, voor 10% uit de MSCI USA® en voor 
10% uit de JPM Euro Cash 1 M® bestaat ter vergelijking van het rendement****. Het interne 
risicobeheer wordt op deze benchmark gebaseerd. Het fonds repliceert die benchmark echter niet één 
op één, maar streeft ernaar deze te overtreffen, waardoor het fondsrendement aanzienlijk kan afwijken 
van de benchmark, zowel in positieve als in negatieve zin. Het rendement dat het fonds realiseert, kan 
dus fors afwijken van de resultaten van de genoemde benchmark. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN AAN 
ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

Het fonds belegt niet in bedrijven die omzet uit omstreden wapens behalen (zoals biochemische 
wapens, clustermunitie, verblindende laserwapens en landmijnen), noch in bedrijven die meer dan 
een vastgesteld deel van hun omzet uit andersoortige wapens (nucleaire, conventionele en niet-
militaire wapens), kansspelen, pornografie, tabak of kolenwinning of energieproductie op basis van 
kolen behalen. De Beheermaatschappij is eveneens waarnemer van het CDP (Carbon Disclosure 
Project). In het kader van haar uitsluitingsbeleid is er bovendien een trapsgewijze 
desinvesteringsstrategie in het leven geroepen, waarbij vanaf bepaalde drempelwaarden niet meer 
belegd mag worden in emittenten die bij de kolenindustrie betrokken zijn. Het is het voornemen om 
de drempelwaarden tegen 2030 voor emittenten uit EU- en OESO-landen en tegen 2040 voor de rest 
van de wereld naar 0% te verlagen. Meer informatie over het uitsluitingsbeleid van de 
Beheermaatschappij, de drempelwaarden voor uitsluiting en de Europese MVB-transparantiecode 
van het Fonds, met nadere details over de integratie van ESG-factoren, uitsluitingen en 
drempelwaarden voor uitsluiting, vindt u op am.oddo-bhf.com. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN DIE 
BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het beheerteam houdt rekening met niet-financiële criteria door een selectiemethode toe te passen 
waarmee ten minste 20% van het MSCI ACWI Index***-universum wordt uitgesloten. Als gevolg van 
deze methode, op basis van de geldende sectoruitsluitingen, MSCI ESG-ratings en intern toegekende 
ESG-ratings, wordt het beleggingsuniversum verkleind. 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

 In het Global Responsible Investment Policy van ODDO BHF Asset Management leest u hoe wij goed 
ondernemingsbestuur definiëren en beoordelen. Dit beleid vindt u op am.oddo-bhf.com. 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

Het fonds belegt wereldwijd in een evenwichtige verhouding in aandelen, obligaties en 
geldmarkteffecten. Aandelen zijn goed voor 35% tot 60% van de portefeuille. De vastrentende 

component bestaat uit beleggingen in staats- en bedrijfsobligaties en gedekte obligaties. Maximaal 
10% van de activa van het fonds kan worden belegd in aandelen of deelnemingsrechten van 
beleggingsfondsen en ETF's. Maximaal 10% van het fondsvermogen kan daarnaast in certificaten van 
edelmetalen worden belegd. Daarnaast kan het fonds voor afdekkingsdoeleinden gebruikmaken van 
termijncontracten. 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Er wordt niet actief gebruikgemaakt van derivaten om de ESG-afstemming te verbeteren of het ESG-
risico te beperken. Het fonds kan van derivaten gebruikmaken om het beleggings- of valutarisico af te 
dekken of om de weging van bepaalde aandelen, sectoren of indexen te vergroten, om zo de financiële 
beleggingsdoelstelling te verwezenlijken, zonder daarbij een overweging na te streven. Hiervoor geldt 
bovendien een bovengrens van 100% van de netto-activa van het Fonds. 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 
_90% 

#2 Overige 
beleggingen 

10% 

#1A Duurzame 
beleggingen 

10% 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 
80% 

 

Taxonomie-conform 
0,5% 

Overige 
milieudoelstellingen 

9,5% 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

Het minimumpercentage is nog niet bekend. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

 De portefeuille moet voor ten minste 9,5% bestaan uit duurzame beleggingen met een ecologische 
doelstelling. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

Er geldt geen minimumpercentage voor duurzame beleggingen met een sociale doelstelling, maar het 
fonds kan wel beleggingen met een sociale doelstelling aanhouden. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

Subcategorie 2, Overige beleggingen, bestaat uit derivaten en overige satellietbeleggingen. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Het fonds oriënteert zich aan een referentie-index die voor 40% uit de STOXX Europe 50 (NR), voor 
40% uit de JPM EMU Investment Grade 1-10 years, voor 10% uit de MSCI USA en voor 10% uit de 
JPM Euro Cash 1 M bestaat****. De hierboven genoemde indexen zijn brede marktindexen die qua 
samenstelling of berekeningsmethode niet noodzakelijkerwijs rekening houden met de ESG-
kenmerken die het Fonds promoot. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

De referentie-indexen zijn niet afgestemd op ecologische of sociale kenmerken die het financiële 
product promoot. De ecologische en sociale kenmerken worden door de ESG-beleggingsstrategie van 
het Fonds afgedekt. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 
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Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 



 
 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

De beheerders controleren niet in hoeverre de referentie-indexen en de componenten daarvan 
voldoen aan ESG-normen. In het kader van het actieve beleggingsproces houdt de beheerder 
rekening met ESG-risico's waar emittenten aan zijn blootgesteld en de inspanningen van deze 
emittenten voor ESG-doelstellingen. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

De referentie-indexen van het Fonds zijn brede marktindexen. De ESG-strategie van het Fonds is niet 
op de index gebaseerd. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

De berekeningsmethode van de index wordt beschreven op https://www.stoxx.com/rulebooks, 
https://jpmorganindices.com/indices/listing en msci.com/index-methodology. 

 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: Duurzaam beleggen | Allianz  of op 
de website van de beheerders :am.oddo-bhf.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html
https://www.am.oddo-bhf.com/


 
 

 
Allianz Benelux NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel: +32 2 214.61.11, www.allianz.be BE 0403.258.197, RPM 
Brussel, IBAN: BE74 3100 1407 6507, BIC: BBRUBEBB Verzekeringsmaatschappij erkend door de BNB (Nationale Bank van 
België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 voor de uitoefening van de verzekeringsbranches "Leven" en "Niet-
Leven", BNB: Blvd de Berlaimont 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: AE Oddo Avenir Europe 
ISIN-code : FR0000974149 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) 969500QGXS5P7LVVRQ45 
Versie: 15/12/2022 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

Het Fonds promoot ecologische en/of sociale kenmerken, die vervat zitten in de opbouw en de weging 

van het interne ESG-ratingsysteem van de Beheermaatschappij. 

 

Het interne ESG-analyseproces combineert twee benaderingen, 'best in universe', en 'best effort': 

 

▪ 'best-in-universe': de Beheermaatschappij geeft de voorkeur aan emittenten met de hoogste 

rating, ongeacht hun omvang en sector; 

▪ 'best effort': de Beheermaatschappij kent een bepaalde waarde toe aan de vooruitgang die de 

emittenten in de loop van de tijd hebben geboekt, dankzij een rechtstreekse dialoog. 

 

In het ratingproces worden onder meer de volgende criteria geanalyseerd: 

 

▪ Milieu: energieverbruik, waterverbruik, afvalbeheer, milieucertificeringen, producten en 

diensten met toegevoegde waarde voor het milieu, klimaatrisicobeheer enz. 

▪ Maatschappij: menselijk kapitaal (beheer van menselijke hulpbronnen, diversiteit van 

managementteams, opleiding, gezondheid en veiligheid van werknemers enz.), 

leveranciersbeheer, innovatie enz. 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  ☐  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 x Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 10% behelzen 

☐   met een ecologische doelstelling in 

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

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

☐ met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 



 
 

▪ Governance: corporate governance (behoud van de belangen van 

minderheidsaandeelhouders, samenstelling van bestuursorganen, beloningsbeleid enz.), 

fiscale verantwoordelijkheid, blootstelling aan corruptierisico's enz. 

 

Bijzondere aandacht wordt besteed aan de analyse van het menselijk kapitaal en corporate 

governance, die respectievelijk 30% en 25% van de rating van elk bedrijf uitmaken, ongeacht de 

grootte en de sector waarin het actief is. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een slecht beheer van 

het menselijk kapitaal of een falende corporate governance een groot risico vormen voor de uitvoering 

van de strategie van een bedrijf en bijgevolg voor de waardering ervan. 

 

De analyse van controverses (arbeidsongevallen, vervuiling, veroordelingen wegens corruptie, 

concurrentievervalsing, productveiligheid, beheer van de toeleveringsketen enz.) op basis van 

informatie van onze externe leverancier van niet-financiële gegevens wordt in het ratingproces 

geïntegreerd en beïnvloedt rechtstreeks de ESG-rating van elk bedrijf. 

 

Dit interne analyseproces van ESG-criteria resulteert in een interne beoordelingsschaal van vijf 

niveaus (waarbij 5 de beste rating is en 1 de slechtste): sterk ESG-potentieel (5), ESG-potentieel (4), 

ESG-neutraal (3), gematigd ESG-risico (2) en hoog ESG-risico (1). 

 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Het ESG-analysemodel van de Beheermaatschappij gebruikt alle in de voorgaande alinea 
vermelde kenmerken en indicatoren en de maandelijkse ESG-rapportering vermeldt momenteel 
de volgende indicatoren van de verwezenlijking daarvan: 
▪ De gewogen interne ESG-rating van de portefeuille om te beoordelen in hoeverre de 

ecologische, sociale en governancecriteria globaal genomen gerealiseerd zijn; 

▪ De gewogen interne rating om de kwaliteit van het bestuur van de onderneming te beoordelen; 

▪ De gewogen interne rating om de kwaliteit van het management te beoordelen; 

▪ De CO2-intensiteit van het Fonds (som van de CO2-uitstoot in scopes 1 en 2 gedeeld door de 

som van de omzet van de ondernemingen waarin het Fonds belegt); 

▪ Het aandeel 'bruine' beleggingen in het Fonds (blootstelling aan de sector van de fossiele 

brandstoffen volgens MSCI ESG Research); 

▪ Het aandeel 'groene' beleggingen in het Fonds (blootstelling aan groene oplossingen volgens 

MSCI ESG Research). 

 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET 
FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE DRAAGT 
DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

De doelstellingen van de duurzame beleggingen van het Fonds zijn: 
 

1. Ecologisch: bijdragen aan de milieu-impact zoals gemeten door MSCI ESG Research via de 

maatstaf 'duurzame impact' met betrekking tot de milieudoelstellingen. Het betreft de impact 

in de volgende categorieën: alternatieve energiebronnen, energie-efficiëntie, groene 

bouwtechnieken, duurzame watervoorziening, preventie en controle van vervuiling, duurzame 

landbouw. 

 
2. Sociaal: bijdragen aan de sociale impact zoals gemeten door MSCI ESG Research via de 

maatstaf 'duurzame impact' met betrekking tot de sociale doelstellingen. Het betreft de impact 

in de volgende categorieën: voeding, behandeling van de belangrijkste ziekten, sanering, 

betaalbare huisvesting, financiering van kmo's, onderwijs en connectiviteit. 

 
 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om aan artikel 2 (17) van de Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over 

duurzaamheid in de financiëledienstensector (SFDR) te voldoen, wordt de volgende benadering 

gehanteerd: 

 

▪  Uitsluiting van de berekening van duurzame beleggingen op basis van de rating: 

Ondernemingen die op basis van de interne methodologie van AE Oddo Avenir Europe een 

rating van 1/5 krijgen, worden niet als duurzaam beschouwd omdat zij ernstig afbreuk kunnen 

doen aan een of meer andere ecologisch of sociaal duurzame beleggingsdoelstellingen. 

 

▪ Sectoren die worden uitgesloten van de berekening van duurzame beleggingen: olie- 

en gasproducenten. 

 

▪ Sectoren die worden uitgesloten van belegging: het uitsluitingsbeleid van de 

Beheermaatschappij wordt toegepast om de sectoren met de belangrijkste ongunstige 

effecten op de duurzaamheidsdoelstellingen uit te sluiten. Dat uitsluitingsbeleid omvat 

steenkool, het Global Compact van de Verenigde Naties, de niet-conventionele olie- en 

gaswinning, omstreden wapens, tabak, vernietiging van de biodiversiteit en de winning van 

fossiele brandstoffen in het noordpoolgebied. Het Fonds sluit ook de conventionele olie- en 

gaswinning uit. 

 

▪ Probleemsituaties: de ondernemingen die volgens onze gegevensleverancier MSCI ESG 

Research bij de ernstigste probleemsituaties betrokken zijn, worden na een tweede controle 

en bevestiging door het ESG-team niet beschouwd als duurzaam. 

 

▪ Rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten: om erover te waken dat 

beleggingen geen ernstige afbreuk aan de duurzaamheidsdoelstellingen doen, heeft de 

Beheermaatschappij regels opgesteld om (voorafgaand aan transacties) te controleren op 

een aantal bijzonder schadelijke activiteiten: de blootstelling aan controversiële wapens 

(nultolerantie), activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden 

(nultolerantie) en ernstige schendingen van de beginselen van het Global Compact van de 

Verenigde Naties en de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie 

voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (nultolerantie). Het Fonds houdt 

ook rekening met de blootstelling aan fossiele brandstoffen en sluit die volledig uit 

(nultolerantie voor olie- en gaswinning). 

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 In Verordening (EU) 2020/852 zijn een aantal te monitoren activiteiten opgenomen die een 
negatief effect kunnen hebben ('belangrijkste ongunstige effecten' of 'principal adverse 
impacts' – PAI's). 
 
De Beheermaatschappij past voorafgaand aan transacties regels toe die betrekking hebben 
op vier indicatoren van de belangrijkste ongunstige effecten: 

▪ de blootstelling aan controversiële wapens (PAI 14 en nultolerantie); 
▪ activiteiten met negatieve gevolgen voor biodiversiteitsgevoelige gebieden (PAI 7 en 

nultolerantie); 
▪ ernstige schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde 

Naties of van de richtlijnen voor multinationale ondernemingen van de Organisatie 
voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) (PAI 10 en nultolerantie); 

▪ de blootstelling aan fossiele brandstoffen (PAI 4 en nultolerantie voor olie- en 
gaswinning). 

 
Daarnaast houdt de Beheermaatschappij in haar ESG-analyse van ondernemingen ook 
rekening met andere belangrijke ongunstige effecten wanneer de informatie daarover 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

beschikbaar is, maar zonder strikte controleregels. Door gegevens over de belangrijkste 
ongunstige effecten te verzamelen, kan de definitieve ESG-rating van de Beheermaatschappij 
worden bepaald. 
 
De ESG-analyse omvat de monitoring van de broeikasgasemissies (PAI 1), de blootstelling 
aan fossiele brandstoffen (PAI 4), het aandeel van het verbruik en de opwekking van niet-
hernieuwbare energie (PAI 5), de intensiteit van het energieverbruik per sector met grote 
klimaateffecten (PAI 6), het ontbreken van procedures en compliancemechanismen voor het 
monitoren van de naleving van de beginselen van het Global Compact van de VN en de 
OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen (PAI 11), de niet-gecorrigeerde 
loonkloof tussen mannen en vrouwen (PAI 12) en de genderdiversiteit in de raad van bestuur 
(PAI 13). De Beheermaatschappij houdt ook rekening met twee andere indicatoren van de 
belangrijkste ongunstige effecten: het ontbossingsbeleid (PAI 15) en het ontbreken van een 
mensenrechtenbeleid (PAI 9). 
 
Als het Fonds belegt in overheden, houdt het ESG-model van de beheerder in de ESG-
analyse rekening met de twee belangrijkste indicatoren: de broeikasgasintensiteit (PAI 15) en 
de landen waarin is belegd met schendingen van sociale rechten (PAI 16). 
 
Meer informatie over hoe de Beheermaatschappij rekening houdt met de belangrijkste 
ongunstige effecten is te vinden op www.am.oddo-bhf.com 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

De beheermaatschappij ziet erop toe dat de duurzame beleggingen van het Fonds daarop 
zijn afgestemd door de uitsluitingslijst van het Global Compact van de Verenigde Naties 
toe te passen, zoals uiteengezet in het uitsluitingsbeleid van de Beheermaatschappij. 

 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja  

 
Overeenkomstig de bepalingen van Artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector (de 'SFDR'), houdt de Beheermaatschappij rekening met 
duurzaamheidsrisico's door ESG-criteria (ecologisch en/of sociaal en/of governance) te integreren in 
het besluitvormingsproces voor beleggingen, zoals beschreven in de rubriek 'Beleggingsstrategie'. Dit 
proces dient ook ter evaluatie van het vermogen van het beheerteam om de ongunstige effecten van 
hun activiteiten op duurzame ontwikkeling te beheersen. Meer informatie is te vinden in het prospectus 
van het Fonds, dat beschikbaar is op de website van de Beheermaatschappij: am.oddo-bhf.com. 
 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 

https://am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/home


 
 

De strategie is gebaseerd op een beleggingsproces dat is opgesteld door het team 'kleine- en 
middelgrote waarden'. 
 
Het beleggingsuniversum bestaat uit aandelen die deel uitmaken van de MSCI Europe Smid Cap Net 
Return EUR, alsook uit andere aandelen van bedrijven waarvan het hoofdkantoor zich in de Europese 
Economische Ruimte (EER) bevindt of in een ander Europees land dat lid is van de OESO, en 
waarvan de kapitalisatie tussen EUR 500 miljoen en 10 miljard ligt (op het moment van opname in de 
portefeuille). In bijkomende orde kan het Fonds ook beleggen in effecten van bedrijven die in diezelfde 
regio zijn gevestigd en een marktkapitalisatie hebben van minder dan EUR 500 miljoen (op het 
moment van opname in de portefeuille). 
 
In eerste instantie houdt het beheerteam in belangrijke mate rekening met niet-financiële criteria, 
dankzij een selectieve aanpak die leidt tot eliminatie van ten minste 20% van dit universum. Deze 
selectieve benadering wordt in twee fasen uitgevoerd. 
 

I. Eerste fase: uitsluiting van sectoren: 
 
Het Fonds mag niet beleggen in de gokindustrie en in de sectoren tabak, alcohol, steenkoolwinning 
en daaraan verbonden elektriciteitsopwekking, olie, gas, gereguleerde nutsbedrijven en 
telecommunicatie. Evenzo zullen banken die zich niet hebben vastgelegd op een beleid dat voldoet 
aan de internationale normen voor de uitstap uit fossiele brandstoffen, ook worden uitgesloten. 
 

II. Tweede fase: ESG-beoordeling: 
 
Deze stap houdt in dat rekening wordt gehouden met de ESG-rating van veruit de meeste bedrijven 
uit het beleggingsuniversum, ongeacht of het een interne rating betreft of een rating van onze externe 
leverancier van niet-financiële gegevens. Door dit ratingproces wordt het beleggingsuniversum van 
het Fonds verder gereduceerd, zodat het in aanmerking komende universum kan worden bepaald: 
 

1. bedrijven die niet worden gemonitord door ons interne model of door onze externe leverancier 
van niet-financiële gegevens, worden systematisch uitgesloten van het beleggingsuniversum; 

 
2. bedrijven die niet worden gemonitord door ons interne model en die een ESG-rating van CCC 

of B krijgen van onze externe leverancier van niet-financiële gegevens over MSCI ESG-
ratings, worden ook systematisch uit het universum geweerd; 

 
3. tot slot worden bedrijven die op onze interne ratingschaal een score van 1 op 5 krijgen voor 

de pijlers "menselijk kapitaal" en/of "corporate governance", ook systematisch uit dit 
universum geweerd. 

 
Ons intern ESG-analyseproces combineert twee benaderingen: 
 

▪ "best-in-universe": het beheerteam geeft de voorkeur aan emittenten met de hoogste rating, 
ongeacht hun omvang en sector; 

 
▪ "best effort": het beheerteam kent een bepaalde waarde toe aan de vooruitgang die de 

emittenten in de loop van de tijd hebben geboekt, dankzij een rechtstreekse dialoog. 
 
In het ratingproces worden onder meer de volgende criteria geanalyseerd: 
 

▪ Milieu: energieverbruik, waterverbruik, afvalbeheer, milieucertificeringen, producten en 
diensten met toegevoegde waarde voor het milieu, klimaatrisicobeheer enz. 

▪ Maatschappij: menselijk kapitaal (beheer van menselijke hulpbronnen, diversiteit van 
managementteams, opleiding, gezondheid en veiligheid van werknemers enz.), 
leveranciersbeheer, innovatie enz. 

▪ Governance: corporate governance (behoud van de belangen van 
minderheidsaandeelhouders, samenstelling van bestuursorganen, beloningsbeleid enz.), 
fiscale verantwoordelijkheid, blootstelling aan corruptierisico's enz. 

 
Bijzondere aandacht wordt besteed aan de analyse van het menselijk kapitaal en corporate 
governance, die respectievelijk 30% en 25% van de rating van elk bedrijf uitmaken, ongeacht de 
grootte en de sector waarin het actief is. Wij zijn er namelijk van overtuigd dat een slecht beheer van 
het menselijk kapitaal of een falende corporate governance een groot risico vormen voor de uitvoering 
van de strategie van een bedrijf en bijgevolg voor de waardering ervan. 
 



 
 

De analyse van controverses (arbeidsongevallen, vervuiling, veroordelingen wegens corruptie, 
concurrentievervalsing, productveiligheid, beheer van de toeleveringsketen enz.) op basis van 
informatie van onze externe leverancier van niet-financiële gegevens wordt in het ratingproces 
geïntegreerd en beïnvloedt rechtstreeks de ESG-rating van elk bedrijf. 
 
Dit interne analyseproces van ESG-criteria resulteert in een interne beoordelingsschaal van vijf 
niveaus (waarbij 5 de beste rating is en 1 de slechtste): sterk ESG-potentieel (5), ESG-potentieel (4), 
ESG-neutraal (3), gematigd ESG-risico (2) en hoog ESG-risico (1). 
 
Het Fonds houdt zich aan de AFG Eurosif-transparantiecode voor ICB's met MVB-doelstellingen die 
toegankelijk zijn voor particuliere beleggers. Deze zijn beschikbaar op de website www.am.oddo-
bhf.com. Deze code beschrijft in detail de methode voor niet-financiële analyse, uitsluitingen, 
uitsluitingsdrempels en het toegepaste selectieproces voor duurzaam beleggen. 
 
De Beheermaatschappij verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat ten minste 90% van de netto-activa 
van het Fonds bestaat uit emittenten met een ESG-rating. 
 
Het beleggingsproces is gebaseerd op een actief beheer dat uitgaat van aandelenselectie 
(stockpicking) in een universum van in aanmerking komende effecten. De beheerder belegt in 
bedrijven met een kleine of middelgrote kapitalisatie van minder dan EUR 10 miljard (op het moment 
van opname in de portefeuille), die over een reëel concurrentievoordeel beschikken in een moeilijk 
toegankelijke markt met een hoog rendement op lange termijn, waardoor ze hun ontwikkeling op lange 
termijn zelf kunnen financieren. Deze kenmerken komen naar voren uit door de beheerders 
uitgevoerde analyses en worden op discretionaire wijze gekozen. 
 
Het beleggingsproces bestaat uit vier belangrijke fasen: 
 
Eerste fase: de beheerder filtert het beleggingsuniversum op basis van economische en financiële 
prestatie-indicatoren 
 
De beheerder geeft de voorkeur aan ondernemingen die in staat zijn gemiddeld tijdens de cyclus een 
rendement op geïnvesteerd vermogen te genereren dat hoger is dan het gemiddelde in de sector en 
een positieve autofinancieringscapaciteit hebben. 
 
Tweede fase: fundamentele analyse, bedrijfsbezoeken 
 
De fundamentele analyse van waarden controleert of de fundamentele elementen waarop de 
financiële rentabiliteit van de onderneming gebaseerd is, in de toekomst veiliggesteld zijn, zullen 
stijgen of zullen terugkeren. 
 
Bedrijfsbezoeken: de beheerder zet zich in om de juistheid en coherentie van de bedrijfsstrategie, de 
verwachte ontwikkeling van het bedrijfsklimaat en de gevoeligheidsfactoren van het effect ten opzichte 
van het macro-economische klimaat te controleren, of elk ander thema dat de fundamentals van de 
onderneming kan beïnvloeden. 
 
Derde fase: waardering 
 
De ondernemingen worden via twee methoden gewaardeerd: de methode van de gelijkwaardige 
beurswaarden (koers-winstverhouding, rendement, bedrijfswaarde/omzet, bedrijfswaarde/ervaring 
enz.) en de actualisering van beschikbare geldstromen op basis van twee scenario’s (optimistisch en 
pessimistisch). Deze waarderingen bepalen de drempels voor aan- en verkoop. 
 
Vierde fase: samenstelling van de portefeuilles 
 
De wegingen zijn in absolute waarden gedefinieerd en niet rechtstreeks in verhouding tot een 
referentie-index. 
 
Na een aanvankelijk zuivere bottom-up-methode te hebben toegepast, controleert de beheerder de 
sectorale spreiding van de portefeuille ten opzichte van die van de referentie-index. Rekening 
houdend met de hiervoor vermelde sector- en ESG-beperkingen, zorgt hij voor een diversificatie in 
thema’s en sectoren om het risico op een te groot verschil tussen de portefeuille en de referentie-
index te vermijden. 
 
Daarnaast verbindt het Fonds zich ertoe niet meer dan 10% van zijn vermogen te beleggen in effecten 
met een hoog ESG-risico (1). Zodra een effect uit de portefeuille in de categorie met een hoog risico 



 
 

terechtkomt, of als de grens van 10% op passieve wijze wordt overschreden, wordt er systematisch 
een dialoog met de emittent gestart. Als er binnen 18 tot 24 maanden geen vooruitgang is geboekt, 
zal het Fonds alle posities in effecten die de hierboven vermelde grens overschrijven, verkopen. 
 
Tot slot kan de blootstelling van het Fonds aan de verschillende markten (aandelen, schuldbewijzen, 
icb's en derivaten) maximaal 100% van de netto-activa van het Fonds bedragen, met dien verstande 
dat de maximale blootstelling de som is van de netto-posities in elke markt (aandelen, staatsobligaties, 
geldmarktinstrumenten) waaraan het Fonds is blootgesteld (som van de long-posities en 
afdekkingsposities). 
 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN AAN 
ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

Het Fonds mag niet beleggen in de gokindustrie en in de sectoren tabak, alcohol, 
steenkoolwinning en daaraan verbonden elektriciteitsopwekking, olie, gas, gereguleerde 
nutsbedrijven en telecommunicatie. Evenzo zullen banken die zich niet hebben vastgelegd op een 
beleid dat voldoet aan de internationale normen voor de uitstap uit fossiele brandstoffen, ook 
worden uitgesloten. 
Daarnaast verbindt het Fonds zich ertoe niet meer dan 10% van zijn vermogen te beleggen in 
effecten met een hoog ESG-risico (1). Zodra een effect uit de portefeuille in de categorie met een 
hoog risico terechtkomt, of als de grens van 10% op passieve wijze wordt overschreden, wordt er 
systematisch een dialoog met de emittent gestart. Als er binnen 18 tot 24 maanden geen 
vooruitgang is geboekt, zal het Fonds alle posities in effecten die de hierboven vermelde grens 
overschrijven, verkopen. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN DIE 
BELEGGINGSTRATEGIE? 

Het beheerteam houdt rekening met het niet-financiële aspect met behulp van een selectieve 
aanpak die leidt tot eliminatie van ten minste 20% van dit universum. De hierboven beschreven 
aanpak beperkt het beleggingsuniversum op basis van de toepasselijke sectoruitsluitingen, de 
uitgevoerde ESG-analyse en de ESG-ratings die aan de in aanmerking komende emittenten zijn 
toegekend. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Het Beleid inzake Verantwoord Beleggen van AE Oddo Avenir Europe beschrijft hoe wij goede 
bestuurspraktijken definiëren en beoordelen. 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

Het Fonds zal als volgt worden belegd: 
 

▪ 75% tot 100% in aandelen van emittenten waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in de 
Europese Economische Ruimte en/of in aandelen van emittenten waarvan het 
hoofdkantoor is gevestigd in een Europees land dat lid is van de OESO maar niet tot de 
EEE behoort, met een minimum van 75% in aandelen die zijn uitgegeven door bedrijven 
waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in een lidstaat van de Europese Unie, in IJsland 
of in Noorwegen; 

▪ in aandelen van bedrijven met een kleine of middelgrote beurskapitalisatie van meer dan 
EUR 500 miljoen en minder dan EUR 10 miljard (op het moment van opname in de 
portefeuille); 

▪ in bijkomende orde kan het Fonds ook beleggen in effecten van bedrijven die in diezelfde 
regio zijn gevestigd en een marktkapitalisatie hebben van minder dan EUR 500 miljoen 
(op het moment van opname in de portefeuille); 

▪ maximaal 20% in aandelen van emittenten waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in een 
land buiten de Europese Economische Ruimte of in een Europees land dat lid is van de 
OESO. 

 
Het fonds kan tot 10% beleggen in rechten van deelneming of aandelen van icb's of daarmee 
gelijkgestelde instellingen naar een buitenlands recht. 
 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

Het Fonds kan maximaal 25% beleggen in obligaties en schuldbewijzen om de kaspositie te 
verbeteren. 
 
Het Fonds kan beleggen in alle vaste of voorwaardelijke financiële termijninstrumenten die op 
Franse en buitenlandse gereglementeerde of onderhandse markten worden verhandeld om het 
valutarisico af te dekken teneinde dit te beperken tot maximaal 50% van het vermogen van het 
Fonds. Tot de gebruikte instrumenten behoren futures, valutaswaps, valutatermijncontracten. De 
tegenpartij is niet betrokken bij het beheer van onderhands verhandelde financiële 
termijncontracten. 
Deze instrumenten worden binnen de limiet van 100% van de netto-activa van het Fonds en 
zonder overmatige blootstelling aangehouden. 
Het Fonds maakt geen gebruik van totale-opbrengstenswaps (total return swaps). 
 
Het Fonds kan bijkomstig converteerbare obligaties en warrants aanhouden om blootstelling aan 
het aandelenrisico te verkrijgen. Deze instrumenten worden binnen de limiet van 10% van de 
netto-activa van het Fonds en zonder overmatige blootstelling aangehouden. 
 
Het Fonds kan voor het beheer van de kaspositie en om de inkomsten van het Fonds te 
optimaliseren, gebruikmaken van omgekeerde retrocessietransacties tegen marktvoorwaarden en 
tot maximaal 25% van de netto-activa van het Fonds. 

 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

De derivaten worden niet gebruikt om de ESG-afstemming te verbeteren of het ESG-risico te 
verminderen. Het Fonds mag in het kader van zijn beleggingsstrategie derivaten gebruiken voor 
afdekkingsdoeleinden. 

 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
  

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 
90% 

#2 Overige 
beleggingen 

10% 

#1A Duurzame 
beleggingen 

10% 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 
80% 

 

Taxonomie-conform 
0% 

Overige 
milieudoelstellingen 

10% 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

Het percentage is nog niet bekend. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Er is geen minimumaandeel duurzame beleggingen met een milieudoelstelling, maar het Fonds kan 
beleggingen met een milieudoelstelling doen. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

Er is geen minimumaandeel duurzame beleggingen met een sociale doelstelling, maar het 
Fonds kan beleggingen met een sociale doelstelling doen. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De beleggingen in de rubriek '#2 Overige' zijn derivaten en andere bijkomstige activa. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX BEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

De benchmark is de MSCI Europe Smid Cap Net Return EUR. Deze index is een brede marktindex 
waarvan de samenstelling of berekeningsmethode niet per se rekening houdt met de ESG-kenmerken 
die het Fonds promoot. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

0,5%
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1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*
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Overige
beleggingen

0,5%

99,5%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

De benchmark is niet afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die het financiële 
product promoot. De ecologische en sociale kenmerken worden uitsluitend bestreken door de 
ESG-beleggingsstrategie van het Fonds. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

De beheerder van de benchmark controleert de ESG-afstemming van de index en zijn 
componenten niet. De ESG-risico's van de emittenten en hun inspanningen om ESG-
doelstellingen te promoten, worden in het Fonds geïntegreerd door middel van de 
beleggingsstrategie. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Bovenstaande index is een brede marktindex waarvan de samenstelling of berekeningsmethode 
niet per se rekening houdt met de ESG-kenmerken die het Fonds promoot. Een beschrijving van 
de berekeningsmethode die voor de index wordt gebruikt, is te vinden op de website van MSCI, 
www.msci.com. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Een beschrijving van de berekeningsmethode die voor de index wordt gebruikt, is te vinden op de 
website van MSCI, www.msci.com. 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: Duurzaam beleggen | Allianz  

of op de website van de beheerders: Accueil- ODDO BHF Asset Management (oddo-bhf.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html
https://www.am.oddo-bhf.com/france/fr/investisseur_professionnel/home
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Duurzame beleggingsdoelstelling 

 
Model voor  de precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als 
bedoeld in artikel 9, leden 1 tot en met 4bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 5, 
eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz Nordea 1 Global Climate and Environment 
ISIN-code : LU0348927095 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 549300JJG1N66HM3TH21 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

 

WAT IS DE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING VAN DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
Het Fonds streeft ernaar een positieve impact op het milieu te creëren door te beleggen in bedrijven 
die wezenlijk betrokken zijn bij economische activiteiten die op grond van hun bijdrage aan een of 
meer SDG's van de VN als ecologisch duurzaam worden beschouwd. De EU-taxonomie biedt een 
kader voor de beoordeling van de ecologische duurzaamheid van economische activiteiten en voor 
zover er betrouwbare gegevens beschikbaar zijn, zullen de technische screeningcriteria van de 
Taxonomieverordening het referentiepunt vormen voor de beoordeling van ecologisch duurzame 
beleggingen. 
 
Het Fonds maakt gebruik van een benchmark die niet aansluit op de duurzaamheidsdoelstelling van 
het Fonds. 
 
De Europese Taxonomieverordening onderscheidt zes milieudoelstellingen: de 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 
recycling van afval, de preventie en bestrijding van verontreiniging, de bescherming van gezonde 
ecosystemen. In de Taxonomieverordening worden daarnaast de economische activiteiten opgesomd 

⚫⚫ X Ja ⚫⚫  ☐  Nee 

X Het product hanteert het volgende 
minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : 85%. 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 ☐  Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van___% behelzen 

☐   met een ecologische doelstelling in 

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

☐  met een ecologische doelstelling in 

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

☐ met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 



 
 

die voor beleggingsdoeleinden als ecologisch duurzaam worden beschouwd. Voor zover er voldoende 
kwalitatieve gegevens beschikbaar zijn, worden de activiteiten van de bedrijven beoordeeld om te 
bepalen of ze aansluiten op de doelstellingen van de Europese Taxonomieverordening. Afhankelijk 
van de beschikbaarheid van haalbare beleggingsmogelijkheden kan het Fonds bijdragen aan alle 
milieudoelstellingen die in de Taxonomieverordening zijn vastgesteld. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT GEMETEN IN 
HOEVEREE DIT FINANCIËLE PRODUCT DE DUURZAME 
BELEGGINSDOELSTELLING BEHAALT? 

Of de duurzame beleggingsdoelstellingen worden behaald, wordt gemeten op basis van de mate 
waarin de duurzame beleggingen afgestemd zijn op de relevante SDG's van de VN. Indien er 
relevante gegevens voorhanden zijn, wordt nagegaan in hoeverre de voor de taxonomie in 
aanmerking komende activiteiten op de taxonomie zijn afgestemd. Overeenkomstig artikel 10 van 
Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële 
dienstensector (SFDR) vindt u meer informatie over de indicatoren op onze webpagina's over 
duurzaamheid. 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
De duurzame beleggingen hebben een toets doorstaan waarbij is vastgesteld dat ze geen ernstige 
afbreuk doen (do no significant harm, "DNSH") aan andere sociale of milieudoelstellingen (DNSH-
test). De prestaties van het volledige beleggingsuniversum van NAM worden op basis van meerdere 
PAI-indicatoren beoordeeld aan de hand van een intern ontwikkelde, kwantitatieve "PAI-tool". De tool 
maakt gebruik van diverse gegevensbronnen uit tal van ESG-thema's om te garanderen dat de 
prestaties van de ondernemingen waarin is belegd naar behoren worden geanalyseerd aan de hand 
van een strikte, intern ontwikkelde methode. De output van de PAI-tool vormt de basis voor de DNSH-
test. De resultaten worden verder aangevuld met externe gegevens over milieu- en sociale factoren 
om tot het testresultaat te komen. 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De PAI-indicatoren worden beoordeeld in de PAI-tool van NAM en de resultaten vormen een wezenlijk 
onderdeel van de DNSH-test. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

Als onderdeel van het proces waarbij duurzame beleggingen worden geïdentificeerdaan de hand van 
de PAI-tool van NAM, wordt nagegaan en gegarandeerd dat de duurzame beleggingen overeenkomen 
met de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de leidende beginselen van de VN 
inzake bedrijfsleven en mensenrechten.  
 
 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja 

  
De prestaties van het volledige beleggingsuniversum van NAM worden op basis van meerdere PAI-
indicatoren beoordeeld aan de hand van een intern ontwikkelde, kwantitatieve PAI-tool. Van 
portefeuillebeheerders wordt verwacht dat zij in het kader van het portefeuillebeheer rekening houden 
met de negatieve gevolgen van hun beleggingsbeslissingen op basis van de PAI-indicatoren. Welke 
specifieke PAI-indicatoren in aanmerking worden genomen, hangt af van de gegevens die 
beschikbaar zijn; dit kan veranderen naarmate de kwaliteit en de beschikbaarheid van de gegevens 
verbeteren.  
 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
duurzaamheidsdoelstelling
en van dit financiële 
product worden 
verwezenlijkt. 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 

https://www.nordea.be/nl/private/?tab=sustainability-related-disclosures
https://www.nordea.be/nl/private/?tab=sustainability-related-disclosures


 
 

Informatie over de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren zal beschikbaar worden gesteld in het jaarverslag dat overeenkomstig artikel 
11, lid 2, van de SFDR moet worden gepubliceerd. 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Met een fundamentele bottom-upbenadering wordt er vastgesteld welke bedrijven op aanzienlijke 
toekomstige kasstromen uit hun betrokkenheid bij milieuoplossingen kunnen rekenen. 
 
Het Fonds belegt in bedrijven die deel uitmaken van een bedrijfseigen beleggingsuniversum van 
aanbieders van milieuvriendelijke oplossingen. De bedrijven in het beleggingsuniversum zijn wezenlijk 
betrokken bij economische activiteiten die als ecologisch duurzaam worden beschouwd. Ze worden 
beoordeeld op basis van hun bijdrage aan de relevante SDG's van de VN die betrekking hebben op 
het milieu of hun betrokkenheid bij activiteiten die zijn afgestemd op de EU-taxonomie. 
 
Nadere informatie over het algemene beleggingsbeleid van het Fonds is te vinden in het hoofdstuk 
'Beleggingsdoelstelling en -beleid' van het prospectus. 
 
Actief aandeelhourschap 
NAM gaat namens zijn cliënten op diverse manieren de dialoog met bedrijven en overheidsemittenten 
aan om ze ertoe te bewegen ESG-normen beter in hun bedrijfsvoering te integreren en ze ertoe aan 
te zetten zich bij hun besluitvorming op de lange termijn te richten. 
 
Beleid inzake verantwoord beleggen 
Het Beleid inzake verantwoord beleggen van NAM schrijft voor dat er niet belegd mag worden in 
bedrijven die betrokken zijn bij de vervaardiging van illegale wapens of kernwapens of in bedrijven die 
boven een bepaalde omzetdrempel voor inkomsten uit kolenwinning uitkomen. Ter uitvoering van dit 
beleid worden er basiswaarborgen ingezet in de vorm van een op normen gebaseerde screening en 
een uitsluitingslijst, beide op NAM-niveau. Naar aanleiding van regelmatige screenings onderneemt 
het Responsible Investment Committee van NAM passende maatregelen voor bedrijven die 
beschuldigd zijn van schendingen van het internationaal recht en internationale normen of betrokken 
zijn bij controverses op dat gebied. Als engagement-initiatieven mislukken of zinloos worden geacht, 
kunnen beleggingen in het bedrijf opgeschort worden of komt het bedrijf op de uitsluitingslijst terecht. 
Op onze website vindt u meer informatie over het Beleid inzake verantwoord beleggen en de 
Uitsluitingslijst.  
 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN 
GEBRUIKT VOOR HET SELECTEREN VAN DE BELEGINGGEN ZODAT DE 
DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING WORDT BEHAALD ?  

▪ Percentage beleggingen die zijn afgestemd op de EU-taxonomie  
▪ Percentage duurzame beleggingen zoals gedefinieerd door de intern ontwikkelde 

methode van NAM die duurzame beleggingen identificeert op basis van hun bijdrage 
aan de SDG's van de VN en/of activiteiten die op de EU-taxonomie zijn afgestemd.  

▪ Uitsluitingen op basis van sector en op basis van waarden voorkomen dat er belegd 
wordt in activiteiten die ongeschikt worden geacht voor de strategie. Overeenkomstig 
artikel 10 van de SFDR vindt u meer informatie over het uitsluitingsbeleid op onze 
webpagina's over duurzaamheid.  

▪ Het Beleid van NAM inzake fossiele brandstoffen overeenkomstig het Akkoord van 
Parijs bepaalt limieten voor de blootstelling van bedrijven aan de productie en 
distributie van fossiele brandstoffen en daaraan gerelateerde diensten. Dit betekent 
dat het Fonds niet belegt in bedrijven die sterk  

▪ betrokken zijn bij de productie en distributie van fossiele brandstoffen en daaraan 
gerelateerd diensten, tenzij ze een gedocumenteerde transitiestrategie hebben die 
aansluit bij het Akkoord van Parijs.  

▪ Het Fonds houdt zich aan het Beleid inzake verantwoord beleggen van NAM en belegt 
niet in bedrijven die op de uitsluitingslijst van Nordea staan vanwege schending van 
internationale normen of betrokkenheid bij controversiële bedrijfsactiviteiten. 

De bindende elementen worden gedocumenteerd en doorlopend gemonitord. Los daarvan beschikt 
NAM over risicobeheerprocedures om de financiële en regelgevingsrisico's te beheersen en ervoor te 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 

https://www.nordeaassetmanagement.com/legal-documents-and-policies
https://www.nordea.lu/documents/static-links/Nordea_Exclusion_List.pdf/


 
 

zorgen dat mogelijke problemen op passende wijze worden geëscaleerd binnen een duidelijke 
bestuurlijke structuur.  
  
NAM onderwerpt externe gegevensaanbieders aan rigoureuze due-diligence-analyses om de 
toegepaste methoden en de kwaliteit van de gegevens te toetsen. Aangezien de regelgeving en 
normen omtrent niet-financiële verslaglegging zich continu ontwikkelen, blijft het een uitdaging om de 
kwaliteit, dekking en de toegankelijkheid van gegevens te garanderen – voornamelijk voor kleinere 
bedrijven en minder ontwikkelde markten.  

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

 De praktijken op het gebied van goed bestuur van de ondernemingen waarin is belegd, komen aan 
bod in verschillende stadia van het effectenselectieproces. Waarborgen op het gebied van goed 
bestuur zijn inherent aan de op normen gebaseerde screening op NAM-niveau en aan de PAI-
processen van NAM. Daarnaast worden ondernemingen op fondsniveau gescreend op goed bestuur 
door hun betrekkingen met hun werknemers, beloningspraktijken, managementstructuren en naleving 
van de belastingwetgeving te beoordelen. Wat overheidsemittenten betreft, is de beoordeling van 
goede bestuurspraktijken gebaseerd op drie pijlers: 1) de beginselen van bestuur (democratisch 
bestuur), 2) de uitvoering van bestuur en 3) de efficiëntie van bestuur.  

 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE EN HET MINIMUM AANDEEL DUURZAME 
BELEGGINGEN ?  

 
 
 
#1 Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. 
 
#2 Niet duurzaam omvat beleggingen die niet alles duurzame belegging kwalificeren. 

 
*Onder de term beleggingen wordt de IW van het Fonds verstaan, m.a.w. de totale marktwaarde van 
het Fonds. 
 
De assetallocatie kan in de loop van de tijd veranderen en de percentages moeten worden gezien als 
een gemiddelde over een langere periode. De berekeningen kunnen gebaseerd zijn op onvolledige of 
onnauwkeurige gegevens afkomstig van de onderneming of van derden. 

• HOE WORDT MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN DE DUURZAME 
BELEGGINGSDOELSTELLING BEHAALD? 

Niet van toepassing. 

Beleggingen* 

1. Duurzaam 
Het Fonds zal naar  
verwachting voor  
ten minste 85% 
uit duurzame  
beleggingen  
bestaan 

2. Niet 
duurzaam 

Cash, derivaten,  
overige 
beleggingen 
waarvoor 
onvoldoende 
gegevens  
beschikbaar zijn 

Milieu 
beleggingen in die  
bijdragen aan een  
milieudoelstelling  
zoals  
geformuleerd in de  
SDG's van de VN  
en/of de Europese  
Taxonomieverorde 
ning en die als  
duurzaam worden  
aangemerkt in de  
zin van artikel 2, lid  
17, van de SFDR. 

Op de taxonomie 
afgestemd 

Ten minste 2% van  
de duurzame  
beleggingen zouden  
op de EU-taxonomie  
afgestemd moeten  
zijn. 

Overige 
houdt beleggingen  
in die als duurzaam  
worden 
aangemerkt  
in de zin van artikel  
2, lid 17, van de  
SFDR op basis van  
hun bijdrage aan  
milieugerelateerde  
SDG's van de VN. 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

Op basis van de momenteel beschikbare gegevens en schattingen is ten minste 2% in 
overeenstemming met de EU-taxonomie. Pas vanaf 2023 is rapportage voor bedrijven verplicht 
krachtens Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie. In 
afwachting daarvan zijn er te weinig openbare bedrijfsgegevens. Beleggingen moeten dus worden 
geanalyseerd op basis van soortgelijke gegevens die minder betrouwbaar zijn en die gerapporteerde 
cijfers kunnen vertekenen. Hoewel het werkelijke aandeel van op de taxonomie afgestemde 
activiteiten hoger kan zijn, kunnen we dat momenteel slechts voor een zeer laag percentage 
garanderen. Of de beleggingen op de taxonomie zijn afgestemd, is niet door accountants of andere 
derden gecontroleerd.  
 
Externe gegevensaanbieders berekenen of beleggingen in aanmerking komen voor afstemming op 
de taxonomie en of ze op de taxonomie zijn afgestemd, en stellen die berekeningen ter beschikking. 
Op basis van de methodologie die de externe gegevensaanbieders toepassen, wordt nagegaan hoe 
bedrijven betrokken zijn bij economische activiteiten die substantieel bijdragen aan een 
milieudoelstelling en tegelijkertijd geen ernstige afbreuk doen aan andere duurzame doelstellingen, 
en  
voldoen aan sociale minimumwaarborgen. Of een belegging in overeenstemming is met de 
taxonomie, is afhankelijk van het percentage van de omzet dat afkomstig is van (potentieel) op de 
taxonomie afgestemde activiteiten. De methodes die gegevensaanbieders toepassen, lopen uiteen 
en zolang bedrijven nog te weinig gegevens openbaar maken en beoordelingen dus noodgedwongen 
grotendeels op soortgelijke gegevens gebaseerd zijn, liggen de resultaten ervan mogelijk niet volledig 
op één lijn.  
 

 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

Er is geen minimumaandeel van beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Het Fonds kan beleggen in economische activiteiten die nog niet in aanmerking komen als ecologisch 
duurzame economische activiteiten of waarvoor de technische reguleringsnormen nog niet definitief 
zijn vastgesteld. Veel ondernemingen waarin is belegd, maken nog geen informatie bekend over de 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

2%

98%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

2%

98%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

mate waarin ze op de EU-taxonomie zijn afgestemd. Bepaalde beleggingen kunnen echter op grond 
van hun bijdrage aan de SDG’s van de VN in verband worden gebracht met milieudoelstellingen. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN  
SOCIAAL DOELSTELLING? 

Niet toepasbaar. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2NIET DUURZAAM”? 
WAARVOOR ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF 
SOCIALE MINIMUMWAARBORGEN?  

Cash kan worden aangehouden als aanvullende liquiditeit of om risico's te spreiden. Het Fonds kan 
gebruikmaken van derivaten en andere technieken voor de doeleinden die beschreven staan in het 
hoofdstuk 'Waarvoor de fondsen derivaten kunnen gebruiken' in het prospectus. Ook effecten 
waarvoor geen relevante gegevens beschikbaar zijn, behoren tot deze categorie. Dergelijke 
beleggingen worden geanalyseerd zodat wea kunnen garanderen dat ze voldoen aan sociale 
minimumwaarborgen. 

IS ER EEN SPECIALE INDEX BEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK 
AANGEWEZEN OM DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING TE BEHALEN ? 

 Niet toepasbaar. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK ZODANIG REKENING GEHOUDEN 
MET DUURZAAMHEIDSFACTOREN DAT ER SPRAKE IS VAN DOORLOPEND 
AFGESTEMD OP DE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING? 

Niet toepasbaar. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 Niet toepasbaar. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet toepasbaar. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN? 

Niet toepasbaar. 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: https:// 
allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de beheerders: 
https://www.nordea.lu/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices die meten of 
het financiële product de 
duurzame 
belegginsdoelstelling 
behaalt. 

https://www.nordea.lu/
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, 
leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van 
Verordening (EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz JPM Emerging Markets Opportunities 
ISIN-code : LU0802113760 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 549300N2M0RNZA5PLL44 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT 
FINANCIËLE PRODUCT? 

Het Fonds bevordert een breed scala aan milieu- en/of sociale kenmerken via zijn 
opnamecriteria voor beleggingen die milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen. Het moet 
minstens 51% van zijn activa in dergelijke effecten beleggen. Het bevordert ook bepaalde normen 
en waarden door bepaalde ondernemingen van de portefeuille uit te sluiten. 
 
Via zijn opnamecriteria bevordert het Fonds milieukenmerken zoals een doeltreffend beheer van 
toxische emissies en afval, en een goede staat van dienst op milieugebied. Het bevordert ook 
sociale kenmerken, zoals effectieve duurzaamheidsinformatie, positieve scores op het gebied van 
arbeidsverhoudingen en veiligheidsbeheer. 
 
Via zijn uitsluitingscriteria bevordert het Fonds bepaalde normen en waarden, zoals steun voor de 
bescherming van internationaal afgekondigde mensenrechten en vermindering van toxische 
emissies, door ondernemingen die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten, zoals de productie van 
controversiële wapens, volledig uit te sluiten en maximale drempels voor inkomsten, productie- of 
distributiepercentages toe te passen op andere ondernemingen, zoals die welke betrokken zijn bij de 
productie van thermische kolen en tabak. Voor meer informatie, zie het uitsluitingsbeleid voor het 
Fonds op https://am.jpmorgan.com/be/en/asset-management/adv/.  
 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  X  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 X  Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 10% behelzen 

☐   met een ecologische doelstelling in 

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

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

X met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten bevat. Deze 
verordening bevat geen 
lijst van sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit hoeft 
niet het geval te zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 

https://am.jpmorgan.com/be/en/asset-management/adv/


 
 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 

Er is geen benchmark aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Een combinatie van de eigen ESG-scoremethodologie van de beheerder en/of gegevens van 
derden worden gebruikt als indicatoren om de verwezenlijking te meten van de milieu- en/of sociale 
kenmerken die het Fonds promoot. 
 
De methodologie is gebaseerd op het beheer van een onderneming van relevante milieu- of sociale 
kwesties zoals haar toxische emissies, afvalbeheer, arbeidsverhoudingen en veiligheidskwesties. 
Om te worden opgenomen in de 51% van de activa die milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen, 
moet een bedrijf in de top 80% scoren ten opzichte van zijn sectorgenoten op zijn milieuscore of 
sociale score en goede bestuurspraktijken volgen. Zie "Wat is het beleid om de goede 
bestuurspraktijken van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd te beoordelen?" hieronder voor 
meer informatie over goed bestuur. 
 
Om bepaalde normen en waarden te bevorderen, gebruikt de beheerder gegevens om de deelname 
van een bedrijf aan bepaalde gerelateerde activiteiten te meten. Screening op die gegevens 
resulteert in volledige uitsluiting van bepaalde potentiële beleggingen en gedeeltelijke uitsluiting op 
basis van maximale percentagedrempels voor inkomsten, productie of distributie voor andere 
beleggingen. Een deelverzameling van de "negatieve duurzaamheidsindicatoren", zoals uiteengezet 
in de technische reguleringsnormen van de SFDR van de EU, wordt ook opgenomen in de 
screening en de relevante worden gebruikt om vastgestelde overtreders te identificeren en uit te 
sluiten. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE 
HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE 
DRAAGT DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

De doelstellingen van de duurzame beleggingen die het Fonds gedeeltelijk voornemen te doen, 
kunnen elk van de volgende elementen, of een combinatie daarvan, omvatten: Milieudoelstellingen 
(i) beperking van klimaatrisico's, (ii) overgang naar een circulaire economie; Sociale doelstellingen (i) 
inclusieve en duurzame gemeenschappen - meer vrouwelijke bestuurders, (ii) inclusieve en 
duurzame gemeenschappen - meer vrouwelijke vertegenwoordiging in raden van bestuur en (iii) 
zorgen voor een fatsoenlijke werkomgeving en -cultuur. 
 
De bijdrage tot deze doelstellingen wordt bepaald door (i) duurzaamheidsindicatoren voor producten 
en diensten, die kunnen bestaan uit het percentage van de inkomsten uit de levering van producten 
en/of diensten die bijdragen tot de relevante duurzame doelstelling, zoals een bedrijf dat 
zonnepanelen of schone energietechnologie produceert die voldoet aan de eigen drempels van de 
beheerder en bijdraagt tot de beperking van het klimaatrisico; of (ii) het feit dat het een operationele 
leider van een peergroep is die bijdraagt tot de relevante doelstelling. Een leider van een peergroup 
is gedefinieerd als een score in de top 20% ten opzichte van gelijken op basis van bepaalde 
operationele duurzaamheidsindicatoren. Bijvoorbeeld, scoren in de top 20% ten opzichte van 
gelijken op de totale afvalimpact draagt bij tot een overgang naar een circulaire economie.  
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
De Duurzame Beleggingen die het Fonds gedeeltelijk van plan is te doen, zijn onderworpen aan een 
screeningproces waarbij de ondernemingen die de grootste overtredingen begaan met betrekking tot 
bepaalde milieuoverwegingen, zoals klimaatverandering, bescherming van water en mariene 
hulpbronnen, overgang naar een circulaire economie, vervuiling en bescherming van biodiversiteit 
en ecosystemen, worden geïdentificeerd en uitgesloten van kwalificatie als Duurzame Belegging. De 
beheerder past ook een scherm toe om zich aan te passen aan de OESO-richtlijnen voor 
multinationals en de leidende beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en mensenrechten, zoals 
bepaald in het kader van de Minimale waarborgen in de EU-Taxonomieverordening. 
 
 



 
 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

Er wordt rekening gehouden met bepaalde indicatoren voor ongunstige effecten op 
duurzaamheidsfactoren, zoals uiteengezet in de technische reguleringsnormen van de EU SFDR, 
om aan te tonen dat een investering in aanmerking komt als een duurzame investering. In het 
bijzonder is er rekening gehouden met de negatieve duurzaamheidsindicatoren 10 en 14 van de 
technische reguleringsnormen van de EU SFDR met betrekking tot schendingen van het Global 
Compact van de VN en controversiële wapens, via de hierboven beschreven uitsluitingen op basis 
van waarden en normen in het antwoord op de vraag "Welke milieu- en/of sociale kenmerken 
worden door dit financieel product bevorderd?". Verdere aanvullende negatieve 
duurzaamheidsindicatoren, zoals de indicatoren 3, 5, 6 en 9 zoals uiteengezet in de technische 
reguleringsnormen van de SFDR van de EU met betrekking tot broeikasgasintensiteit, aandeel van 
niet-hernieuwbare energieconsumptie en -productie, energieverbruik en gevaarlijk afval worden in 
aanmerking genomen als onderdeel van het "do no significant harm"-scherm dat in het antwoord op 
de bovenstaande vraag wordt beschreven. Emittenten die onder een vooraf bepaalde drempel 
blijven op basis van de relevante technische reguleringsnormen van de EU, worden uitgesloten. De 
beheerder kan naar eigen goeddunken een bredere reeks indicatoren voor negatieve effecten op 
duurzaamheidsfactoren in aanmerking nemen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
Met de op normen gebaseerde uitsluitingen van de portefeuille, zoals hierboven beschreven onder 
"Welke milieu- en/of sociale kenmerken worden door dit financiële product bevorderd?", wordt 
gestreefd naar afstemming op deze richtlijnen en beginselen. Gegevens van derden worden gebruikt 
om overtreders te identificeren en relevante beleggingen in deze bedrijven te verbieden. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de 
EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 
 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja   

 
Het Fonds neemt geselecteerde belangrijke negatieve effecten op duurzaamheidsfactoren in 
overweging door middel van een op waarden en normen gebaseerde screening om uitsluitingen toe 
te passen. De indicatoren 10 en 14 met betrekking tot schendingen van het Global Compact van de 
VN en controversiële wapens uit de technische reguleringsnormen van de SFDR van de EU worden 
voor deze screening gebruikt. Het Fonds gebruikt ook bepaalde indicatoren als onderdeel van de 
"Do No Significant Harm"-screening, zoals uiteengezet in het antwoord op de vraag hierboven, om 
aan te tonen dat een belegging in aanmerking komt als duurzame belegging. 
 
Meer informatie is te vinden in toekomstige jaarverslagen over het Fonds en onder "Approach to EU 
MiFID Sustainability Preferences" op https://am.jpmorgan.com/be/en/asset-management/adv/  
 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 

https://am.jpmorgan.com/be/en/asset-management/adv/


 
 

De strategie van het Fonds kan met betrekking tot de algemene beleggingsaanpak en de ESG-
aanpak als volgt worden beoordeeld: 
 
Beleggingsaanpak 
 

- Maakt gebruik van een fundamenteel, bottom-up aandelenselectieproces in combinatie met 
een top-down visie op landen. 

- Gebruikt een hoge overtuigingskracht om de beste beleggingsideeën te vinden. 
 
ESG-aanpak: ESG-belofte 
 

- Sluit bepaalde sectoren, bedrijven of praktijken uit op basis van specifieke waarden of op 
normen gebaseerde criteria. 

- Ten minste 51% van het vermogen te beleggen in bedrijven met positieve milieu- en/of 
sociale kenmerken. 

- Ten minste 10% van het vermogen te beleggen in duurzame beleggingen. 
- Alle bedrijven volgen goede bestuurspraktijken. 

 
Zie de details van de Fondsen onder "Beschrijving van de Fondsen" voor meer informatie. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN 
AAN ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De bindende elementen van de beleggingsstrategie die worden gebruikt om de investeringen te 
selecteren om elk van de milieu- of sociale kenmerken te bereiken, zijn: 
 

- De eis om ten minste 51% van de activa te beleggen in bedrijven met positieve milieu- en/of 
sociale kenmerken. 

- De op waarden en normen gebaseerde screening om volledige uitsluiting toe te passen ten 
aanzien van bedrijven die betrokken zijn bij bepaalde activiteiten zoals de productie van 
controversiële wapens en het toepassen van drempels voor maximale inkomsten, productie- 
of distributiepercentages op andere bedrijven zoals die welke betrokken zijn bij thermische 
kolen en tabak. 

- De eis dat alle ondernemingen in de portefeuille goede bestuurspraktijken volgen. 
 
Het Fonds verbindt zich er ook toe ten minste 10% van de activa te beleggen in duurzame 
beleggingen. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN 
DIE BELEGGINGSSTRA-TEGIE?? 

Het Fonds past een dergelijk toegezegd minimumtarief niet toe. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Alle beleggingen (met uitzondering van contanten en derivaten) worden gescreend om bekende 
overtreders van goede bestuurspraktijken uit te sluiten. Bovendien gelden voor de beleggingen die 
behoren tot de 51% van de activa die milieu- en/of sociale kenmerken bevorderen of in aanmerking 
komen voor duurzame beleggingen, aanvullende overwegingen zijn van toepassing. Voor deze 
beleggingen maakt het Fonds gebruik van een vergelijking met een referentiegroep en worden 
ondernemingen uitgesloten die niet in de top 80% scoren ten opzichte van gelijken op basis van 
indicatoren van goed bestuur.  

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

Het Fonds neemt zich voor ten minste 51% van zijn activa toe te wijzen aan ondernemingen met 
positieve milieu- en/of sociale kenmerken en ten minste 10% van de activa aan duurzame 
beleggingen. Het Fonds verbindt zich er niet toe een deel van de activa specifiek te beleggen in 
ondernemingen met positieve milieukenmerken of specifiek in positieve sociale kenmerken, noch 
verbindt het zich tot een specifieke individuele of combinatie van milieu- of sociale doelstellingen met 
betrekking tot de Duurzame beleggingen. Daarom zijn er geen specifieke minimumtoewijzingen aan 
milieu- of sociale doelstellingen waarnaar in onderstaand schema wordt verwezen. 
 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning van 
het betrokken personeel 
en naleving van 
belastingwetgeving. 



 
 

Bijkomende liquide middelen, deposito's bij kredietinstellingen, geldmarktinstrumenten/-fondsen 
(voor het beheer van inschrijvingen en aflossingen in contanten, alsook lopende en uitzonderlijke 
betalingen) en derivaten voor EPM zijn niet opgenomen in het % activa in onderstaande tabel. Deze 
deelnemingen schommelen afhankelijk van de beleggingsstromen en vormen een aanvulling op het 
beleggingsbeleid met minimale of geen gevolgen voor de beleggingsverrichtingen. 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Derivaten worden niet gebruikt om de door het Fonds bevorderde milieu- of sociale kenmerken te 
bereiken. 
 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 
 
  

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 
__51% 

#2 Overige 
beleggingen 

49% 

#1A Duurzame 
beleggingen 

10% 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 
41% 

 

Taxonomie-conform 
 

Overige 
milieudoelstellingen 

 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

Het Fonds belegt ten minste 10% van de activa in duurzame beleggingen, maar 0% van de activa is 
bestemd voor duurzame beleggingen met een milieudoelstelling in overeenstemming met de EU-
Taxonomie. Overeenkomstig wordt 0% van de activa worden ingezet voor overgangs- en 
ondersteunende activiteiten. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Het Fonds belegt minstens 10% van de activa in duurzame beleggingen, doorgaans met zowel 
milieu- als sociale doelstellingen. Het verbindt zich niet tot een specifieke individuele of combinatie 
van duurzame beleggingsdoelstellingen en daarom is er geen toegezegd minimumaandeel. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

Het Fonds belegt minstens 10% van de activa in duurzame beleggingen, doorgaans met 
zowel milieu- als sociale doelstellingen. Het verbindt zich niet tot een specifieke individuele of 
combinatie van duurzame beleggingsdoelstellingen en daarom is er geen toegezegd 
minimumaandeel. 
 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De "andere" beleggingen bestaan uit bedrijven die niet voldeden aan de criteria die zijn beschreven 
in het antwoord op de bovenstaande vraag "Welke duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt om te 
meten in hoeverre elk van de milieu- of sociale kenmerken die door dit financiële product worden 
bevorderd, is bereikt?" Het gaat om beleggingen met het oog op diversificatie. 
 
Voor alle investeringen, inclusief "andere" investeringen, gelden de volgende ESG-
minimumwaarborgen/principe: 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle 
beleggingen van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de 
taxonomie-conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

0%

100%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

0%

100%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening houden 
met de criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
conform de EU-
Taxonomie. 



 
 

- De minimumwaarborgen zoals omschreven in artikel 18 van de EU-Taxonomieverordening 
(met inbegrip van afstemming op de OESO richtlijnen voor multinationals en de UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights).  

- Toepassing van goede bestuurspraktijken (deze omvatten gezonde managementstructuren, 
werknemersverhoudingen, beloning van personeel en naleving van de belastingwetgeving). 

- Naleving van het beginsel "geen significante schade" zoals voorgeschreven in de definitie 
van duurzame belegging in de EU SFDR. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX BEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Niet toepasbaar.  

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Niet toepasbaar.  
 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 Niet toepasbaar.  

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet toepasbaar.  

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Niet toepasbaar.  

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: https:// 
allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de beheerders : 
https://am.jpmorgan.com/be/en/asset-management/adv/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 
1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://am.jpmorgan.com/be/en/asset-management/adv/
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, 
leden 1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van 
Verordening (EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: AE FvS Multiple Opportunities II 
ISIN-code: LU1038809049 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 529900CRWOZ5U0BEER72   
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT 
FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Flossbach von Storch volgt een holistische duurzaamheidsbenadering voor de hele groep: Als 
langetermijnbelegger hecht Flossbach von Storch er belang aan dat portefeuillebedrijven 
verantwoord omgaan met hun ecologische en sociale voetafdruk en de negatieve effecten van hun 
activiteiten actief tegengaan. Om negatieve effecten in een vroeg stadium te kunnen onderkennen, 
wordt onderzocht en geëvalueerd hoe beleggingen omgaan met hun ecologische en sociale 
voetafdruk. Daartoe worden in de beleggingsstrategie bepaalde ecologische en sociale kenmerken 
in aanmerking genomen en wordt waar mogelijk resp. waar nodig naar een positieve ontwikkeling 
toegewerkt. Wat betekent dit concreet? Portefeuillebedrijven worden bijvoorbeeld beoordeeld op de 
klimaatdoelstellingen die zij hebben vastgesteld en de voortgang wordt gecontroleerd aan de hand 
van bepaalde duurzaamheidsindicatoren.  
De volgende ecologische en sociale kenmerken worden daarbij als onderdeel van de 
beleggingsstrategie gepromoot:  
 
AE FvS Multiple Opportunities II hanteert uitsluitingscriteria met sociale en ecologische kenmerken. 
Deze omvatten de uitsluiting van beleggingen in ondernemingen met bepaalde bedrijfsmodellen. 
Hieronder vallen onder andere controversiële wapens.  
 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  x  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 ☐  Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 0% behelzen 

☐   met een ecologische doelstelling in 

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

☐  met een ecologische doelstelling in 

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

☐ met een sociale doelstelling 

x Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten bevat. Deze 
verordening bevat geen 
lijst van sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit hoeft 
niet het geval te zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

Bovendien wordt binnen de beleggingsstrategie een participatiebeleid gevoerd om te kunnen werken  
aan een positieve ontwikkeling in geval van bijzonder ernstige negatieve effecten op bepaalde duur- 
zaamheidsfactoren bij beleggingen. Dit omvat onder meer de thematische terreinen: 
broeikasgasemissies en maatschappij/werkgelegenheid. 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Voor het bereiken van de door AE FvS Multiple Opportunities II gepromote ecologische en sociale 
kenmerken worden de volgende duurzaamheidsindicatoren in aanmerking genomen.   
 
De naleving van de toegepaste uitsluitingen is gebaseerd op omzetdrempels. Uitgesloten worden 
beleggingen in bedrijven die   

• >0% van hun omzet met controversiële wapens,  

• >10% van hun omzet met de productie en/of distributie van defensiemateriaal,  

• >5% van hun omzet met de productie van tabaksproducten,  

• >30% van hun omzet met de winning en/of distributie van steenkool,  
 
Bovendien worden bedrijven uitgesloten die de beginselen van het UN Global Compact ernstig 
schenden zonder dat zij blijk geven van remediërende oplossingen. Wat betekent dit? Indien er geen 
verbetering optreedt in de omstandigheden die tot de ernstige inbreuk hebben geleid, moet in 
beginsel tot desinvestering worden overgegaan. Verder worden overheidsemittenten uitgesloten die 
overeenkomstig de Freedom House-Index als „niet vrij” worden beschouwd.  
 
De uitsluitingslijst wordt voortdurend geëvalueerd en maandelijks bijgewerkt op basis van interne en 
externe ESG-onderzoeksgegevens. Het toezicht op de naleving van de uitsluitingscriteria gebeurt 
zowel voorafgaand aan de belegging, alsook voortdurend tijdens de duur van de belegging.   
 
Om de eventuele ernstige negatieve effecten van de activiteiten van portefeuillebedrijven op het 
milieu en de maatschappij te meten, neemt Flossbach von Storch in het kader van het 
beleggingsproces de „belangrijkste ongunstige effecten” in aanmerking (in het Engels afgekort tot 
“PAIs” of „principal adverse impacts”) overeenkomstig artikel 7, lid 1, punt a) van Verordening (EU) 
2019/2088 (Verordening betreffende informatieverschaffing).   
 
AE FvS Multiple Opportunities II hecht daarbij in het bijzonder belang aan de volgende PAI-
indicatoren: broeikasgasemissies (scope 1 en 2) , broeikasgasemissie-intensiteit evenals CO2-
voetafdruk op basis van scope 1 en 2, alsook het energieverbruik van niet-hernieuwbare energieën. 
Daarnaast wordt aandacht besteed aan schendingen van de beginselen van het UN Global 
Compact, schendingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en aan 
processen om aan beide richtlijnen te voldoen. De indicatoren worden geprioriteerd op basis van 
relevantie, ernst van de negatieve effecten en beschikbaarheid van gegevens. De beoordeling is niet 
gebaseerd op starre bandbreedtes of drempelwaarden waaraan bedrijven moeten voldoen of die ze 
moeten bereiken, maar er wordt gekeken naar een positieve ontwikkeling in de omgang met de 
indicatoren en waar mogelijk en waar nodig wordt daar naartoe gewerkt. Nadere informatie wordt 
hieronder verstrekt in het gedeelte over de beschouwing van de belangrijkste ongunstige effecten.   
Op grond van de ontoereikende kwaliteit en dekking van de gegevens worden in het kader van de 
broeikasgasemissies geen zogenaamde scope 3-emissies en geen energieproductie van niet-
hernieuwbare energiebronnen in aanmerking genomen. De beheerder zal de gegevensdekking 
voortdurend controleren en, indien dit haalbaar wordt geacht, in zijn beleggings- en 
participatieproces opnemen. 
 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE 
HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE 
DRAAGT DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Niet toepasbaar. AE FvS Multiple Opportunities II promoot ecologische/sociale kenmerken, maar 
doet geen duurzame beleggingen. 
 



 
 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

Niet toepasbaar. AE FvS Multiple Opportunities II promoot ecologische/sociale kenmerken, maar 
doet geen duurzame beleggingen. 

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

Niet toepasbaar. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

Niet toepasbaar. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de 
EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 
 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja  

 
AE FvS Multiple Opportunities II houdt in het kader van zijn interne  beleggingsstrategie rekening 
met de belangrijkste ongunstige effecten van de beleggingsbeslissing op duurzaamheidsfactoren 
(principal adverse impacts resp. PAI-indicatoren) in overeenstemming met art. 7, lid 1, punt a) van 
Verordening (EU) 2019/2088 (Informatieverschaffingsverordening), alsook met een aanvullende 
klimaatgerelateerde indicator en twee aanvullende sociale indicatoren van de 
informatieverschaffingsverordening.   
  
Daarbij wordt getracht om de informatie over de beoordeling en weging van de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren zo goed mogelijk te bepalen en te documenteren. 
Het vaststellen, wegen en beoordelen van de belangrijkste ongunstige effecten wordt uitgevoerd als 
onderdeel van het interne analyseproces met behulp van specifieke ESG-analyses, die afzonderlijk 
worden opgesteld voor de belegde emittenten/garanten en waarmee rekening wordt gehouden in 
het risico-rendementsprofiel van de bedrijfsanalyses. De PAI-indicatoren worden geprioriteerd op 
basis van relevantie, ernst van de negatieve effecten en beschikbaarheid van gegevens. De 
beoordeling is niet gebaseerd op starre bandbreedtes of drempelwaarden waaraan bedrijven 
moeten voldoen of die ze moeten bereiken, maar er wordt gekeken naar een positieve ontwikkeling 
in de omgang met de PAI-indicatoren.  
 
Het in aanmerking nemen van de PAI's dient ook voor het bereiken van de door AE FvS Multiple 
Opportunities II gepromote ecologische en sociale kenmerken: In het kader van het 
participatiebeleid wordt gewerkt aan het verminderen van de belangrijkste ongunstige effecten, 
onder meer voor de indicatoren broeikasgasemissies scope 1 & 2, en voor ernstige schendingen 
van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen. Wat betekent dit? Indien een van de portefeuillebedrijven de als bijzonder negatief 
aangemerkte indicatoren niet adequaat aanpakt, wordt dit bij het bedrijf aangekaart en wordt 
getracht binnen een passende termijn naar een positieve ontwikkeling toe te werken. Mocht het 
management niet de noodzakelijke stappen ondernemen richting een adequate verbetering tijdens 
deze termijn, dan maakt het beheer gebruik van zijn stemrecht of reduceert of verkoopt het de 
participatie. Bovendien kunnen uitsluitingen zoals de productie en/of distributie van controversiële 



 
 

wapens en de winning en/of distributie van steenkool bijdragen tot een vermindering of vermijding 
van individuele negatieve duurzaamheidseffecten.   
 
Op grond van de ontoereikende kwaliteit en dekking van de gegevens worden in het kader van de 
broeikasgasemissies geen zogenaamde scope 3-emissies en geen energieproductie van niet-
hernieuwbare energiebronnen in aanmerking genomen. De beheerder zal de gegevensdekking 
voortdurend controleren en, indien dit haalbaar wordt geacht, in zijn beleggings- en 
participatieproces opnemen. 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Het algemene beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van AE FvS Multiple Opportunities II is 
omschreven in bijlage 3a en is gebaseerd op de algemeen geldende duurzaamheidsbenadering van 
de ESG-integratie, de participatie en het stemrecht van de Flossbach von Storch-groep, alsmede op 
de uitsluitingscriteria en de overweging van de belangrijkste ongunstige effecten van de 
beleggingsbeslissing op duurzaamheidsfactoren (zoals hierboven beschreven).   
 
Flossbach von Storch integreert de duurzaamheidsfactoren volledig in het eigen beleggingsproces 
dat meerdere fasen doorloopt. Duurzaamheidsfactoren omvatten aspecten in verband met milieu-, 
sociale en arbeidsvraagstukken, eerbiediging van de mensenrechten en bestrijding van corruptie en 
omkoping, zoals bijv. PAI-indicatoren en andere ESG-controversen.   
 
In het kader van een specifieke ESG-analyse worden duurzaamheidsfactoren getoetst op hun 
potentiële kansen en risico's, en wordt te goeder trouw beoordeeld of een onderneming al dan niet 
negatief opvalt door haar milieu- en sociale activiteiten en de manier waarop zij daarmee omgaat. 
Elk van de factoren wordt bekeken vanuit het perspectief van een langetermijnbelegger om er zeker 
van te zijn dat geen van de aspecten leidt tot negatieve effecten op het langetermijnrendement van 
een belegging.  
 
Met de bevindingen van de ESG-analyse wordt rekening gehouden in het kansen-/risicoprofiel van 
de bedrijfsanalysen. Alleen als er geen ernstige duurzaamheidsconflicten zijn die het 
toekomstpotentieel van een bedrijf of emittent in gevaar brengen, wordt een beleggingsidee 
opgenomen in de zogenaamde focuslijst (voor aandelen) of garantielijst (voor obligaties) en wordt 
het dus een mogelijke belegging. De portefeuillebeheerders kunnen alleen beleggen in effecten die 
op deze interne focusresp. garantenlijsten (aandelen/obligaties) staan. Dit beginsel zorgt ervoor dat 
effecten waarin wordt belegd het interne analyseproces hebben doorlopen en dus overeenstemmen 
met het interne kwaliteitsbegrip.  
 
In samenhang met een actieve participatie als aandeelhouder hanteert Flossbach von Storch een 
strak participatiebeleid en richtlijnen voor de uitoefening van stemrecht. Daarbij worden de 
ontwikkelingen van portefeuillebeleggingen gevolgd en geanalyseerd. Indien een van de 
portefeuillebedrijven de als bijzonder negatief aangemerkte duurzaamheidsfactoren, die een blijvend 
effect op de bedrijfsontwikkeling kunnen hebben, niet adequaat aanpakt, wordt dit bij het bedrijf 
aangekaart en wordt getracht naar een positieve ontwikkeling toe te werken. Flossbach von Storch 
ziet zichzelf als constructieve (waar mogelijk) of als een corrigerende (waar nodig) sparringpartner, 
die zinvolle adviezen geeft en het management ondersteunt bij de uitvoering. Mocht het 
management niet voldoende stappen ondernemen richting een duurzaam bedrijfsmodel, dan maakt 
het beheer gebruik van zijn stemrecht in verband hiermee of reduceert of verkoopt het de 
participatie. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN 
AAN ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

Het Fonds belegt op het gebied van ecologische en sociale kenmerken alleen in ondernemingen die 
aan de volgende uitsluitingscriteria voldoen:  

• controversiële wapens (omzetdrempel ≤ 0%)  
• productie en/of distributie van defensiemateriaal (omzetdrempel ≤ 10%)  
• productie van tabaksproducten (omzetdrempel ≤ 5%)  
• winning en/of distributie van steenkool (omzetdrempel ≤ 30%)  

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

• geen ernstige schendingen van UN Global Compact  
Bovendien worden overheidsemittenten uitgesloten die overeenkomstig de classificatie van de 
Freedom House-Index een ontoereikende score behalen (classificatie „niet vrij”). 

 
Het Fonds let erop dat er verantwoord wordt omgegaan met de volgende PAI-indicatoren: 
broeikasgasemissies (scope 1 en 2), broeikasgasemissie-intensiteit evenals CO2 voetafdruk op 
basis van scope 1 en 2, alsook het energieverbruik van niet-hernieuwbare energieën.  
Daarnaast wordt aandacht besteed aan schendingen van de beginselen van het UN Global 
Compact, schendingen van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en aan 
processen om aan beide richtlijnen te voldoen. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN 
DIE BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Niet toepasbaar. Het Fonds verbindt zich er niet toe het beleggingsuniversum met een bepaald 
minimumpercentage te reduceren. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Flossbach von Storch besteedt in zijn analyseproces bijzondere aandacht aan het 
ondernemingsbestuur, omdat dit verantwoordelijk is voor de duurzame ontwikkeling van de 
onderneming. Hiertoe behoort ook het verantwoord rekening houden met ecologische en sociale 
factoren die bijdragen aan het succes van een onderneming op lange termijn.   

 
In het kader van het meerfasen-analyseproces wordt aan de hand van een interne beoordeling 
getoetst en vervolgens getracht, naar beste eer en geweten erop toe te zien dat er in 
ondernemingen wordt belegd die duidelijk blijk geven van een goed ondernemingsbestuur. 
 
Daartoe worden onder andere de volgende vragen gesteld en beantwoord:  

• Houdt de bedrijfsvoering regelmatig en in toereikende omvang rekening met milieu-, 
maatschappelijke en economische kadervoorwaarden?  

• Handelen de (in dienst zijnde) managers met verantwoordelijkheidsgevoel en visie?  
 

Bovendien worden in het kader van de richtlijnen voor de uitoefening van het stemrecht kritische 
factoren gedefinieerd die een goede corporate governance in de weg kunnen staan en waarmee in 
beginsel rekening moet worden gehouden bij het bijwonen van algemene en 
aandeelhoudersvergaderingen. 

 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPLAND? 

 
Het Fonds heeft in principe de mogelijkheid, afhankelijk van de marktsituatie en volgens de 
inschatting van het fondsmanagement, te beleggen in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, 
certificaten, andere gestructureerde producten (bijvoorbeeld reverse convertible bonds, obligaties 
met warrants en converteerbare obligaties), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en 
termijndeposito’s. Bij de certificaten gaat het om certificaten op wettelijk toelaatbare basiswaarden 
zoals bijv.: aandelen, obligaties, beleggingsfondsaandelen, financiële indices en deviezen.  
 
De geplande activa-allocatie luidt als volgt. 
 
#1 Afgestemd op E/S- kenmerken:  
Er wordt voor minstens 51% belegd in effecten en geldmarktinstrumenten, die overeenkomstig art. 
41, lid 1a), van de wet van 17 december 2010 over instellingen voor collectieve beleggingen en 
overeenkomstig het beleggingsbeleid van het Fonds toegelaten zijn. De activa in de portefeuille, 
alsmede de derivaten voor beleggingsdoeleinden en mogelijke investeringen in doelfondsen, worden 
voortdurend getoetst aan bovengenoemde uitsluitingscriteria en PAI-indicatoren.  
#2 Overige:  
Het resterende deel van de beleggingen heeft betrekking op liquide middelen (vooral contanten om 
aan de betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen), derivaten (vooral 
valutatermijntransacties ter afdekking) en, voor een verdere diversificatie, indirecte beleggingen in 
edele metalen, uitsluitend goudcertificaten. Bij de indirecte beleggingsmogelijkheden in edele 
metalen is de materiële levering daarvan uitgesloten. 
 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning van 
het betrokken personeel 
en naleving van 
belastingwetgeving. 



 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 
 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Er wordt gebruik gemaakt van derivaten om beleggingsdoelstellingen van het Fonds te behalen en 
om beleggings- en afdekkingsdoelen te bereiken. Voor zover deze gebruikt worden voor 
beleggingsdoeleinden, houden zij rekening met de ecologische en sociale kenmerken die het Fonds 
promoot. Derivaten op indices vormen hier een uitzondering op. Indien deze worden gebruikt voor 
afdekkingsdoeleinden, is het gebruik ervan niet gericht op het bereiken van de ecologische en 
sociale kenmerken. 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

De beleggingen die ten grondslag liggen aan Flossbach von Storch – Multi Asset - dragen niet bij 
aan het bereiken van een milieudoelstelling in overeenstemming met art. 9 van Verordening (EU) 
2020/852 (EU Taxonomy). Het minimumaandeel van de ecologisch duurzame beleggingen 
overeenkomstig de EU-taxonomie bedraagt 0%. Hoofddoelstelling van het Fonds is bij te dragen 
aan het opvolgen van de ecologische en sociale kenmerken. Derhalve verplicht dit Fonds zich 
momenteel niet om een minimumaandeel van zijn totale vermogen in ecologisch duurzame 
economische activiteiten overeenkomstig artikel 3 van de EU-taxonomie te beleggen. Dit heeft ook 
betrekking op gegevens over beleggingen in economische activiteiten die volgens artikel 16 resp. 
10, lid 2, van de EU-taxonomie als faciliterende of transitieactiviteiten worden geclassificeerd. 
 

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 

#2 Overige 
beleggingen 

#1A Duurzame 
beleggingen 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 

Taxonomie-conform 

Overige 
milieudoelstellingen 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 



 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

Niet toepasbaar. AE FvS Multiple Opportunities II promoot ecologische/sociale kenmerken, maar 
doet geen duurzame beleggingen. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-  
TAXONOMIE? 

Niet toepasbaar. AE FvS Multiple Opportunities II promoot ecologische/sociale kenmerken, maar 
doet geen duurzame beleggingen. 

 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

Niet toepasbaar. AE FvS Multiple Opportunities II promoot ecologische/sociale kenmerken, maar 
doet geen duurzame beleggingen. 

 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 
MINIMUMWAARBORGEN?  

Onder „#2 Overige beleggingen“ vallen de volgende beleggingen:   
  
Liquide middelen worden met name in de vorm van contanten ingezet om te kunnen voldoen aan 
kortlopende betalingsverplichtingen. Hierbij wordt geen ecologische of sociale mini mumdoelstelling 
vastgesteld.  

 
Derivaten die voor afdekkingsdoeleinden worden gebruikt, evenals derivaten op indices die voor 
beleggingsdoeleinden worden gebruikt.  

 
Indirecte beleggingen in edele metalen, momenteel uitsluitend in goudcertificaten, worden met het 
oog op verdere diversifiëring gebruikt. Deze worden uitsluitend bij partners aangekocht die zich 
verbonden hebben tot naleving van de Responsible Gold Guidance van de LBMA (London Bullion 
Market Association). Deze richtlijn moet voorkomen dat goud bijdraagt tot systematische of 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle 
beleggingen van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de 
taxonomie-conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening houden 
met de criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
conform de EU-
Taxonomie. 

0%

100%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

0%

100%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen



 
 

verstrekkende schendingen van mensenrechten, conflictfinanciering, witwassen van geld of 
terrorismefinanciering.  

 
Indirecte beleggingen in doelfondsen worden voor verdere diversifiëring gebruikt. Bij de selectie van 
doelfondsen worden de door dit Fonds gepromote ecologische en sociale  kenmerken in aanmerking 
genomen. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Niet toepasbaar. AE FvS Multiple Opportunities II promoot ecologische/sociale kenmerken, maar 
bepaalt geen index als referentiebenchmark. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Niet toepasbaar. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

Niet toepasbaar. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet toepasbaar. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Niet toepasbaar 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

  
 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: https:// 
allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de vermogensbeheerders:  
https://www.fvsinvest.lu/en/esg/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 



 
 

1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 



 
 

 
Allianz Benelux NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel: +32 2 214.61.11, www.allianz.be BE 0403.258.197, RPM 
Brussel, IBAN: BE74 3100 1407 6507, BIC: BBRUBEBB Verzekeringsmaatschappij erkend door de BNB (Nationale Bank van 
België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 voor de uitoefening van de verzekeringsbranches "Leven" en "Niet-
Leven", BNB: Blvd de Berlaimont 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. 

Duurzame beleggingsdoelstelling 

 
Model voor  de precontractuele informatieverschaffing voor de financiële producten als 
bedoeld in artikel 9, leden 1 tot en met 4bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 5, 
eerste alinea, van Verordening (EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz DPAM Bonds Emerging Markets Sustainable  
ISIN-code : LU0907928062 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 549300SSFJ1T430O4I73 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WAT IS DE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING VAN DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
De doelstelling van het Fonds is beleggers via een actief portefeuillebeheer blootstelling te bieden 
aan schuldbewijzen die zijn uitgegeven (of gewaarborgd) door opkomende landen (met inbegrip van 
hun lokale overheden) of bepaalde internationale overheidsinstellingen en die zijn geselecteerd op 
basis van criteria voor duurzame ontwikkeling. 
 
Het Fonds wil investeren in landen die zich inzetten voor de eerbiediging van de grondrechten 
(mensenrechten, arbeidsrechten, democratische rechten, enz.), de bescherming van hun 
milieukapitaal en de bevordering van het welzijn van hun huidige en toekomstige generaties. Op 
basis van een strenge selectie van landen in combinatie met een formeel en systematisch 
engagementbeleid en met een focus op erkende impactobligaties (groene obligaties en 
equivalenten), streeft het Fonds ernaar te investeren in de meest geëngageerde landen of die de 
beste inspanningen tonen op het gebied van duurzame ontwikkeling.  
 
De doelstelling van duurzame ontwikkeling wordt nagestreefd door middel van   
 

- strenge ESG-screening, gebaseerd op een eigen duurzaamheidsmodel voor landen die 
afgestemd zijn op de duurzame ontwikkelingsdoelen;  

⚫⚫ X Ja ⚫⚫  ☐  Nee 

X Het product hanteert het volgende 
minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : 40% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

X Er zal een minimumaandeel duurzame 
beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan :  40% 

 ☐  Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van___% behelzen 

☐   met een ecologische doelstelling in 

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

☐  met een ecologische doelstelling in 

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

☐ met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten bevat. Deze 
verordening bevat geen 
lijst van sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit hoeft 
niet het geval te zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
duurzaamheidsdoelstelling
en van dit financiële 
product worden 
verwezenlijkt. 



 
 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 

- de bevordering van beste praktijken en beste inspanningen, door subsidiabiliteitsregels vast 
te stellen op basis van  ESG-rating;   

- formele en systematische betrokkenheid bij emittenten en  
- beleggen in impact-effecten (groene obligaties en dergelijke).  

 
Het Fonds heeft geen benchmark aangewezen om zijn duurzame beleggingsdoelstelling te bereiken 
in de zin van artikel 9 van Verordening (EU) 2019/2088 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT GEMETEN IN 
HOEVERRE DIT FINANCIËLE PRODUCT DE DUURZAME 
BELEGGINSDOELSTELLING BEHAALT? 

Het Fonds streeft naar een duurzame doelstelling :  
 

- door landen uit te sluiten die niet voldoen aan een minimumniveau van democratie 
overeenkomstig het beleid van controversiële activiteiten van de beheerder; 

- door minimaal 40% van zijn vermogen te beleggen in landen die in het hoogste kwartiel en 
maximaal 10 in landen die volgens het eigen duurzaamheidsmodel voor landen in het 
laagste kwartiel zijn gerangschikt, belegt het Fonds in landen die zich het meest inzetten 
voor duurzame ontwikkeling op het gebied van bestuur, milieu en sociale kwesties, maar 
ook in landen die zich bereid tonen om op deze punten vooruitgang te boeken. Zo bevordert 
het Fonds de beste praktijken en inspanningen op het gebied van duurzame ontwikkeling 
van landen landen; 

- het aangaan van een systematische dialoog met de emittenten waarin de portefeuille is 
belegd, d.w.z. een dialoog die in de eerste plaats is gebaseerd op het belang van 
duurzaamheid in de kern van ons eigen duurzaamheidsmodel voor landen, de sterke punten 
en de aandachtsgebieden die door het model worden belicht, en op de bekendheid van 
impact bonds (groene obligaties en equivalenten); en 

- door zich te richten op impactinstrumenten zoals groene en duurzame emissies, zoals 
beschreven in het beleid inzake duurzaam en verantwoord beleggen. Het beleid inzake 
duurzaam en verantwoord beleggen beschrijft de duurzame benaderingen (ESG-integratie, 
best-in-class, duurzaamheidsthema's, selectie van normen, enz. Het heeft tot doel de 
keuzes van de beheerder op het gebied van beleggingen met milieu- en/of sociale 
kenmerken en beleggingen met duurzame doelstellingen te beschrijven en toe te lichten, in 
overeenstemming met Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de 
Raad van 27 november 2019 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector 
(hierna "SFDR-verordening" genoemd). Het vermeldt de verbintenissen van de beheerder 
als duurzame actor. Ten slotte worden de filosofie en de aanpak van de beheerder inzake 
duurzaam en verantwoord beleggen beschreven met inbegrip van de wijze waarop de 
beheerder duurzaamheidsrisico's en ESG-factoren identificeert, die ESG-factoren, die 
worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces voor beleggingen. 

 
Daarom wordt er gestreefd naar: 
 

- een gewogen gemiddelde democratische score boven de gewogen gemiddelde 
democratische score van het referentie-universum (bestaande uit opkomende en 
ontwikkelingslanden zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair Fonds) en ;   

- zij streeft naar een broeikasgasemissie-intensiteit van de geïnvesteerde landen die lager is 
dan de broeikasgasemissie-intensiteit van haar referentie-universum (bestaande uit 
opkomende en ontwikkelingslanden zoals gedefinieerd door het Internationaal Monetair 
Fonds) zoals gedefinieerd door de technische reguleringsnormen. 

 
Het beleid van de beheerder inzake controversiële activiteiten heeft tot doel de keuzes van de 
beheerder met betrekking tot uitsluitingen en beperkingen van beleggingen in bedrijfs- of 
overheidsactiviteiten of in gedrag dat als onethisch en/of onverantwoordelijk en/of niet-duurzaam 
wordt beschouwd, te beschrijven en toe te lichten.  Het is toegankelijk via de link 
https://res.cloudinary.com/degroof-petercam-asset-
management/image/upload/v1614006839/DPAM_policy_Controversial_activities.pdf.) 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

De beheerder zorgt ervoor dat de duurzame beleggingen van het Fonds een ecologisch of sociaal 
duurzame beleggingsdoelstelling geen noemenswaardige schade aanrichten door:  

- Het uitsluiten van emittenten die niet voldoen aan een democratisch minimum ;  



 
 

- door minimaal 40% van zijn vermogen te beleggen in landen die in het hoogste kwartiel en 
maximaal 10% in landen die volgens het eigen duurzaamheidsmodel voor landen in het 
laagste kwartiel zijn gerangschikt, belegt het Fonds in die landen die zich het meest inzetten 
voor duurzame ontwikkeling op het gebied van bestuur,  

- milieu- en sociale vraagstukken, maar ook bij degenen die zich bereid tonen vooruitgang te 
boeken op deze over deze kwesties.  

- Systematische betrokkenheid bij alle landen waarin wordt geïnvesteerd.  
 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

Het Fonds houdt rekening met de belangrijkste negatieve sociale en milieueffecten 
(hierna "PIN's" genoemd) die in tabel 1 van bijlage I van Gedelegeerde Verordening 
(EU) 2022/1288 zijn opgenomen en die van toepassing zijn op beleggingen in 
soevereine of supranationale emittenten.   
 
De PIN's zijn intrinsiek verbonden met de verbintenis van de beheerder om de 
negatieve gevolgen van de beleggingen van het Fonds te beperken door activiteiten 
of gedragingen te vermijden die schadelijk kunnen zijn voor de 
beleggingsdoelstellingen van het Fonds die een significante ondermijning kunnen 
vormen van duurzame en inclusieve groei. Dit engagement wordt vanaf het begin 
opgenomen in het hele onderzoeks- en beleggingsproces. 
 
De eerste PIN heeft betrekking op milieukwesties en is gericht op de intensiteit van 
de broeikasgasemissies van de geïnvesteerde landen. De indicator maakt integraal 
deel uit van het model voor de duurzaamheid van landen dat de beheerder voor zijn 
strategieën inzake overheidsobligaties heeft ontwikkeld. Het wordt daarom 
opgenomen in de duurzaamheidsscore van het land en kan deze positief of negatief 
beïnvloeden, afhankelijk van het niveau en de ontwikkeling ervan in vergelijking met 
andere emitterende landen.   
 
De tweede PIN houdt verband met sociale vraagstukken en is gericht op 
vraagstukken betreffende sociale schendingen. Ons duurzaamheidsmodel voor 
landen kijkt naar verschillende indicatoren op dit gebied, zoals respect voor 
burgerlijke vrijheden en politieke rechten, respect voor mensenrechten en de mate 
van geweld in het land, betrokkenheid bij belangrijke verdragen inzake arbeidsrecht, 
de kwestie van gelijke kansen en de verdeling van welvaart, het geweld in het land, 
de naleving van belangrijke arbeidsovereenkomsten, de kwestie van gelijke kansen 
en de verdeling van de rijkdom, enz. Deze verschillende indicatoren worden 
opgenomen in de duurzaamheidsscore van het land en kunnen deze positief of 
negatief beïnvloeden, afhankelijk van het niveau en de ontwikkeling ervan ten 
opzichte van andere emitterende landen.   
 
Verdere informatie over de integratie van belangrijke negatieve effecten is te vinden 
in het in het beleid van de beheerder inzake duurzame en verantwoorde 
beleggingen, dat kan worden geraadpleegd op 
https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor  
(beleid inzake duurzame en verantwoorde investeringen). 

 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
De beginselen die door de genoemde benchmarks worden nageleefd, houden 
voornamelijk verband met de eerbiediging van de mensenrechten en de rechten van 
werknemers. Ons duurzaamheidsmodel voor landen neemt verschillende 
indicatoren met betrekking tot deze kwesties waar, zoals respect voor burgerlijke 
vrijheden en politieke rechten, respect voor mensenrechten en de mate van geweld 
in het land, betrokkenheid bij belangrijke arbeidsverdragen, de kwestie van gelijke 
kansen, enz. Deze verschillende indicatoren worden opgenomen in de 
duurzaamheidsscore van het land en kunnen deze positief of negatief beïnvloeden, 

https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor


 
 

afhankelijk van het niveau en de ontwikkeling ervan in de tijd en hoe deze zich 
ontwikkelt ten opzichte van andere emitterende landen.  

. 
 
 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja het Fonds houdt rekening met de voornaamste negatieve gevolgen (hierna "PIN") opgenomen 

in tabel 1 van bijlage I bij de gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 die van toepassing zijn op 
beleggingen in soevereine of supranationale emittenten.  
   
De PIN's zijn intrinsiek verbonden met de verbintenis van de beheerder om de negatieve gevolgen 
van de beleggingen van het Fonds te beperken door het vermijden van activiteiten of gedragingen 
die een significante ondermijning kunnen vormen van duurzame en inclusieve groei. Deze 
verbintenis is opgenomen in dit engagement in het hele onderzoeks- en beleggingsproces. 
 
De eerste PIN heeft betrekking op milieukwesties en is gericht op de intensiteit van de 
broeikasgasemissies van de geïnvesteerde landen. De indicator maakt integraal deel uit van het 
model voor de duurzaamheid van landen dat de beheerder voor zijn strategieën inzake 
overheidsobligaties heeft ontwikkeld. Het wordt daarom opgenomen in de duurzaamheidsscore van 
het land en kan deze positief of negatief beïnvloeden, afhankelijk van het niveau en de ontwikkeling 
ervan in vergelijking met andere emitterende landen.   
 
De tweede PIN houdt verband met sociale vraagstukken en is gericht op vraagstukken betreffende 
sociale schendingen. Ons duurzaamheidsmodel voor landen kijkt naar verschillende indicatoren 
over dit onderwerp, zoals respect voor burgerlijke vrijheden en politieke rechten, respect voor 
mensenrechten en de mate van geweld in het land, betrokkenheid bij belangrijke verdragen inzake 
arbeidsrecht, de gelijke kansen en verdeling van de rijkdom, enz. Deze verschillende indicatoren zijn 
opgenomen in de duurzaamheidsscore van het land en kan deze positief of negatief beïnvloeden, 
afhankelijk van het niveau ervan en afhankelijk van het niveau en de ontwikkeling ervan ten opzichte 
van andere emitterende landen. 
 
De aanpak en de processen van de beheerder worden verder beschreven in zijn beleid inzake 
duurzaam en verantwoord beleggen (Sustainable and Responsible Investments Policy) via de 
https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor  .  
 
Informatie over de belangrijkste negatieve effecten op de duurzaamheidsfactoren zal beschikbaar 
zijn in het jaarverslag van DPAM L, het Fonds waartoe de portefeuille behoort. 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Het Fonds belegt voornamelijk in obligaties, inclusief obligaties met een lage rating, uitgegeven door 
overheden (of gerelateerde instanties) in opkomende markten en uitgedrukt in elke valuta. Bij het 
actieve beheer van het Fonds selecteert de beheerder op basis van zowel financiële als 
duurzaamheidscriteria (zoals bijvoorbeeld milieuvriendelijkheid of maatschappelijk verantwoord 
bestuur) effecten die in verhouding tot het risico een gunstig rendement kunnen opleveren. Het 
Fonds wordt actief beheerd. Om te profiteren van of zich in te dekken tegen marktschommelingen, 
of voor een efficiënt portefeuillebeheer, kan het Fonds derivaten gebruiken om van 
marktschommelingen te profiteren of deze af te dekken, of voor een efficiënt portefeuillebeheer.  

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN 
GEBRUIKT VOOR HET SELECTEREN VAN DE BELEGINGGEN ZODAT DE 
DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING WORDT BEHAALD ?  

De criteria waaraan emittenten moeten voldoen om het beleggingsuniversum te vormen, worden 
vastgesteld op basis van onafhankelijk extern onderzoek en/of intern onderzoek van de beheerder. 
De selectiecriteria zijn de volgende:  
 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 

https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor


 
 

- Uitsluitingsfilter op basis van eerbiediging van democratische minima: uitsluiting van landen 
die geen minimum aan democratie respecteren volgens de ranglijsten van gespecialiseerde 
en openbaar toegankelijke instellingen (zoals Freedom House, d.w.z. landen die als "niet 
vrij" zijn ingedeeld, en die geen minimum aan democratie respecteren volgens de door de 
Economist Intelligence Unit (gepubliceerde democratie-index), d.w.z. als "autoritair" 
geclassificeerde landen).  

- Analyse en beoordeling van het duurzaamheidsprofiel van het land aan de hand van het 
eigen model van de beheerder, via de Adviesraad Duurzaamheid van het land:   
 
De duurzaamheidsevaluatie wordt gekenmerkt door het gebruik van objectieve, meetbare 
en vergelijkbare criteria De duurzaamheidsevaluatie wordt gekenmerkt door het gebruik van 
objectieve, meetbare en vergelijkbare criteria die overheden kunnen gebruiken om het 
beleid te beïnvloeden.   
 
Het model is gebaseerd op een aantal indicatoren, zoals indicatoren inzake transparantie en 
democratische waarden, milieu, onderwijs en innovatie en bevolking, gezondheidszorg en 
welvaartsverdeling, enz.  
 
Op basis van het duurzaamheidsmodel worden landen tegen elkaar afgezet, wat resulteert 
in een rangschikking.  
 
Meer informatie over het duurzaamheidsmodel voor landen (methodologie, specifieke 
indicatoren, enz.) is te vinden op 
https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor   en met 
name in het beleid inzake duurzaam en verantwoord investeren (Sustainable and 
Responsible Investments Policy) van de beheerder. 

 
De kwantitatieve screening op basis van het eigen duurzaamheidsmodel wordt elke 6 
maanden bijgewerkt met de hulp van de adviesraad.  
 
Een nieuwe rangschikking wordt dan goedgekeurd.  
 
In overeenstemming met het overgangskader dat is beschreven in het beleid inzake 
duurzame en verantwoorde investeringen (Sustainable and Responsible Investments 
Policy), voor landen die van het ene kwartiel naar het andere overgaan, krijgt het 
management een overgangsperiode van twee maanden om te voldoen aan de minimum 
40%-regel van zijn activa in landen van het hoogste kwartiel en maximaal 10% in landen 
van het laagste kwartiel. 

 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Criteria voor goed bestuur zijn opgenomen in het investeringsbeslissingsproces via de criteria die in 
het duurzaamheidsmodel van het land worden gebruikt. duurzaamheidsmodel. Het model bevat 
namelijk criteria inzake bestuursorganen, voorkoming van corruptie, eerbiediging van politieke 
rechten en burgerlijke vrijheden, enz. voorkoming van corruptie, eerbiediging van politieke rechten 
en burgerlijke vrijheden, enz.   
 

 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE EN HET MINIMUM AANDEEL DUURZAME 
BELEGGINGEN ?  

Door toepassing van de hierboven beschreven beleggingsstrategie belegt het Fonds ten 
minste 80% van haar activa om haar duurzame beleggingsdoelstelling te bereiken. Deze duurzame 
investeringen (in onderstaande tabel aangeduid als "#1 Duurzaam") hebben :   
 
(i) een milieudoelstelling bij economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als 
ecologisch duurzaam worden beschouwd;  
 
(ii) of een sociale doelstelling. 
 
 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning van 
het betrokken personeel 
en naleving van 
belastingwetgeving. 

https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor


 
 

 
 
 
#1 Duurzaam omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen. 
 
#2 Niet duurzaam omvat beleggingen die niet alles duurzame belegging kwalificeren. 
 

• HOE WORDT MET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN DE DUURZAME 
BELEGGINGSDOELSTELLING BEHAALD? 

Afgeleide financiële instrumenten die in voorkomend geval worden gebruikt om de 
beleggingsdoelstellingen van het Fonds te verwezenlijken, zullen niet worden gebruikt om de milieu- 
en/of sociale kenmerken van het Fonds te bevorderen.  
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
Tot op heden voorziet de EU-taxonomie niet in een methode om de afstemming van 
overheidsobligaties op de EU-taxonomie te bepalen. Deze obligaties vallen derhalve niet onder de 
EU-Taxonomie of de subsidiabiliteits- en technische screeningscriteria daarvan. Overeenkomstig het 
beleggingsbeleid van het Fonds belegt het Fonds hoofdzakelijk in obligaties en/of andere 
schuldbewijzen die zijn uitgegeven (of gewaarborgd) door landen met een opkomende markt (met 
inbegrip van hun lokale overheden en openbare (of soortgelijke) organen) of door internationale 
openbare organen en die zijn geselecteerd op basis van duurzaamheidscriteria. Meer informatie 
over de methodologie en de gegevensbronnen is beschikbaar in de informatie over dit Fonds via 
https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor  (met name in de 
hoofdstukken "Methodologieën" en "Gegevensbronnen en -verwerking").  
 

BELEGGINGEN 

#1 DUURZAAM 

#2 Niet 
Duurzaam 

Ecologisch 
 

Sociaal 

Taxonomie-conform 
 

Overige 
 
 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor


 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

Het Fonds verbindt zich er niet toe te investeren in ontsluitende en/of overgangsactiviteiten.  

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Op basis van de hieronder beschreven aanpak bedraagt het minimumaandeel duurzame 
investeringen met een milieudoelstelling die niet in overeenstemming zijn met de EU-Taxonomie 
40%. Het eigen duurzaamheidsmodel is gebaseerd op de dimensies milieu, maatschappij en 
overheid. Wat de milieudimensie betreft, houdt het eigen model rekening met energie-efficiëntie, 
klimaatverandering, biodiversiteit en landenemissies. Door te beleggen in de landen die op dit punt 
het hoogst scoren, heeft het Fonds dus een milieudoelstelling. De scores van de milieucomponent 
van het landenmodel van de beheerder worden gebruikt om de aangesloten landen in dalende 
volgorde te rangschikken. Landen in het onderste kwartiel van de ranglijst (waarbij het aantal in 
aanmerking komende landen naar beneden wordt afgerond) hebben geen milieudoelstelling. Meer 
informatie over de methodologie en de gegevensbronnen is beschikbaar in de informatie over dit 
onds via https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor  (met 
name in de hoofdstukken "Methodologieën" en "Gegevensbronnen en -verwerking").  

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN  
SOCIAAL DOELSTELLING? 

Op basis van de hieronder beschreven aanpak bedraagt het minimumaandeel sociaal duurzame 
beleggingen 40%. Er moet nog een Europese taxonomie voor sociale duurzaamheidsdoelstellingen 
worden ontwikkeld. In de tussentijd wil de beheerder duurzame investeringen blijven doen die 
bijdragen tot de verwezenlijking van belangrijke sociale doelstellingen zoals geen honger, 
kwaliteitsonderwijs en vrede, rechtvaardigheid en sterke instellingen. Daartoe heeft de beheerder 
een specifiek kader vastgesteld en gedefinieerd om de sociale doelstellingen van deze duurzame 
investeringen te bepalen en hun bijdrage aan deze doelstellingen te beoordelen. Het eigen 
duurzaamheidsmodel is gebaseerd op milieu-, sociale en overheidsdimensies. Wat de sociale 
dimensie betreft, houdt het eigen duurzaamheidsmodel voor landen rekening met zowel de huidige 
generaties (welvaartsverdeling, bevolking, gezondheidszorg) als de toekomstige generaties 
(onderwijs en innovatie). Door te investeren in de landen die op dit punt het hoogst scoren, heeft het 
fonds dus een sociale doelstelling. Ook de scores van de sociale component (d.w.z. huidige en 
toekomstige generaties in het eigen model) stellen het Fonds in staat een rangorde op te stellen van 
de aangesloten landen in dalende volgorde rangschikken. Landen in het onderste kwartiel van de 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle 
beleggingen van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de 
taxonomie-conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

X%

X%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

X%

X%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening houden 
met de criteria voor 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
conform de EU-
Taxonomie. 
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ranglijst hebben geen sociale doelstelling. Meer informatie methodologie en gegevensbronnen zijn 
beschikbaar in de informatie over dit fonds via 
https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor  (met name in de 
hoofdstukken "Methodologieën" en "Gegevensbronnen en verwerking").  

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2NIET DUURZAAM”? 
WAARVOOR ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF 

SOCIALE MINIMUMWAARBORGEN?  

Bindende ESG-screenings uitgevoerd in overeenstemming met de hierboven beschreven 
beleggingsstrategie worden toegepast op de gehele portefeuille, met uitzondering van :   
 

- Geld  
- Derivaten  
- Instellingen voor collectieve belegging 

 
Het Fonds kan in deze soorten activa beleggen of deze aanhouden om zijn beleggingsdoelstellingen 
te verwezenlijken, voor portefeuillediversificatie, voor liquiditeitsbeheer en ten behoeve van 
diversificatie, liquiditeitsbeheer en  
risicodekking.   
 
Dit resterende deel zal nooit meer bedragen dan 30% van de portefeuille.  
 
Er zijn geen minimale milieu- of sociale waarborgen, gezien de aard van deze  
instrumenten.  
 

IS ER EEN SPECIALE INDEX BEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK 
AANGEWEZEN OM DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLING TE BEHALEN ? 

Niet toepasbaar. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK ZODANIG REKENING 
GEHOUDEN MET DUURZAAMHEIDSFACTOREN DAT ER SPRAKE IS VAN 
DOORLOPEND AFGESTEMD OP DE DUURZAME 
BELEGGINGSDOELSTELLING? 

Niet toepasbaar. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 Niet toepasbaar. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet toepasbaar. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN? 

Niet toepasbaar. 
 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: https:// 
allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de beheerders :  
https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor   
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 
1 januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices die meten of 
het financiële product de 
duurzame 
belegginsdoelstelling 
behaalt. 

https://www.dpamfunds.com/cms/sites/degroofpetercam/home.html?type=investor
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Allianz Benelux NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel: +32 2 214.61.11, www.allianz.be BE 0403.258.197, RPM 
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: AE Securicash 
ISIN-code : FR0010017731 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) 549300F44VV2MMKS9707  
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
AE Securicash (de “ICB”) bevordert factoren op het gebied van milieu, maatschappij, mensenrechten, 
bestuur en zakelijk gedrag (dit domein is niet van toepassing op staatsobligaties uitgegeven door een 
soevereine entiteit) door integratie van de beste aanpak in het beleggingsproces van de ICB. Dit omvat 
de beoordeling van bedrijfs- of overheidsemittenten op basis van een SRI-rating die wordt gebruikt 
om de portefeuille samen te stellen. Daarnaast gelden duurzame minimum uitsluitingscriteria. Er is 
geen referentiebenchmark aangewezen om de ecologische of sociale kenmerken te bereiken die door 
de ICB worden bevorderd. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om het bereiken van de ecologische en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en gerapporteerd, aan het einde van het boekjaar: - Het werkelijke 
percentage van de portefeuille van het Fonds (de portefeuille omvat in dit opzicht geen niet-
geclassificeerde derivaten en instrumenten die niet-geclassificeerd zijn naar aard (bijv. geldmiddelen 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  x  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling :  n.v.t. % 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : n.v.t. % 

 x  Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 3,00% behelzen 

x   met een ecologische doelstelling in 

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

x met een ecologische doelstelling in 

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

x met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

en deposito’s)) belegd in best-in-class emittenten (emittenten met een minimale SRI-rating van 2 op 
een schaal van 0-4; waarbij 0 de slechtste beoordeling is en 4 de beste beoordeling). - Naleving van 
een vermindering van 20% van het beleggingsuniversum - Bevestiging dat de voornaamste negatieve 
effecten (PAI’s) van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden 
genomen door toepassing van uitsluitingscriteria. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE 
HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE 
DRAAGT DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame beleggingen dragen bij aan ecologische en/of sociale doelstellingen, waarvoor de 
beheerders onder meer de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN als 
referentiekader gebruiken, evenals de doelstellingen van de EU-taxonomie:  

1. Beperking van klimaatverandering  
2. Aanpassing aan klimaatverandering  
3. Duurzaam gebruik en bescherming van water en zeehulpbronnen  
4. Overgang naar een circulaire economie  
5. Preventie en controle van verontreiniging  
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen  

De beoordeling van de positieve bijdrage aan de ecologische of sociale doelstellingen is gebaseerd 
op een eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve input uit intern 
onderzoek. De methodologie past eerst een kwantitatieve uitsplitsing van de emittent van effecten in 
zijn bedrijfsactiviteiten toe. Het kwalitatieve element van het kader is een beoordeling of 
bedrijfsactiviteiten positief bijdragen aan een ecologische of sociale doelstelling.  

Om de positieve bijdrage op UCI-niveau te berekenen, wordt het omzetaandeel van elke emittent dat 
toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen aan ecologische en/of sociale doelstellingen, 
in overweging genomen, mits de emittent voldoet aan de principes Do No Significant Harm (“DNSH”) 
en Good Governance. Als tweede stap wordt een naar activa gewogen aggregatie uitgevoerd. 
Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten die specifieke projecten financieren die bijdragen tot 
ecologische of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen aan ecologische en/of 
sociale doelstellingen, maar ook voor deze effecten geldt dat de emittent het ‘do not harm’-beginsel 
(DNSH) en de beginselen van goed bestuur naleeft. 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante schade toebrengen aan andere 
ecologische en/of sociale doelstellingen, maakt de beheerder gebruik van de PAI-indicatoren, waarbij 
significantiedrempels zijn gedefinieerd om aanzienlijk schadelijke emittenten te identificeren. 
Emittenten die niet voldoen aan de significantiedrempel kunnen gedurende een beperkte periode een 
verbintenis worden opgelegd om de negatieve impact te verhelpen. Zo niet, dan slaagt de emittent 
niet voor de DNSH-beoordeling indien hij twee keer achter elkaar niet aan de vastgestelde 
significantiedrempels voldoet of in geval hij zich niet houdt aan de opgelegde verbintenis. Beleggingen 
in effecten van emittenten die niet slagen voor de DNSH-beoordeling, worden niet als duurzame 
beleggingen meegeteld. 

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 PAI-indicatoren worden beschouwd als onderdeel van de toepassing van de uitsluitingscriteria of door 
middel van drempels op sectorale of absolute basis. Significantiedrempels zijn gedefinieerd en 
verwijzen naar kwalitatieve of kwantitatieve criteria. Gezien het gebrek aan gegevensdekking voor 
sommige van de PAI-indicatoren worden bij de toepassing van de DNSH-beoordeling, indien relevant, 
voor de volgende indicatoren voor ondernemingen equivalente gegevenspunten gebruikt om PAI-
indicatoren te beoordelen: aandeel van het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie, 
activiteiten die negatieve gevolgen hebben voor gebieden met een gevoelige biodiversiteit, emissies 
naar water, gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om de naleving van de UNGC-
beginselen en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen te controleren; voor 
overheden: Broeikasgasintensiteit en landen waarin wordt belegd die onderhevig zijn aan sociale 
schendingen. In het geval van effecten die specifieke projecten financieren die bijdragen aan 
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ecologische of sociale doelstellingen, kunnen gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante schade toebrengen aan 
andere ecologische en/of sociale doelstellingen. De beheerder zal ernaar streven om de 
gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te vergroten door contact op 
te nemen met emittenten en gegevensverstrekkers. De beheerder beoordeelt regelmatig of de 
beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om de beoordeling van dergelijke gegevens 
mogelijk op te nemen in het beleggingsproces. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
De lijst van duurzame minimumuitsluitingen van de beheerder schermt bedrijven af op basis van hun 
betrokkenheid bij controversiële praktijken in strijd met internationale normen. Het normatieve 
kernkader bestaat uit de beginselen van het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles for Business and Human Rights. Effecten 
die zijn uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, zullen uit het 
beleggingsuniversum worden geweerd. 
. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja  

De Beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager-initiatief en houdt 
rekening met de PAI-indicatoren door middel van rentmeesterschap en betrokkenheid; beide zijn 
relevant om als onderneming potentiële negatieve gevolgen te beperken. Vanwege de inzet voor het 
Net Zero Asset Manager-initiatief, streeft de Beheermaatschappij ernaar de uitstoot van 
broeikasgassen te verminderen in samenwerking met klanten van vermogenseigenaren met het oog 
op het bereiken van koolstofarme doelstellingen, in overeenstemming met de ambitie om tegen 2050 
of vroeger een netto-uitstoot van nul te bereiken voor alle beheerde activa. Als onderdeel van deze 
doelstelling zal de Beheermaatschappij een tussentijdse doelstelling vaststellen voor het aandeel 
activa dat moet worden beheerd in overeenstemming met het bereiken van netto nul-emissies in 2050 
of eerder. De beheerder van de ICB neemt PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, 
biodiversiteit, water, afval en sociale en werknemersaangelegenheden voor bedrijfsemittenten in 
overweging, en, waar relevant, wordt de index van het Freedom House toegepast op staatsobligaties. 
PAI-indicatoren worden binnen het beleggingsproces van de eheerder overwogen door middel van 
uitsluitingen zoals beschreven in het gedeelte “ecologische en/of sociale kenmerken” van de ICB. De 
gegevensdekking voor de gegevens die nodig zijn voor de PAI-indicatoren is heterogeen. De 
gegevensdekking met betrekking tot biodiversiteit, water en afval is laag en de desbetreffende PAI-
indicatoren worden in aanmerking genomen door uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door 
ondernemingen die beginselen en richtlijnen zoals de beginselen van het United Nations Global 
Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de United Nations Guiding 
Principles for Business and Human Rights ernstig schenden wegens problematische praktijken op het 
gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie. Daarom zal de beheerder streven 
naar een betere gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking. De beheerder 
zal regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om 
mogelijk de beoordeling van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te nemen. Bovendien 
worden PAI-indicatoren onder andere toegepast om de SRI-rating af te leiden. De SRI-rating wordt 
gebruikt voor de opbouw van de portefeuille. De volgende PAI-indicatoren worden in overweging 
genomen: Van toepassing op bedrijfsemittenten - Broeikasgasemissies - CO2-voetafdruk - BKG-



 
 

intensiteit van bedrijven waarin wordt belegd - Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de fossiele-
brandstofsector - Activiteiten die een negatieve invloed hebben op biodiversiteitsgevoelige gebieden 
- Uitstoot naar water - Verhouding gevaarlijk afval - Schending van de Global Compact Principles van 
de VN - Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om naleving van de VN Global Compact 
Principles te controleren - Genderdiversiteit in bestuur - Blootstelling aan controversiële wapens Van 
toepassing op soevereine en supranationale emittenten -Landen die onderhevig zijn aan sociale 
overtredingen De informatie over de PAI-indicatoren zal beschikbaar zijn in het eindejaarsverslag van 
de ICB. 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Het beleggingsdoel van AE Securicash is om beter te presteren dan de €STR index, na aftrek van 
beheerskosten, over de aanbevolen beleggingsperiode van één week conform de Sustainable and 
Responsible Investment Strategy (SRI-strategie (sociaal verantwoordelijk beleggen)).  

Als onderdeel van de best-in-class SRI-aanpak, neemt de ICB de ecologische, sociale, 
mensenrechten, bestuurs-, en zakelijke gedragsfactoren als volgt in aanmerking:  

- De bovengenoemde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder geanalyseerd via SRI 
Research om te beoordelen hoe in de strategie van een emittent rekening wordt gehouden met 
duurzame ontwikkeling en langetermijnkwesties. SRI Research is het algemene proces van het 
identificeren van zowel potentiële risico’s als potentiële kansen van een belegging in effecten van een 
emittent met betrekking tot de analyse van duurzaamheidsfactoren. SRI Research-gegevens 
combineren externe onderzoeksgegevens (die enkele beperkingen kunnen hebben) met interne 
analyses.  

- Op basis van een combinatie van de resultaten van de externe en/of interne analyses van de 
duurzaamheidsfactoren, wordt maandelijks een interne rating afgeleid (SRI-beoordeling) en wordt 
daarna toegewezen aan een bedrijfs- of overheidsemittent.  

Deze interne SRI-beoordeling wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen 
voor de opbouw van de portefeuille. De algemene beleggingsaanpak van de ICB wordt beschreven in 
het prospectus. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN 
AAN ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De bindende elementen zijn:  

- Minimale nominale dekking: Ten minste 90% van de portefeuille van het Fonds moet een SRI-rating 
hebben (de portefeuille omvat in dit opzicht geen niet-geclassificeerde derivaten en instrumenten die 
niet-geclassificeerd zijn naar aard, bijv. contanten en deposito’s). Hoewel de meeste deelnemingen 
van het Fonds een overeenkomstige SRI-rating hebben, kunnen sommige beleggingen niet worden 
beoordeeld volgens de methodologie van SRI Research. Voorbeelden van instrumenten die niet 
voldoen aan de SRI-rating, zijn onder meer contant geld, deposito’s, Doelfondsen, en niet-
geclassificeerde beleggingen.  

- 90% van de beoordeelde instrumenten voldoet aan de minimale beoordelingsdrempel van 2 (van 
een ratingschaal van 0 – 4; waarbij 0 de slechtste beoordeling is en 4 de beste beoordeling), en 10% 
houdt zich aan een beoordelingsdrempel tussen 1,5 en 2  

- Vermindering van het beleggingsuniversum door ten minste 20% van de emittenten uit te sluiten  

- Toepassing van de volgende minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria voor directe beleggingen:  

- effecten uitgegeven door bedrijven met een ernstige schending/inbreuk op principes en 
richtlijnen zoals de principes van het Global Compact van de Verenigde Naties, de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen; en de leidende beginselen voor bedrijven en 
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mensenrechten van de Verenigde Naties op grond van problematische praktijken rond 
mensenrechten; arbeidsrechten, omgeving, en corruptiekwesties,   

- effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens 
(antipersoneelsmijnen, clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd 
uranium, witte fosfor, en kernwapens),  

- effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten uit wapens, militaire 
uitrusting, en diensten halen,   

- effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun inkomsten halen uit de winning 
van thermische kolen,  

- effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun inkomsten uit kolen 
genereren,  

- effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak, en effecten 
uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij de distributie van tabak met meer dan 5% van 
hun inkomsten hieruit.  

Directe beleggingen in soevereine emittenten met een ontoereikende Freedom House index worden 
uitgesloten. De minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria zijn gebaseerd op informatie van een 
externe gegevensverstrekker en gecodeerd in naleving voor en na de handel. De beoordeling wordt 
ten minste halfjaarlijks uitgevoerd 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN 
DIE BELEGGINGSSTRATEGIE? 

De ICB verbindt zich ertoe het beleggingsuniversum met minstens 20% te verminderen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

 De beginselen van goed bestuur worden in overweging genomen door bedrijven te screenen op basis 
van hun betrokkenheid bij controverses over internationale normen die overeenkomen met de vier 
goede bestuurspraktijken: degelijke beheersstructuren, arbeidsverhouding, beloning van personeel 
en naleving van de belastingwetgeving. Ondernemingen met een ernstige inbreuk op een van deze 
gebieden komen niet in aanmerking voor beleggingen. In bepaalde gevallen staan gemarkeerde 
emittenten op een watchlist. Deze bedrijven verschijnen op deze watchlist wanneer de beheerder van 
mening is dat betrokkenheid kan leiden tot verbeteringen, of wanneer het bedrijf wordt beoordeeld om 
corrigerende maatregelen te nemen. Bedrijven op de watchlist blijven voor belegging in aanmerking 
komen, tenzij de beheerder van mening is dat het aangaan van verplichtingen of het nemen van 
corrigerende maatregelen door het bedrijf niet leidt tot de gewenste oplossing van de ernstige 
controverse.  

De beheerder van de ICB streeft er bovendien naar om voorafgaand aan 
aandeelhoudersvergaderingen (regelmatig voor directe beleggingen in aandelen) een open dialoog 
aan te moedigen met bedrijven waarin wordt geïnvesteerd over corporate governance, stemmen bij 
volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. De aanpak van de beheerder van de ICB met 
betrekking tot stemmen bij volmacht en betrokkenheid van ondernemingen wordt uiteengezet in de 
Stewardship Statement van de Beheermaatschappij.  

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

De meeste activa van de ICB’s worden gebruikt om te voldoen aan de ecologische of sociale 
kenmerken die door deze ICB worden bevorderd. Een klein deel van de ICB kan activa bevatten die 
niet bevorderlijk zijn voor de ecologische of sociale kenmerken. Voorbeelden van dergelijke 
instrumenten zijn derivaten, contanten en deposito’s, sommige doelfondsen en beleggingen met 
tijdelijk afwijkende of ontbrekende ecologische, sociale of goede bestuurskwalificaties. 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet van toepassing. 
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#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 
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IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
De op taxonomie afgestemde beleggingen omvatten schulden en/of aandelen in ecologisch duurzame 
economische activiteiten die zijn afgestemd op de EU–taxonomie. Taxonomie-afgestemde gegevens 
worden verstrekt door een externe dataprovider. De beheerder heeft de kwaliteit van dergelijke 
gegevens beoordeeld. De gegevens zullen niet worden onderworpen aan een garantie van accountants 
of een beoordeling door derden. De gegevens zullen geen gegevens in staatsobligaties weergeven. Op 
dit moment is er geen erkende methode beschikbaar om het aandeel van taxonomie-afgestemde 
activiteiten te bepalen bij het beleggen in staatsobligaties. Taxonomie-afgestemde activiteiten in deze 
informatieverschaffing zijn gebaseerd op het aandeel van de omzet. Taxonomie-afgestemde gegevens 
zijn slechts in zeldzame gevallen door bedrijven gerapporteerd in overeenstemming met de EU-
taxonomie. De gegevensverstrekker heeft op taxonomie afgestemde gegevens afgeleid van andere 
beschikbare equivalente openbare gegevens. 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich niet tot een opsplitsing van de minimale taxonomische afstemming in 
overgangsactiviteiten, faciliterende activiteiten en eigen prestaties. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Op taxonomie afgestemde beleggingen worden beschouwd als een subcategorie van Duurzame 
Beleggingen. Als een belegging niet op taxonomie is afgestemd omdat de activiteit nog niet onder de 
EU-taxonomie valt, of de positieve bijdrage niet substantieel genoeg is om te voldoen aan de 
technische screeningscriteria van taxonomie, kan de belegging nog steeds worden beschouwd als 
een ecologisch duurzame belegging op voorwaarde dat deze aan alle criteria voldoet. De beheerder 
verbindt zich niet tot een minimumaandeel van ecologisch duurzame beleggingen die niet op de EU-
taxonomie zijn afgestemd. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

De beheerder definieert Duurzaam Beleggen op basis van intern onderzoek, waarbij onder 
meer de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN, evenals de doelstellingen van de EU-

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 
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taxonomie als referentiekaders worden gebruikt. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel van maatschappelijk duurzame beleggingen, aangezien de SDG’s zowel 
ecologische als sociale doelstellingen bevatten. 

WELKE BELEGGINGEN ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

Onder “#2 Overige” kunnen beleggingen in contanten, Doelfondsen of derivaten worden opgenomen. 
Derivaten kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (inclusief risicoafdekking) en/of 
beleggingsdoeleinden, en Doelfondsen om te profiteren van een specifieke strategie. Voor die 
beleggingen worden geen ecologische of sociale waarborgen toegepast. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Er is geen referentiebenchmark aangewezen om de door de UCI bevorderde ecologische of sociale 
kenmerken te bereiken. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Niet van toepassing. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 Niet van toepassing. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet van toepassing. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Niet van toepassing. 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: https://allianz.be/nl/algemeen 
/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de beheerders : https://regulatory.allianzgi.com/ 
SFDR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://allianz.be/nl/algemeen%20/duurzaam-beleggen.html
https://allianz.be/nl/algemeen%20/duurzaam-beleggen.html
https://regulatory.allianzgi.com/%20SFDR
https://regulatory.allianzgi.com/%20SFDR


 
 

 
Allianz Benelux NV, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel: +32 2 214.61.11, www.allianz.be BE 0403.258.197, RPM 
Brussel, IBAN: BE74 3100 1407 6507, BIC: BBRUBEBB Verzekeringsmaatschappij erkend door de BNB (Nationale Bank van 
België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 voor de uitoefening van de verzekeringsbranches "Leven" en "Niet-
Leven", BNB: Blvd de Berlaimont 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. 

Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz GI Global Sustainability   
ISIN-code : LU1766616152 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) 529900W68IN4IJ546R85 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT 
FINANCIËLE PRODUCT? 

Allianz GI Global Sustainability (het “Fonds") bevordert milieu, maatschappij, mensenrechten, goed 
bestuur en de bescherming van het ethiek (dit gebied is niet van toepassing op effecten uitgegeven 
door entiteiten) door een best-in-class benadering in het beleggingsproces van het Fonds op te 
nemen. Bij deze aanpak worden particuliere of soevereine emittenten beoordeeld op basis van een 
SRI Rating die wordt gebruikt om de portefeuille samen te stellen. 
 
Daarnaast zijn minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria en specifieke uitsluitingscriteria voor het 
Fonds van toepassing. 
 
Er is een benchmark aangewezen om de kenmerken te bereiken die het Fonds voorstaat. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en aan het eind van het boekjaar gerapporteerd: 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  x  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 X  Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 20,00 % behelzen 

x   met een ecologische doelstelling in 
economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

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

x met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

- Het werkelijke percentage van de activa van het Fonds (in dit opzicht heeft de Portefeuille niet 
derivaten zonder rating of instrumenten die van nature geen rating hebben (bv. contanten en 
deposito's) belegd in de beste emittenten (emittenten met een minimale SRI-rating van 2 op 
een schaal van 0-4) wordt vergeleken met het werkelijke percentage van de best presterende 
emittenten in de benchmark.  

- Naleving van een reductiecriterium van 20% van het investeringsuniversum.  
- Bevestiging dat Belangrijkste negatieve effecten (PAI) van investeringsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren worden aangepakt door toepassing van uitsluitingscriteria. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE 
HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE 
DRAAGT DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarvoor de beheerders 
zich onder meer laten leiden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 
Verenigde Naties. en de doelstellingen van de taxonomie van de EU: 

1. Beperking van de klimaatverandering 
2. Aanpassing van klimaatverandering 
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen 
4. Overgang naar een circulaire economie 
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging 
6. bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 

 
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd op een 
eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit intern onderzoek. 
De methode past eerst een kwantitatieve analyse toe van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element van het kader bestaat erin te beoordelen of de 
bedrijfsactiviteiten positief bijdragen aan een milieu- of sociale doelstelling.  
 
Bij de berekening van de positieve bijdrage op fondsniveau wordt rekening gehouden met het deel 
van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no harm"-beginsel ("DNSH") en 
de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap wordt een activagewogen aggregatie 
uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten waarmee specifieke projecten worden 
gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen 
tot milieu- en/of sociale doelstellingen. Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do no harm"-
beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur worden nageleefd. 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante afbreuk doen aan andere milieu- 
en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder rekening met PAI-indicatoren waarvoor significante 
drempels zijn vastgesteld om zeer schadelijke emittenten te identificeren. Aan emittenten die de 
materialiteitsdrempel niet halen, kan gedurende een beperkte periode een verbintenis worden 
opgelegd om het negatieve effect te verhelpen. Indien de emittent vervolgens echter tweemaal niet 
aan de vastgestelde significante drempels voldoet of indien de verbintenis niet wordt nagekomen, 
slaagt hij niet voor de DNSH-beoordeling. Beleggingen in effecten van emittenten die de DNSH-
beoordeling niet doorstaan, worden niet beschouwd als duurzame beleggingen. 

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De PAI-indicatoren worden bekeken door toepassing van uitsluitingscriteria of door middel van 
drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn significante drempels vastgesteld die verwijzen naar 
kwalitatieve of kwantitatieve criteria. 
 
Het gebrek aan gegevensdekking voor bepaalde gegevenspunten die gelijkwaardig zijn aan PAI-
indicatoren wordt gebruikt om de PAI-indicatoren in de DNSH-beoordeling te beoordelen: aandeel van 
het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie, activiteiten met negatieve gevolgen voor 
gebieden met een gevoelige biodiversiteit, waterlozingen, gebrek aan procedures en 
nalevingsmechanismen om de naleving van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen te waarborgen; Voor overheden: broeikasgasemissie-

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

intensiteit en investeringslanden met sociale schendingen. In het geval van effecten waarmee 
specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, kunnen 
gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame 
investeringen geen significante schade toebrengen aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen. 
De beheerder tracht de gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te 
vergroten door samen te werken met gegevensverstrekkers en emittenten.  De beheerder zal 
regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk 
de evaluatie van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
De lijst van minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid van de beheerder sluit ondernemingen uit 
die betrokken zijn bij controversiële praktijken die in strijd zijn met internationale normen. Het 
normatieve basiskader bestaat uit de beginselen van het VN Global Compact, de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 
Effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, worden niet in 
het beleggingsuniversum opgenomen. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja  

De beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en houdt 
rekening met PAI-indicatoren via Beheer, waaronder betrokkenheid van de aandeelhouders, die beide 
relevant zijn om als onderneming de potentiële negatieve impact te beperken. 
 
Als gevolg van haar engagement voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de 
beheermaatschappij ernaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in samenwerking met 
klanten die activa bezitten, op basis van decarbonisatiedoelstellingen, in overeenstemming met de 
ambitie om tegen 2050 of vroeger voor alle beheerde activa een netto-uitstoot van nul te bereiken. Als 
onderdeel van deze doelstelling zal de beheermaatschappij een tussentijdse doelstelling vaststellen 
voor het deel van de activa dat moet worden beheerd op basis van het bereiken van netto nul emissies 
in 2050 of eerder. 
 
De beheerder houdt rekening met PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, 
biodiversiteit, water, afval, en sociale en personeelskwesties voor bedrijfsemittenten en, indien van 
toepassing, wordt de Freedom House Index toegepast op beleggingen in soevereine emittenten. De 
PAI-indicatoren worden in het beleggingsproces van de beheerder in aanmerking genomen via de 
uitsluitingen die zijn beschreven in het hoofdstuk "Milieu- en/of sociale kenmerken" van het Fonds. 
 
De dekking van de voor de PAI-indicatoren vereiste gegevens is heterogeen. De gegevensdekking 
voor biodiversiteit, water en afval is laag en de bijbehorende PAI-indicatoren worden vastgelegd door 
uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die ernstige inbreuken plegen op 
beginselen en richtlijnen, zoals de beginselen van het VN-Global Compact, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten in het 
kader van duurzame ontwikkeling. 
en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights wegens problematische praktijken op 
het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. Daarom zal de 
beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking 



 
 

te vergroten. De beheerder zal regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende 
is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te 
nemen.  
 
Bovendien worden de PAI-indicatoren, naast andere duurzaamheidsfactoren, toegepast om de SRI 
Rating te berekenen. De SRI Rating wordt gebruikt voor portefeuilleconstructie. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen: 
 
Van toepassing op particuliere emittenten 

- Uitstoot van broeikasgassen 
- CO2 voetafdruk  
- Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 
- Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen 
- Activiteiten met een negatief effect op diversiteitgevoelige gebieden 
- Lozingen op het water 
- Verhouding gevaarlijk afval 
- Schending van de beginselen van het UN Global Compact 
- Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de UN Global 

Compact-beginselen te controleren 
- Gendergelijkheid in bestuursorganen 
- Blootstelling aan controversiële wapens 

 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten 

- Investeringslanden met schendingen van sociale normen 
 

☐ Nee 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI Global Sustainability streeft ernaar te beleggen in de wereldwijde aandelenmarkten van 
ontwikkelde landen in overeenstemming met de strategie voor maatschappelijk verantwoord beleggen 
("SRI-strategie"). De beheerder kan currency overlay-strategieën toepassen en daarbij afzonderlijke 
valutarisico's nemen in de valuta's van OESO-lidstaten, ook al houdt het Fonds geen activa in die 
valuta's aan. 
 
Als onderdeel van de best-in-class benadering van duurzaam beleggen houdt het Fonds als volgt 
rekening met milieu-, sociale, mensenrechten-, bestuurs- en ethische factoren:  

- De bovenvermelde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder geanalyseerd via de 
SRI Research-methodologie om na te gaan hoe duurzaamheid en langetermijnkwesties in 
aanmerking worden genomen in de strategie van een emittent. Duurzaamheidsonderzoek 
verwijst naar het algemene proces van het identificeren van potentiële risico's en potentiële 
kansen van beleggingen in effecten van een emittent, gekoppeld aan de analyse van 
duurzaamheidsfactoren. De gegevens van SRI Research zijn een combinatie van externe 
onderzoeksgegevens (die enkele beperkingen kunnen hebben) en interne analyse. 

- Op basis van de resultaten van de externe en/of interne analyse van duurzaamheidsfactoren 
wordt maandelijks een interne rating berekend (SRI Rating) en vervolgens aan een 
onderneming of overheidsemittent toegekend. 

 
Deze interne SRI-rating wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen in 
het kader van portefeuilleconstructie. 
 
De algemene beleggingsbenadering van het Fonds (algemene beginselen van de activaklassen die 
van toepassing zijn op het Fonds in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus. 
 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN 
AAN ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De verbindende elementen zijn de volgende: 
- Minimale ratingdekking: De portefeuille van het Fonds moet voor ten minste 90% bestaan uit 

activa met een SRI-rating (in dit verband omvat de portefeuille geen derivaten zonder rating 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

of instrumenten zonder rating, zoals contanten en deposito's). Hoewel de meeste holdings in 
de Portefeuilles een SRI Rating hebben, kunnen sommige investeringen niet worden 
beoordeeld aan de hand van de methodologie van SRI Research. Voorbeelden van 
instrumenten die geen SRI-rating kunnen krijgen zijn contant geld, deposito's, Target Funds 
en beleggingen zonder rating. 

- 75% van de beoordeelde instrumenten voldoet aan een minimale SRI-rating van 2 en de 
overige 25% voldoet aan een minimale SRI-rating van 1,25 (op een schaal van 0 tot 4, waarbij 
0 het slechtst en 4 het best is). 

- Vermindering van het beleggingsuniversum door uitsluiting van de 20% emittenten met de 
laagste rating. 

- Toepassing van de onderstaande minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria en de 
fondsspecifieke uitsluitingscriteria 

 
Voor directe investeringen gelden de volgende minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria:  
- Effecten uitgegeven door ondernemingen die beginselen en richtlijnen, zoals de UN Global 

Compact Principles, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, ernstig schenden wegens problematische 
praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding 

- Effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens (landmijnen, 
clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd uranium, witte fosfor en 
kernwapens) 

- Effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit hun 
betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten 

- Effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de winning 
van thermische kolen halen. 

- Effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit steenkool halen 
- Effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de distributie van tabak en die 

meer dan 5% van hun omzet uit deze distributieactiviteiten halen. 
 
De volgende fondsspecifieke uitsluitingscriteria voor directe investeringen zijn van toepassing: 
 
Het Fonds mag zijn activa niet beleggen in aandelen die voor meer dan 5% van hun omzet afkomstig 
zijn uit de sectoren (i) alcohol, (ii) wapens, (iii) gokken en (iv) pornografie. De minimale 
uitsluitingscriteria voor duurzaamheid en de fondsspecifieke minimale uitsluitingscriteria zijn 
gebaseerd op informatie van een externe gegevensverstrekker en op regels voor de naleving vóór en 
na de handel. De evaluatie vindt ten minste plaats eenmaal per zes maanden. 
 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN 
DIE BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het Fonds streeft ernaar het beleggingsuniversum met 20% te verkleinen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

 Er wordt rekening gehouden met de beginselen van goed bestuur door ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële praktijken uit te sluiten volgens internationale normen die overeenstemmen met 
de vier praktijken van goed bestuur: gezonde beheersstructuren, werknemersrelaties, beloning van 
werknemers en naleving van de belastingwetgeving. Ondernemingen die op één van deze gebieden 
ernstig in gebreke blijven, zullen als niet-belegbaar worden beschouwd. In sommige gevallen komen 
emittenten met een markering op een toezichtlijst. Deze ondernemingen komen op de toezichtlijst 
wanneer de beheerder van mening is dat de verbintenis kan worden verbeterd of wanneer wordt 
geoordeeld dat de onderneming corrigerende maatregelen heeft genomen. Bedrijven op de 
toezichtlijst worden als belegbaar beschouwd tenzij de Manager van mening is dat ons engagement 
of de corrigerende maatregelen van het bedrijf de ernstig geachte controversiële praktijken niet 
kunnen verhelpen. 
 
Daarnaast zet de beheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen actief de 
dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate governance, 
stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. De aanpak van de beheerder met 
betrekking tot stemmen bij volmacht en engagement met ondernemingen is uiteengezet in de 
beheersverklaring van de beheersmaatschappij. 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

Het grootste deel van de activa van het Fonds wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of 
sociale kenmerken die het Fonds voorstaat. Een klein deel van het Fonds kan activa bevatten die 

niet bevorderlijk zijn voor milieu- of sociale kenmerken. Daartoe behoren derivaten, contanten en 
deposito's, bepaalde doelfondsen en beleggingen die tijdelijk niet of afwijkend scoren op het gebied 
van milieu, maatschappij of goed bestuur. 
 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet van toepassing.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
  

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

#2 Overige 
beleggingen 

 

#1A Duurzame 
beleggingen 

 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

 

Taxonomie-conform 
 

Overige 
milieudoelstellingen 

 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
Taxonomische beleggingen omvatten aandelen (aandelen) en/of schuldtitels in ecologisch duurzame 
economische activiteiten die voldoen aan de taxonomie van de EU. De taxonomische gegevens 
worden verkregen van een externe gegevensverstrekker. De beheerder heeft de kwaliteit van deze 
gegevens beoordeeld. De gegevens zullen niet worden onderworpen aan een accountantscontrole of 
een onderzoek door derden. De gegevens zijn niet gebaseerd op gegevens over overheidsobligaties. 
Tot op heden is er geen erkende methode beschikbaar om het aandeel van taxonomische activiteiten 
in beleggingen in overheidsobligaties te bepalen.  
 
De taxonomische activiteiten in deze publicatie zijn gebaseerd op het omzetaandeel.  
 
Taxonomische gegevens zijn slechts in zeldzame gevallen gegevens die door bedrijven worden 
ingediend overeenkomstig de EU-Taxonomieverordening. De gegevensverstrekker heeft taxonomie-
afgeleide gegevens van andere gelijkwaardige openbare gegevens beschikbaar.  

 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimum taxonomie te verdelen in 
faciliterende activiteiten, overgangsactiviteiten en activiteiten voor schone prestaties. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van duurzame investeringen. 
Als een investering niet in overeenstemming is met de Taxonomie, omdat de activiteit nog niet onder 
de EU-Taxonomie valt of als de positieve bijdrage niet significant genoeg is om aan de technische 
toetsingscriteria van de Taxonomie te voldoen, kan de investering toch als een duurzame investering 
worden beschouwd, mits zij aan alle criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel van ecologisch duurzame beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-
taxonomie. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

1%

99%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

1%

99%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

De beheerder definieert duurzame investeringen op basis van intern onderzoek dat onder 
meer gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 

(SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen, aangezien de SDG's milieu- en sociale 
doelstellingen omvatten. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. Derivaten 
kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van risicodekking) en/of voor 
beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een specifieke strategie. Op 
deze investeringen zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Ja, het Fonds heeft de DOW JONES Sustainability World Index (Total Return) aangewezen als 
benchmark.  

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Het Fonds gebruikt een duurzaamheidsindex waarvan de milieu- of sociale kenmerken echter niet 
volledig overeenstemmen met die welke door het Fonds worden bevorderd. De benchmark maakt 
gebruik van een best-in-class benadering op basis van ESG-criteria. De specifieke screening- en 
uitsluitingscriteria verschillen van die van de beleggingsstrategie van het Fonds. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 De benchmark is niet permanent afgestemd, aangezien de selectie- en uitsluitingscriteria van de 
benchmark kunnen afwijken van de beleggingsstrategie van het Fonds. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

De benchmark maakt gebruik van een best-in-class benadering op basis van ESG-criteria voor de 
opbouw van de index.  

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Details over de benchmarkmethode zijn beschikbaar op 

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-dj-sustainability-
indices.pdf of www.spglobal.com.  
 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: 

https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html of op de website van de beheerders : SFDR 
(allianzgi.com) 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-dj-sustainability-indices.pdf
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-dj-sustainability-indices.pdf
http://www.spglobal.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fallianz.be%2Fnl%2Falgemeen%2Fduurzaam-beleggen.html&data=05%7C01%7Cvincent.denoncin%40be.ey.com%7C6f3fc99996274c3f030a08dae7e3f537%7C5b973f9977df4bebb27daa0c70b8482c%7C0%7C0%7C638077263498990111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=174z1%2BVtMYEnhzBJ5DWVBnViY9IpoI05y%2BXeB39fCos%3D&reserved=0
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz GI All China Equity 
ISIN-code : LU2309373897 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 529900RSE3ISUYS6ZL79 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
Allianz GI All China Equity (het "Fonds") bevordert de overgang naar een koolstofarme economie van 
de top 10 koolstofemittenten in het kader van de Climate Engagement with Results-strategie ("CEWO-
strategie").  
 
Bovendien gelden minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid. 
 
Er zijn geen samengestelde benchmarks aangewezen om de kenmerken te bereiken die het Fonds 
voorstaat. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en aan het eind van het jaar gerapporteerd:  

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫   ☒  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : n.v.t.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan :  n.v.t.% 

  ☒  Het product promoot 

ecologische/sociale kenmerken en 
hoewel het geen duurzame beleggingen als 
doelstelling heeft, zal het een 
minimumaandeel duurzame beleggingen 
van 5% behelzen 

 ☒ met een ecologische doelstelling in 

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

 ☒ met een ecologische doelstelling in 

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

 ☒ met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 



 
 

 
- De respons van de verbintenis met de top 10 van emittenten  
 
- De verandering in de koolstofvoetafdruk van de top 10-emittenten ten opzichte van het referentiejaar  
 
- Bevestiging dat alle overheidsemittenten zijn beoordeeld door een SRI Rating 
 
- Bevestiging dat essentiële negatieve effecten (PAI) van investeringsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren worden aangepakt door de toepassing van uitsluitingscriteria. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE 
HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE 
DRAAGT DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarbij de beheerders zich 
onder meer laten leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
(SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie: 
 
1. Beperking van de klimaatverandering  
2. Aanpassing aan de klimaatverandering  
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen  
4. Overgang naar een circulaire economie  
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging  
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen  
 
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd op een 
eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit intern onderzoek. 
De methode past eerst een kwantitatieve analyse toe van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element van het kader bestaat erin te beoordelen of de 
bedrijfsactiviteiten positief bijdragen tot een milieu- of sociale doelstelling.  
 
Voor de berekening van de positieve bijdrage op fondsniveau wordt rekening gehouden met het deel 
van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no harm"-beginsel ("DNSH") en 
de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap wordt een activagewogen aggregatie 
uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten waarmee specifieke projecten worden 
gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen 
tot milieu- en/of sociale doelstellingen. Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do no harm"-
beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur worden nageleefd. 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante afbreuk doen aan andere milieu- 
en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder rekening met PAI-indicatoren waarvoor significante 
drempels zijn vastgesteld om zeer schadelijke emittenten te identificeren. Een verbintenis met 
uitgevende instellingen die de significante drempel niet halen, kan voor een beperkte periode worden 
aangegaan om het negatieve effect aan te pakken. Indien de emittent vervolgens echter tweemaal de 
vastgestelde materialiteitsdrempels niet haalt, of indien de opdracht mislukt, slaagt hij niet voor de 
DNSH-beoordeling. Beleggingen in effecten van emittenten die de DNSH-beoordeling niet doorstaan, 
worden niet beschouwd als duurzame beleggingen. 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De PAI-indicatoren worden bekeken door toepassing van uitsluitingscriteria of door middel van 
drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn zinvolle drempels vastgesteld die verwijzen naar 
kwalitatieve of kwantitatieve criteria.  
 
Het gebrek aan gegevensdekking voor bepaalde gegevenspunten die gelijkwaardig zijn aan PAI-
indicatoren wordt gebruikt voor de beoordeling van PAI-indicatoren in de DNSH-beoordeling, in 
voorkomend geval voor de volgende indicatoren voor bedrijven aandeel van het verbruik en de 
productie van niet-hernieuwbare energie, activiteiten met negatieve gevolgen voor gebieden met een 
gevoelige biodiversiteit, waterlozingen, gebrek aan procedures en nalevingsmechanismen om de 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

naleving van de beginselen van het VN-Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen te waarborgen; voor soevereine staten: intensiteit van de broeikasgasemissies en 
landen van investeringen met schendingen van de sociale normen. In het geval van effecten waarmee 
specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, kunnen 
gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame 
investeringen geen significante schade toebrengen aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen. 
De beheerder tracht de gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te 
vergroten door samen te werken met gegevensverstrekkers en emittenten. De beheerder zal 
regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk 
de beoordeling van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
De lijst van minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid van de beheerder sluit ondernemingen uit 
die betrokken zijn bij controversiële praktijken die in strijd zijn met internationale normen. Het 
normatieve basiskader bestaat uit de beginselen van het VN-Global Compact, de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 
Effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, worden niet in 
het beleggingsuniversum opgenomen. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja, de beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en houdt 

rekening met PAI-indicatoren via rentmeesterschap, waaronder betrokkenheid van de 
aandeelhouders, die beide relevant zijn om als onderneming de potentiële negatieve impact te 
beperken. 
 
Als gevolg van haar inzet voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de beheermaatschappij 
ernaar om in samenwerking met klanten die activa bezitten de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen op basis van decarbonisatiedoelstellingen, in overeenstemming met de ambitie om in 2050 of 
eerder voor alle beheerde activa een net nul-uitstoot te bereiken. Als onderdeel van deze doelstelling 
zal de beheerder een tussentijdse doelstelling vaststellen voor het deel van de activa dat moet worden 
beheerd op basis van het bereiken van netto nul-emissies in 2050 of eerder. 
 
De beheerder hanteert PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, biodiversiteit, water, 
afval, en sociale en personeelskwesties voor bedrijfsemittenten en, indien van toepassing, wordt de 
Freedom House Index toegepast op beleggingen in overheidsemittenten. De PAI-indicatoren worden 
in het beleggingsproces van de beheerder in aanmerking genomen via de uitsluitingen die zijn 
beschreven in het hoofdstuk "Milieu- en/of sociale kenmerken" van het Fonds. De voor de PAI-
indicatoren vereiste gegevensdekking is heterogeen. 
 
De dekking van gegevens over biodiversiteit, water en afval is gering en de bijbehorende PAI-
indicatoren worden aangepakt door uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen 
die ernstige inbreuken plegen op beginselen en richtlijnen, zoals de VN-Global Compact-beginselen, 
de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en 
mensenrechten wegens problematische praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, 
milieu en corruptiebestrijding. Daarom zal de beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-
indicatoren met een lage gegevensdekking te vergroten. De beheerder zal regelmatig beoordelen of 



 
 

de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van deze 
gegevens in het beleggingsproces op te nemen.  
 
Daarnaast worden PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies in aanmerking genomen, 
waarbij de beheerder in het kader van de CEWO-strategie de tien grootste koolstofemittenten in een 
portefeuille identificeert en met hen in gesprek gaat. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen:  
 
Van toepassing op particuliere emittenten  
 
- Uitstoot van broeikasgassen  
- Koolstofvoetafdruk  
- Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd  
- Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen  
- Activiteiten met negatieve gevolgen voor diversiteitgevoelige gebieden  
- Waterlozingen 
- Verhouding gevaarlijk afval  
- Schending van de beginselen van UN Global Compact  
- Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om de naleving van de UN Global Compact-
beginselen te controleren  
- Genderevenwicht in bestuursorganen  
- Blootstelling aan controversiële wapens  
 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten  
- Landen met investeringen die sociale normen schenden 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI All China Equity wil beleggen in de onshore en offshore aandelenmarkten van de 
Volksrepubliek China, Hongkong en Macau. Daarnaast wordt het Fonds beheerd in overeenstemming 
met de CEWO-strategie en bevordert het milieufactoren via klimaatbetrokkenheid met resultaten en 
proxy voting in de beleggingsanalyse. De beheerder gaat in gesprek met de 10 grootste 
koolstofemittenten in de portefeuille over de vaststelling van hun doelstellingen voor vooruitgang op 
weg naar de klimaattransitie. De 10 grootste koolstofemittenten in de portefeuille zijn ingedeeld 
volgens hun koolstofemissies op basis van hun Scope 1- en Scope 2-emissiegegevens. Scope 1 heeft 
tot doel alle directe emissies van de activiteiten van een onderneming of onder haar controle te meten. 
Scope 2 heeft tot doel alle indirecte emissies te meten van door het bedrijf aangekochte en gebruikte 
elektriciteit, op basis van de definitie in het Protocol inzake broeikasgassen.  
 
De bestuurskenmerken worden beoordeeld aan de hand van het systeem van regels, praktijken en 
processen dat de emittent volgt en naleeft. Er zullen geen verbintenissen worden aangegaan met 
soevereine emittenten die deel uitmaken van de activa van het Fonds, maar voor effecten die voor 
aankoop door een Fonds worden uitgegeven is een SRI-rating vereist. Bepaalde beleggingen zijn 
mogelijk niet toegezegd of beoordeeld volgens de SRI-ratingmethode. Voorbeelden van instrumenten 
die mogelijk geen SRI-rating krijgen zijn contant geld, deposito's en beleggingen zonder rating.  
 
De algemene beleggingsbenadering van het Fonds (algemene beginselen van de activaklassen die 
van toepassing zijn op het Fonds in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN 
AAN ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De investeringsstrategie past de volgende bindende elementen toe om de bevorderde milieu- en/of 
sociale kenmerken te bereiken:  
 
- Jaarlijkse identificatie van de 10 grootste koolstofemittenten van het Fonds en de verbintenis  
 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

- Er worden geen verplichtingen aangegaan ten aanzien van soevereine emittenten die deel uitmaken 
van de activa van het Fonds, maar effecten die worden uitgegeven om door een Fonds te worden 
verworven, moeten een SRI-rating hebben.  
 
- Toepassing van de volgende minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria voor directe investeringen: 
 
- Effecten uitgegeven door ondernemingen die ernstige inbreuken plegen op beginselen en richtlijnen, 
zoals de UN Global Compact Principles, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en 
de UN Guiding Principles on Business and Human Rights wegens problematische praktijken op het 
gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding,  
 
- effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij controversiële wapens 
(antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd uranium, witte 
fosfor en kernwapens), - effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet 
halen uit hun betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten  
 
- effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de winning van 
thermische kolen halen  
  
- effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit steenkool halen  
 
- effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak en effecten 
uitgegeven door ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de distributie van tabak.  
 
De minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid zijn gebaseerd op informatie van een externe 
gegevensverstrekker en op regels voor naleving vóór en na de handel. De evaluatie vindt ten minste 
om de zes maanden plaats. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN 
DIE BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het Fonds verbindt zich er niet toe de omvang van de beleggingen met een bepaald 
minimumpercentage te verminderen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Er wordt rekening gehouden met de beginselen van goed bestuur door ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële praktijken uit te sluiten volgens internationale normen die overeenstemmen met 
de vier praktijken van goed bestuur: gezonde beheersstructuren, werknemersrelaties, beloning van 
werknemers en naleving van de belastingwetgeving. Ondernemingen die op één van deze gebieden 
ernstig in gebreke blijven, zullen als niet-belegbaar worden beschouwd. In sommige gevallen zullen 
emittenten die op de lijst staan, op een toezichtlijst worden geplaatst. Deze ondernemingen komen op 
de toezichtlijst wanneer de beheerder van mening is dat de verbintenis kan worden verbeterd of 
wanneer de onderneming corrigerende maatregelen heeft genomen. Bedrijven op de watch list 
worden als belegbaar beschouwd, tenzij de beheerder van mening is dat onze betrokkenheid of de 
corrigerende maatregelen van het bedrijf de ernstig geachte controversiële praktijken niet kunnen 
verhelpen.  
 
Daarnaast zet de beheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen actief de 
dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate governance, 
stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. De aanpak van de beheerder met 
betrekking tot stemmen bij volmacht en engagement met ondernemingen wordt uiteengezet in de 
Management Statement van de Beheermaatschappij. 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

Het merendeel van de activa van de Fondsen wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of sociale 
kenmerken die het Fonds voorstaat. Een klein deel van het Fonds kan activa bevatten die niet 
bevorderlijk zijn voor milieu- of sociale kenmerken. Daartoe behoren derivaten, contanten en 
deposito's, bepaalde doelfondsen en beleggingen die tijdelijk niet of afwijkend scoren op het gebied 
van milieu, maatschappij of goed bestuur. 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet van toepassing. 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
  

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

#2 Overige 
beleggingen 

 

#1A Duurzame 
beleggingen 

 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

Taxonomie-conform 
 

Overige 
milieudoelstellingen 

 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimum taxonomie te verdelen in 
ontsluitende, overgangs- en schone prestaties. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van duurzame investeringen. 
Als een investering niet op de Taxonomie is afgestemd, omdat de activiteit nog niet onder de EU-
Taxonomie valt of als de positieve bijdrage niet significant genoeg is om aan de technische 
toetsingscriteria van de Taxonomie te voldoen, kan de investering toch als een duurzame investering 
worden beschouwd, mits zij aan alle criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel van milieuvriendelijke beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-
Taxonomie. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

De beheerder definieert duurzame investeringen op basis van intern onderzoek dat onder meer 
gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en de 
doelstellingen van de EU-taxonomie. De beheerder verbindt zich niet tot een minimumaandeel sociaal 
duurzame beleggingen, aangezien de SDG's milieu- en sociale doelstellingen omvatten. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. Derivaten 
kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van risicodekking) en/of voor 
beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een specifieke strategie. Op 
deze investeringen zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

0,0%

100,0%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

0,0%

100,0%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Er zijn geen benchmarks aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken die het Fonds 
voorstaat. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Niet van toepassing. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

Niet van toepassing. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet van toepassing. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Niet van toepassing. 

 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: https://allianz.be/nl/algemeen 

/duurzaam-beleggen.html of op de website van de beheerders: SFDR (allianzgi.com) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://allianz.be/nl/algemeen%20/duurzaam-beleggen.html
https://allianz.be/nl/algemeen%20/duurzaam-beleggen.html
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz GI LifeCycle Global Equities 
 
ISIN-code : LU1766616152 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) 529900W68IN4IJ546R85 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT 
FINANCIËLE PRODUCT? 

Allianz GI LifeCycle Global Equities (het “Fonds") bevordert milieu, maatschappij, mensenrechten, 
goed bestuur en de bescherming van het ethiek (dit gebied is niet van toepassing op effecten 
uitgegeven door entiteiten) door een best-in-class benadering in het beleggingsproces van het Fonds 
op te nemen. Bij deze aanpak worden particuliere of soevereine emittenten beoordeeld op basis van 
een SRI Rating die wordt gebruikt om de portefeuille samen te stellen. 
 
Daarnaast zijn minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria en specifieke uitsluitingscriteria voor het 
Fonds van toepassing. 
 
Er is een benchmark aangewezen om de kenmerken te bereiken die het Fonds voorstaat. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en aan het eind van het boekjaar gerapporteerd: 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  x  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 X  Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 20,00 % behelzen 

x   met een ecologische doelstelling in 
economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

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

x met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

- Het werkelijke percentage van de activa van het Fonds (in dit opzicht heeft de Portefeuille niet 
derivaten zonder rating of instrumenten die van nature geen rating hebben (bv. contanten en 
deposito's) belegd in de beste emittenten (emittenten met een minimale SRI-rating van 2 op 
een schaal van 0-4) wordt vergeleken met het werkelijke percentage van de best presterende 
emittenten in de benchmark.  

- Naleving van een reductiecriterium van 20% van het investeringsuniversum.  
- Bevestiging dat Belangrijkste negatieve effecten (PAI) van investeringsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren worden aangepakt door toepassing van uitsluitingscriteria. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE 
HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE 
DRAAGT DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarvoor de beheerders 
zich onder meer laten leiden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 
Verenigde Naties. en de doelstellingen van de taxonomie van de EU: 

1. Beperking van de klimaatverandering 
2. Aanpassing van klimaatverandering 
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen 
4. Overgang naar een circulaire economie 
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging 
6. bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 

 
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd op een 
eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit intern onderzoek. 
De methode past eerst een kwantitatieve analyse toe van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element van het kader bestaat erin te beoordelen of de 
bedrijfsactiviteiten positief bijdragen aan een milieu- of sociale doelstelling.  
 
Bij de berekening van de positieve bijdrage op fondsniveau wordt rekening gehouden met het deel 
van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no harm"-beginsel ("DNSH") en 
de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap wordt een activagewogen aggregatie 
uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten waarmee specifieke projecten worden 
gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen 
tot milieu- en/of sociale doelstellingen. Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do no harm"-
beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur worden nageleefd. 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante afbreuk doen aan andere milieu- 
en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder rekening met PAI-indicatoren waarvoor significante 
drempels zijn vastgesteld om zeer schadelijke emittenten te identificeren. Aan emittenten die de 
materialiteitsdrempel niet halen, kan gedurende een beperkte periode een verbintenis worden 
opgelegd om het negatieve effect te verhelpen. Indien de emittent vervolgens echter tweemaal niet 
aan de vastgestelde significante drempels voldoet of indien de verbintenis niet wordt nagekomen, 
slaagt hij niet voor de DNSH-beoordeling. Beleggingen in effecten van emittenten die de DNSH-
beoordeling niet doorstaan, worden niet beschouwd als duurzame beleggingen. 

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De PAI-indicatoren worden bekeken door toepassing van uitsluitingscriteria of door middel van 
drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn significante drempels vastgesteld die verwijzen naar 
kwalitatieve of kwantitatieve criteria. 
 
Het gebrek aan gegevensdekking voor bepaalde gegevenspunten die gelijkwaardig zijn aan PAI-
indicatoren wordt gebruikt om de PAI-indicatoren in de DNSH-beoordeling te beoordelen: aandeel van 
het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie, activiteiten met negatieve gevolgen voor 
gebieden met een gevoelige biodiversiteit, waterlozingen, gebrek aan procedures en 
nalevingsmechanismen om de naleving van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen te waarborgen; Voor overheden: broeikasgasemissie-

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
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arbeidsomstandigheden, 
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mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
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intensiteit en investeringslanden met sociale schendingen. In het geval van effecten waarmee 
specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, kunnen 
gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame 
investeringen geen significante schade toebrengen aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen. 
De beheerder tracht de gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te 
vergroten door samen te werken met gegevensverstrekkers en emittenten.  De beheerder zal 
regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk 
de evaluatie van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
De lijst van minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid van de beheerder sluit ondernemingen uit 
die betrokken zijn bij controversiële praktijken die in strijd zijn met internationale normen. Het 
normatieve basiskader bestaat uit de beginselen van het VN Global Compact, de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. 
Effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, worden niet in 
het beleggingsuniversum opgenomen. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja  

De beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en houdt 
rekening met PAI-indicatoren via Beheer, waaronder betrokkenheid van de aandeelhouders, die beide 
relevant zijn om als onderneming de potentiële negatieve impact te beperken. 
 
Als gevolg van haar engagement voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de 
beheermaatschappij ernaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in samenwerking met 
klanten die activa bezitten, op basis van decarbonisatiedoelstellingen, in overeenstemming met de 
ambitie om tegen 2050 of vroeger voor alle beheerde activa een netto-uitstoot van nul te bereiken. Als 
onderdeel van deze doelstelling zal de beheermaatschappij een tussentijdse doelstelling vaststellen 
voor het deel van de activa dat moet worden beheerd op basis van het bereiken van netto nul emissies 
in 2050 of eerder. 
 
De beheerder houdt rekening met PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, 
biodiversiteit, water, afval, en sociale en personeelskwesties voor bedrijfsemittenten en, indien van 
toepassing, wordt de Freedom House Index toegepast op beleggingen in soevereine emittenten. De 
PAI-indicatoren worden in het beleggingsproces van de beheerder in aanmerking genomen via de 
uitsluitingen die zijn beschreven in het hoofdstuk "Milieu- en/of sociale kenmerken" van het Fonds. 
 
De dekking van de voor de PAI-indicatoren vereiste gegevens is heterogeen. De gegevensdekking 
voor biodiversiteit, water en afval is laag en de bijbehorende PAI-indicatoren worden vastgelegd door 
uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die ernstige inbreuken plegen op 
beginselen en richtlijnen, zoals de beginselen van het VN-Global Compact, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten in het 
kader van duurzame ontwikkeling. 
en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights wegens problematische praktijken op 
het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. Daarom zal de 
beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking 



 
 

te vergroten. De beheerder zal regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende 
is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te 
nemen.  
 
Bovendien worden de PAI-indicatoren, naast andere duurzaamheidsfactoren, toegepast om de SRI 
Rating te berekenen. De SRI Rating wordt gebruikt voor portefeuilleconstructie. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen: 
 
Van toepassing op particuliere emittenten 

- Uitstoot van broeikasgassen 
- CO2 voetafdruk  
- Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 
- Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen 
- Activiteiten met een negatief effect op diversiteitgevoelige gebieden 
- Lozingen op het water 
- Verhouding gevaarlijk afval 
- Schending van de beginselen van het UN Global Compact 
- Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de UN Global 

Compact-beginselen te controleren 
- Gendergelijkheid in bestuursorganen 
- Blootstelling aan controversiële wapens 

 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten 

- Investeringslanden met schendingen van sociale normen 
 

☐ Nee 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Global Equities streeft ernaar te beleggen in de wereldwijde aandelenmarkten 
van ontwikkelde landen in overeenstemming met de strategie voor maatschappelijk verantwoord 
beleggen ("SRI-strategie"). De beheerder kan currency overlay-strategieën toepassen en daarbij 
afzonderlijke valutarisico's nemen in de valuta's van OESO-lidstaten, ook al houdt het Fonds geen 
activa in die valuta's aan. 
 
Als onderdeel van de best-in-class benadering van duurzaam beleggen houdt het Fonds als volgt 
rekening met milieu-, sociale, mensenrechten-, bestuurs- en ethische factoren:  

- De bovenvermelde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder geanalyseerd via de 
SRI Research-methodologie om na te gaan hoe duurzaamheid en langetermijnkwesties in 
aanmerking worden genomen in de strategie van een emittent. Duurzaamheidsonderzoek 
verwijst naar het algemene proces van het identificeren van potentiële risico's en potentiële 
kansen van beleggingen in effecten van een emittent, gekoppeld aan de analyse van 
duurzaamheidsfactoren. De gegevens van SRI Research zijn een combinatie van externe 
onderzoeksgegevens (die enkele beperkingen kunnen hebben) en interne analyse. 

- Op basis van de resultaten van de externe en/of interne analyse van duurzaamheidsfactoren 
wordt maandelijks een interne rating berekend (SRI Rating) en vervolgens aan een 
onderneming of overheidsemittent toegekend. 

 
Deze interne SRI-rating wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen in 
het kader van portefeuilleconstructie. 
 
De algemene beleggingsbenadering van het Fonds (algemene beginselen van de activaklassen die 
van toepassing zijn op het Fonds in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus. 
 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN 
AAN ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De verbindende elementen zijn de volgende: 
- Minimale ratingdekking: De portefeuille van het Fonds moet voor ten minste 90% bestaan uit 

activa met een SRI-rating (in dit verband omvat de portefeuille geen derivaten zonder rating 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
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beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

of instrumenten zonder rating, zoals contanten en deposito's). Hoewel de meeste holdings in 
de Portefeuilles een SRI Rating hebben, kunnen sommige investeringen niet worden 
beoordeeld aan de hand van de methodologie van SRI Research. Voorbeelden van 
instrumenten die geen SRI-rating kunnen krijgen zijn contant geld, deposito's, Target Funds 
en beleggingen zonder rating. 

- 75% van de beoordeelde instrumenten voldoet aan een minimale SRI-rating van 2 en de 
overige 25% voldoet aan een minimale SRI-rating van 1,25 (op een schaal van 0 tot 4, waarbij 
0 het slechtst en 4 het best is). 

- Vermindering van het beleggingsuniversum door uitsluiting van de 20% emittenten met de 
laagste rating. 

- Toepassing van de onderstaande minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria en de 
fondsspecifieke uitsluitingscriteria 

 
Voor directe investeringen gelden de volgende minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria:  
- Effecten uitgegeven door ondernemingen die beginselen en richtlijnen, zoals de UN Global 

Compact Principles, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, ernstig schenden wegens problematische 
praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding 

- Effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens (landmijnen, 
clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd uranium, witte fosfor en 
kernwapens) 

- Effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit hun 
betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten 

- Effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de winning 
van thermische kolen halen. 

- Effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit steenkool halen 
- Effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de distributie van tabak en die 

meer dan 5% van hun omzet uit deze distributieactiviteiten halen. 
 
De volgende fondsspecifieke uitsluitingscriteria voor directe investeringen zijn van toepassing: 
 
Het Fonds mag zijn activa niet beleggen in aandelen die voor meer dan 5% van hun omzet afkomstig 
zijn uit de sectoren (i) alcohol, (ii) wapens, (iii) gokken en (iv) pornografie. De minimale 
uitsluitingscriteria voor duurzaamheid en de fondsspecifieke minimale uitsluitingscriteria zijn 
gebaseerd op informatie van een externe gegevensverstrekker en op regels voor de naleving vóór en 
na de handel. De evaluatie vindt ten minste plaats eenmaal per zes maanden. 
 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN 
DIE BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het Fonds streeft ernaar het beleggingsuniversum met 20% te verkleinen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

 Er wordt rekening gehouden met de beginselen van goed bestuur door ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële praktijken uit te sluiten volgens internationale normen die overeenstemmen met 
de vier praktijken van goed bestuur: gezonde beheersstructuren, werknemersrelaties, beloning van 
werknemers en naleving van de belastingwetgeving. Ondernemingen die op één van deze gebieden 
ernstig in gebreke blijven, zullen als niet-belegbaar worden beschouwd. In sommige gevallen komen 
emittenten met een markering op een toezichtlijst. Deze ondernemingen komen op de toezichtlijst 
wanneer de beheerder van mening is dat de verbintenis kan worden verbeterd of wanneer wordt 
geoordeeld dat de onderneming corrigerende maatregelen heeft genomen. Bedrijven op de 
toezichtlijst worden als belegbaar beschouwd tenzij de Manager van mening is dat ons engagement 
of de corrigerende maatregelen van het bedrijf de ernstig geachte controversiële praktijken niet 
kunnen verhelpen. 
 
Daarnaast zet de beheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen actief de 
dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate governance, 
stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. De aanpak van de beheerder met 
betrekking tot stemmen bij volmacht en engagement met ondernemingen is uiteengezet in de 
beheersverklaring van de beheersmaatschappij. 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
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personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

Het grootste deel van de activa van het Fonds wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of 
sociale kenmerken die het Fonds voorstaat. Een klein deel van het Fonds kan activa bevatten die 

niet bevorderlijk zijn voor milieu- of sociale kenmerken. Daartoe behoren derivaten, contanten en 
deposito's, bepaalde doelfondsen en beleggingen die tijdelijk niet of afwijkend scoren op het gebied 
van milieu, maatschappij of goed bestuur. 
 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet van toepassing.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
  

BELEGGINGEN 
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#2 Overige 
beleggingen 
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De activa-allocatie 
beschrijft het aandeel 
beleggingen in bepaalde 
activa.  

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
Taxonomische beleggingen omvatten aandelen (aandelen) en/of schuldtitels in ecologisch duurzame 
economische activiteiten die voldoen aan de taxonomie van de EU. De taxonomische gegevens 
worden verkregen van een externe gegevensverstrekker. De beheerder heeft de kwaliteit van deze 
gegevens beoordeeld. De gegevens zullen niet worden onderworpen aan een accountantscontrole of 
een onderzoek door derden. De gegevens zijn niet gebaseerd op gegevens over overheidsobligaties. 
Tot op heden is er geen erkende methode beschikbaar om het aandeel van taxonomische activiteiten 
in beleggingen in overheidsobligaties te bepalen.  
 
De taxonomische activiteiten in deze publicatie zijn gebaseerd op het omzetaandeel.  
 
Taxonomische gegevens zijn slechts in zeldzame gevallen gegevens die door bedrijven worden 
ingediend overeenkomstig de EU-Taxonomieverordening. De gegevensverstrekker heeft taxonomie-
afgeleide gegevens van andere gelijkwaardige openbare gegevens beschikbaar.  

 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimum taxonomie te verdelen in 
faciliterende activiteiten, overgangsactiviteiten en activiteiten voor schone prestaties. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van duurzame investeringen. 
Als een investering niet in overeenstemming is met de Taxonomie, omdat de activiteit nog niet onder 
de EU-Taxonomie valt of als de positieve bijdrage niet significant genoeg is om aan de technische 
toetsingscriteria van de Taxonomie te voldoen, kan de investering toch als een duurzame investering 
worden beschouwd, mits zij aan alle criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel van ecologisch duurzame beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-
taxonomie. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 
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WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

De beheerder definieert duurzame investeringen op basis van intern onderzoek dat onder 
meer gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 

(SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen, aangezien de SDG's milieu- en sociale 
doelstellingen omvatten. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. Derivaten 
kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van risicodekking) en/of voor 
beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een specifieke strategie. Op 
deze investeringen zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Ja, het Fonds heeft de DOW JONES Sustainability World Index (Total Return) aangewezen als 
benchmark.  

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Het Fonds gebruikt een duurzaamheidsindex waarvan de milieu- of sociale kenmerken echter niet 
volledig overeenstemmen met die welke door het Fonds worden bevorderd. De benchmark maakt 
gebruik van een best-in-class benadering op basis van ESG-criteria. De specifieke screening- en 
uitsluitingscriteria verschillen van die van de beleggingsstrategie van het Fonds. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 De benchmark is niet permanent afgestemd, aangezien de selectie- en uitsluitingscriteria van de 
benchmark kunnen afwijken van de beleggingsstrategie van het Fonds. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

De benchmark maakt gebruik van een best-in-class benadering op basis van ESG-criteria voor de 
opbouw van de index.  

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Details over de benchmarkmethode zijn beschikbaar op 

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-dj-sustainability-
indices.pdf of www.spglobal.com.  
 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: 

https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html of op de website van de beheerders : SFDR 
(allianzgi.com) 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-dj-sustainability-indices.pdf
https://www.spglobal.com/spdji/en/documents/methodologies/methodology-dj-sustainability-indices.pdf
http://www.spglobal.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fallianz.be%2Fnl%2Falgemeen%2Fduurzaam-beleggen.html&data=05%7C01%7Cvincent.denoncin%40be.ey.com%7C6f3fc99996274c3f030a08dae7e3f537%7C5b973f9977df4bebb27daa0c70b8482c%7C0%7C0%7C638077263498990111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=174z1%2BVtMYEnhzBJ5DWVBnViY9IpoI05y%2BXeB39fCos%3D&reserved=0
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
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Caractéristiques environnementales et/ou sociales 

 
Modèle d’informations précontractuelles pour les produits financiers visés à l’article 8, 
paragraphes 1, 2 et 2 bis, du règlement (UE) 2019/2088 et à l’article 6, premier alinéa, du 
règlement (UE) 2020/852 
 
Nom du Produit : Allianz GI LifeCycle High Yield Bonds 
ISIN code : LU1504570844 
Identifiant d’entité juridique (CODE LEI) : 549300Y1G08CCQCSWL61 

Version : 15/12/2022  

 
 
CE PRODUIT FINANCIER A-T-IL UN OBJECTIF D’INVESTISSEMENT DURABLE ? 

 

QUELLES CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET/OU SOCIALES SONT 
PROMUES PAR CE PRODUIT FINANCIER ? 

 
Allianz GI LifeCycle High Yield Bonds (le “Fonds”) est géré conformément à la Stratégie Indicateur 

clé de performance en matière de développement durable (relative) (« Stratégie KPI (relative) ») qui 
traite la problématique de l’Intensité des gaz à effet de serre (GES). Le « KPI Durabilité » mesure 
l’Intensité des GES définie par l’intensité moyenne pondérée des émissions de gaz à effet de serre en 
fonction des ventes annuelles de l’entreprise (« Intensité des GES »). 
 
La problématique de l’Intensité des émissions de GES sera traitée en surperformant l’Intensité moyenne  
pondérée des GES par rapport à son indice de référence. 
 
En outre, des critères d’exclusion minimum en matière de durabilité s’appliquent.  
 

Un indice de référence a été désigné dans le but d’atteindre les caractéristiques que le Fonds promeut. 
 

⚫⚫ ☐ Oui ⚫⚫  X  Non 

☐ Il réalisera un minimum d’investissements 

durables ayant un objectif 
environnemental : ____% 

☐ dans des activités économiques qui sont 

considérées comme durables sur le plan 
environnemental au titre de la taxinomie 
de l’UE 

☐ dans des activités économiques qui ne 

sont pas considérées comme durables 
sur le plan environnemental au titre de la 
taxinomie de l’UE 

☐ Il réalisera un minimum d’investissements 

durables ayant un objectif social : __ % 

  X   Il promeut des caractéristiques 
environnementales et sociales (E/S) et, 
bien qu’il n’ait pas pour objectif 
l’investissement durable, il contiendra une 
part minimale de 5,00% d’investissements 
durables. 

  X   ayant un objectif environnemental dans 
des activités économiques qui sont 
considérées comme durables sur le plan 
environnemental au titre de la taxinomie 
de l’UE 

  X   ayant un objectif environnemental dans 
des activités économiques qui ne sont 
pas considérées comme durables sur le 
plan environnemental au titre de la 
taxinomie de l’UE 

 X   ayant un objectif social 

☐ Il promeut des caractéristiques E/S, mais ne 

réalisera pas d’investissements 
durables. 

Par investissement 
durable, on entend un 
investissement dans une 
activité économique qui 
contribue à un objectif 
environnemental ou 
social, pour autant qu’il ne 
cause de préjudice 
important à aucun de ces 
objectifs et que les 
sociétés bénéficiaires des 
investissements 
appliquent des pratiques 
de bonne gouvernance. 

La taxinomie de l’UE est 
un système de 
classification institué par 
le règlement (UE) 
2020/852 qui dresse une 
liste d’activités 
économiques durables sur 
le plan environnemental. 
Ce règlement ne dresse 
pas de liste d'activités 
économiques durables sur 
le plan social. Les 
investissements durables 
ayant un objectif 
environnemental ne sont 
pas nécessairement 
alignés sur la taxinomie. 



 

 
 

 

• QUELS SONT LES INDICATEURS DE DURABILITE UTILISES POUR MESURER 
LA REALISATION DE CHACUNE DES CARACTERISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES PROMUES PAR LE PRODUIT 
FINANCIER ? 

Pour mesurer la réalisation des caractéristiques environnementales et/ou sociales, les indicateurs 

de durabilité suivants sont utilisés et présentés en fin d’exercice :  

-  Le pourcentage réel de couverture des KPI du Portefeuille du Fonds (à cet égard, le 
Portefeuille ne comprend pas d’instruments dérivés ou d’instruments qui ne sont pas 
évalués par nature (p. ex., liquidités et dépôts)) ; 
 

- L’Intensité moyenne pondérée des émissions de GES réelle du portefeuille par rapport à 
l’Intensité moyenne pondérée des GES de l’indice de référence ; 
 

- Confirmation que les Principales incidences négatives (PAI) des décisions 
d’investissement sur les facteurs de durabilité sont prises en compte par l’application de 
critères d’exclusion. 

 

• QUELS SONT LES OBJECTIFS DES INVESTISSEMENTS DURABLES QUE LE 
PRODUIT FINANCIER ENTEND PARTIELLEMENT REALISER ET COMMENT 
L’INVESTISSEMENT DURABLE CONTRIBUE-T-IL A CES OBJECTIFS ? 

Les investissements durables contribuent aux objectifs environnementaux et/ou sociaux, pour lesquels 

les Gestionnaires s’appuient, entre autres, sur les Objectifs de développement durable (ODD) des 

Nations Unies ainsi que les objectifs de la taxinomie de l’UE :  

 

1. Atténuation du changement climatique  

2. Adaptation au changement climatique  

3. Utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines 

4. Transition vers une économie circulaire  

5. Prévention et contrôle de la pollution  

6. Protection et restauration de la biodiversité et des écosystèmes 

  

L’évaluation de la contribution positive aux objectifs environnementaux ou sociaux repose sur un cadre 

exclusif qui combine éléments quantitatifs et données qualitatives issues de recherches internes. La 

méthodologie applique d’abord une analyse quantitative des activités commerciales d’une société 

bénéficiaire des investissements. L’élément qualitatif du cadre consiste à évaluer si les activités 

commerciales contribuent positivement à un objectif environnemental ou social.  

Pour calculer la contribution positive au niveau du Fonds, la part du chiffre d’affaires de chaque 
émetteur imputable aux activités commerciales contribuant aux objectifs environnementaux et/ou 
sociaux est prise en compte à condition que l’émetteur respecte le principe consistant à « ne pas 
causer de préjudice important » (« DNSH ») et les principes d’une bonne gouvernance. Une agrégation 
pondérée par les actifs est réalisée dans un deuxième temps. En outre, en ce qui concerne certains 
types de titres qui financent des projets spécifiques contribuant à des objectifs environnementaux ou 
sociaux, l’investissement global est réputé contribuer à des objectifs environnementaux et/ou sociaux. 
Une évaluation du respect du principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » (« DNSH 
») et des principes d’une bonne gouvernance est également réalisée pour ces titres.  

 

• DANS QUELLE MESURE LES INVESTISSEMENTS DURABLES QUE LE 
PRODUIT FINANCIER ENTEND PARTIELLEMENT REALISER NE CAUSENT-
ILS PAS DE PREJUDICE IMPORTANT A UN OBJECTIF D’INVESTISSEMENT 
DURABLE SUR LE PLAN ENVIRONNEMENTAL OU SOCIAL ? 

Afin de s’assurer que les investissements durables ne causent pas de préjudice important à tout autre 

objectif environnemental et/ou social, le Gestionnaire tient compte des indicateurs PAI pour lesquels des 
seuils significatifs ont été définis dans le but d’identifier des émetteurs très nuisibles. Un engagement 
auprès des émetteurs qui ne respectent pas le seuil significatif peut être mis en place pendant une 

Les indicateurs de 
durabilité évaluent la 
mesure dans laquelle les 
caractéristiques 
environnementales ou 
sociales promues par le 
produit financier sont 
atteintes. 



 

 
 

 
période limitée pour remédier à l’impact négatif. Toutefois, si l’émetteur n’atteint pas les seuils significatifs 
définis deux fois par la suite ou en cas d’échec de l’engagement, il ne réussit pas l’évaluation DNSH. Les 
investissements dans des titres d’émetteurs qui ne réussissent pas l’évaluation DNSH ne sont pas 
considérés comme des investissements durables. 
 

▪ COMMENT LES INDICATEURS CONCERNANT LES INCIDENCES 
NEGATIVES ONT-ILS ETE PRIS EN CONSIDERATION ? 

 
Les indicateurs PAI sont pris en considération soit dans le cadre de l’application des critères d’exclusion, 
soit par le biais de seuils sur une base sectorielle ou absolue. Des seuils significatifs ont été définis et  
font référence à des critères qualitatifs ou quantitatifs.  
 
L’absence de couverture des données pour certains points de données équivalents à des indicateurs 
PAI est utilisée pour évaluer les indicateurs PAI dans le cadre de l’évaluation DNSH, le cas échéant, en 
ce qui concerne les indicateurs suivants pour les entreprises : part de la consommation et de la 
production d’énergie non renouvelable, activités ayant une incidence négative sur les zones sensibles 
du point de vue de la diversité biologique, rejets dans l’eau, absence de procédures et de mécanismes 
de conformité visant à garantir le respect des principes du Pacte mondial des Nations Unies et les 
Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales ; en ce qui concerne les États 
souverains : L’intensité des émissions de GES et les pays d’investissement connaissant des violations de 
normes sociales. Dans le cas de titres qui financent des projets spécifiques contribuant à des objectifs 
environnementaux ou sociaux, des données équivalentes au niveau du projet peuvent être utilisées pour 
s’assurer que les investissements durables ne causent pas de préjudice important à tout autre objectif 
environnemental et/ou social. Le Gestionnaire s’efforcera d’augmenter la couverture des données pour 
les indicateurs PAI avec une faible couverture des données en s’engageant auprès d’émetteurs et de 
fournisseurs de données. Le Gestionnaire évaluera régulièrement si la disponibilité des données a 
suffisamment augmenté pour éventuellement inclure l’évaluation de ces données dans le processus 
d’investissement.  
 

▪ DANS QUELLE MESURE LES INVESTISSEMENTS DURABLES SONT-
ILS CONFORMES AUX PRINCIPES DIRECTEURS DE L’OCDE A 
L’INTENTION DES ENTREPRISES MULTINATIONALES ET AUX 
PRINCIPES DIRECTEURS DES NATIONS UNIES RELATIFS AUX 
ENTREPRISES ET AUX DROITS DE L’HOMME ? DESCRIPTION 
DETAILLEE : 

La liste des critères d’exclusion minimum en matière de durabilité du Gestionnaire écarte les entreprises 

impliquées dans des pratiques controversées, contraires aux normes internationales. Le cadre normatif 
de base se compose des principes du Pacte mondial des Nations Unies, des principes directeurs de 

l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et des principes directeurs des Nations unies relatifs 

aux entreprises et aux droits de l’homme. Les titres émis par des entreprises enfreignant gravement 
lesdits cadres ne feront pas partie de l’univers d’investissement. 
 
 
La taxinomie de l’UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en 
vertu duquel les investissements alignés sur la taxinomie ne devraient pas causer de préjudice 
important aux objectifs de la taxinomie de l’UE et qui s’accompagne de critères spécifiques de l’UE. 
Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s’applique uniquement 
aux investissements sous-jacents du produit financier qui prennent en compte les critères 
de l’UE en matière d’activités économiques durables sur le plan environnemental. Les 
investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas 
en compte les critères de l’Union européenne en matière d’activités économiques durables 
sur le plan environnemental. 
Tout autre investissement durable ne doit pas non plus causer de préjudice important aux objectifs 
environnementaux ou sociaux  

 
 
 

Les principales incidences 
négatives correspondent 
aux incidences négatives 
les plus significatives des 
décisions 
d’investissement sur les 
facteurs de durabilité liés 
aux questions 
environnementales, 
sociales et de personnel, 
au respect des droits de 
l’homme et à la lutte 
contre la corruption et les 
actes de corruption. 



 

 
 

 
 

CE PRODUIT FINANCIER PREND-IL EN CONSIDÉRATION LES PRINCIPALES 
INCIDENCES NÉGATIVES SUR LES FACTEURS DE DURABILITÉ ? 

 

☒ Oui  

La Société de gestion a rejoint l’initiative Net Zero Asset Manager et tient compte des indicateurs PAI via 
la gérance, dont l’engagement actionnarial, qui sont tous deux pertinents pour atténuer la possible 
incidence négative en tant que société.  

En raison de son engagement dans l’initiative Net Zero Asset Manager, la Société de gestion vise à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre en partenariat avec les clients propriétaires d’actifs sur la 
base d’objectifs de décarbonation, conformément à l’ambition d’atteindre zéro émission nette d’ici 2050 
ou plus tôt pour l’ensemble des actifs sous gestion. Dans le cadre de cet objectif, la Société de gestion 
définira un objectif intermédiaire pour la proportion d’actifs à gérer en fonction de la réalisation de zéro 
émission nette d’ici 2050 ou plus tôt.  

Le Gestionnaire du Fonds traite les indicateurs PAI concernant les émissions de gaz à effet de serre, la 
biodiversité, l’eau, les déchets, ainsi que les questions sociales et relatives aux employés pour les 
émetteurs privés, et, le cas échéant, l’indice Freedom House est appliqué aux investissements dans des 
émetteurs souverains. Les indicateurs PAI sont pris en compte dans le processus d’investissement du 
Gestionnaire par le biais des exclusions décrites dans la section « Caractéristiques environnementales 
et/ou sociales » du Fonds.  

La couverture des données requises pour les indicateurs PAI est hétérogène. La couverture des données 
relatives à la biodiversité, à l’eau et aux déchets est faible et les indicateurs PAI associés sont pris en 
compte par le biais de l’exclusion des titres émis par des entreprises enfreignant gravement les principes 
et les directives, tels que les principes du Pacte mondial des Nations Unies, les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme en raison de pratiques problématiques en matière de droits 
de l’homme, de droits du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption. Par conséquent, le 
Gestionnaire s’efforcera d’augmenter la couverture des données des indicateurs PAI ayant une faible 
couverture des données. Le Gestionnaire évaluera régulièrement si la disponibilité des données a 
suffisamment augmenté pour éventuellement inclure l’évaluation de ces données dans le processus 
d’investissement.  
 
En outre, le Gestionnaire tient compte des indicateurs PAI liés aux émissions de GES en surperformant 
l’Intensité moyenne pondérée des émissions de GES par rapport à son indice de référence.  
 
Les indicateurs PAI suivants sont pris en compte :  

Applicable aux émetteurs privés 

- Emissions de GES 
  

- Empreinte carbone 
 

- Intensité des émissions de GES des sociétés bénéficiaires des investissements 
 

- Exposition à des sociétés actives dans le secteur des combustibles fossiles 
 

- Activités ayant une incidence négative sur des zones sensibles sur le plan de la diversité 
 

- Rejets dans l’eau 
 

- Ratio de déchets dangereux 
 

- Violation des principes du Pacte mondial des Nations Unies 
 

- Absence de processus et de mécanismes de conformité permettant de contrôler le respect des 
principes du Pacte mondial des Nations Unies 
 

- Mixité au sein des organes de gouvernance 
 

- Exposition à des armes controversées  

Applicable aux émetteurs souverains et supranationaux  

- Pays d’investissements connaissance des violations de normes sociales  



 

 
 

 
 

☐ Non  

 

 

QUELLE STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT CE PRODUIT FINANCIER SUIT-IL ? 

 
Allianz GI LifeCycle High Yield Bonds a pour objectif d’investir dans des Titres de créance notés à haut 
rendement sur les Marchés obligataires mondiaux, conformément à la Stratégie Indicateur clé de 
performance en matière de développement durable (relative) (« Stratégie KPI (relative) »). La stratégie 
du Fonds consiste à surperformer l’Intensité moyenne pondérée des émissions de GES par rapport à son 
indice de référence. La surperformance est déterminée comme l’excédent entre l’Intensité moyenne 
pondérée des émissions de GES du Fonds et l’Intensité moyenne pondérée des GES de son indice de 
référence. 
 

L’Intensité moyenne pondérée des émissions de GES est la moyenne pondérée de l’Intensité des 
émissions de GES du Fonds (en tCO2e par million de ventes). Les ventes représentent les ventes 
annuelles de l’entreprise. Ce ratio de GES normalisé par les Ventes facilite la comparaison entre les 
entreprises de différentes tailles. Le ratio est exprimé en tCO2e par million de ventes. Cet indicateur 
permet de comparer les Intensités moyennes pondérées des GES de différents portefeuilles afin 
d’identifier les portefeuilles composés des émetteurs de GES les plus efficaces en termes de ventes par 
émetteur. Les pondérations du portefeuille (et les pondérations de l’indice de référence ou de l’univers) 
sont recalculées de manière à ce que seuls les émetteurs disposant de données sur les émissions de GES 
soient pris en compte dans le calcul. Les GES représentent les émissions de gaz à effet de serre d’un 
émetteur spécifique. Pour déterminer l’Intensité des émissions de GES d’une entreprise, il est fait appel à 
des fournisseurs de données tiers et aux données relatives à l’Intensité des GES dont ils disposent sur 
l’entreprise concernée. L’intensité des émissions de GES est analysée par le Gestionnaire et est prise en 

compte dans le processus de sélection des titres afin d’atteindre l’Objectif d’investissement du Fonds.  

 

La part des actifs n’ayant pas d’évaluation de l’Intensité des émissions de GES devrait être faible. Parmi 
les instruments qui ne font pas l’objet d’une évaluation de l’Intensité des émissions de GES figurent les 
liquidités et les dépôts, certains Fonds cibles et les investissements pour lesquels l’Intensité des émissions 
de GES est jugée non appropriée et/ou pour lesquels les données ne sont pas disponibles.  
 
L’approche d’investissement générale du Fonds (Principes généraux des Catégories d’actifs applicables 

au Fonds combinés à ses restrictions d’investissement individuelles) est décrite dans le prospectus. 
 

• QUELS SONT LES ELEMENTS CONTRAIGNANTS DE LA STRATEGIE 
D’INVESTISSEMENT UTILISES POUR SELECTIONNER LES 
INVESTISSEMENTS AFIN D'ATTEINDRE CHACUNE DES CARACTERISTIQUES 
ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES PROMUES PAR CE PRODUIT 
FINANCIER ? 

Les éléments contraignants sont les suivants :  
 

- Le Portefeuille du Fonds couvre au moins 80 % des KPI (à cet égard, le Portefeuille ne  
ne comprend pas d’instruments dérivés et d’instruments qui ne sont pas évalués par nature (p. 
ex., liquidités et dépôts))  
 

- Surperformance d’au moins 20% par rapport à l’indice de référence en termes d’intensité 
moyenne pondérée des émissions de GES  
 

- Application des critères minimum d’exclusion suivants en matière de durabilité pour les 
investissements directs :  
 

-  titres émis par des entreprises enfreignant gravement les principes et les directives, tels que les  
principes du Pacte mondial des Nations Unies, les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales et les Principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux 

droits de la personne en raison de pratiques problématiques en matière de droits de la personne, 
de droit du travail, d’environnement et de lutte contre la corruption, 

 

La stratégie 
d’investissement guide les 
décisions 
d’investissement selon 
des facteurs tels que les 
objectifs d’investissement 
et la tolérance au risque. 



 

 
 

 
-  titres émis par des sociétés impliquées dans les armes controversées (mines antipersonnel, 

armes à sous-munition, armes chimiques, armes biologiques, uranium appauvri, phosphore 
blanc et armes nucléaires),  
 

-  titres émis par des sociétés qui tirent plus de 10% de leur chiffre d’affaires de leur implication 
dans les armes, équipements militaires et services connexes, 
 

-  titres émis par des sociétés qui tirent plus de 10% de leur chiffre d’affaires de l’extraction du 
charbon thermique,  
 

-  titres émis par des sociétés de services publics qui génèrent plus de 20% de leur chiffre 
d’affaires du charbon,  
 

-  titres émis par des sociétés impliquées dans la production de tabac et titres émis par des 
sociétés qui génèrent plus de 5% de leur chiffre d’affaires de la distribution de tabac.  
 

Les critères d’exclusion minimum en matière de durabilité se fondent sur les informations obtenues 
auprès d’un fournisseur de données externe et selon des règles de conformité pré et post-négociation. 
L’examen est réalisé au moins une fois par semestre.  
 
 

• QUEL EST LE TAUX MINIMAL D’ENGAGEMENT POUR REDUIRE LA PORTEE 
DES INVESTISSEMENTS ENVISAGES AVANT L’APPLICATION DE CETTE 
STRATEGIE D’INVESTISSEMENT ? 

 
Le Fonds ne s’engage pas à réduire la portée des investissements d’un certain taux minimum. 
 

• QUELLE EST LA POLITIQUE SUIVIE POUR EVALUER LES PRATIQUES DE 
BONNE GOUVERNANCE DES SOCIETES BENEFICIAIRES DES 
INVESTISSEMENTS ? 

 
Les principes de bonne gouvernance sont pris en compte en écartant les entreprises impliquées dans 

des pratiques controversées selon les normes internationales correspondant aux quatre bonnes 

pratiques de gouvernance : structures de gestion saines, relations avec le personnel, rémunération du 

personnel et respect des obligations fiscales. Les entreprises enfreignant gravement l’un ou l’autre de 

ces domaines seront considérées comme non investissables. Dans certains cas, les émetteurs signalés 

figureront sur une liste de surveillance. Ces sociétés apparaîtront sur cette liste de surveillance dès lors 

que le Gestionnaire estime que l’engagement peut donner lieu à des améliorations ou lorsqu'il est 

évalué que la société a pris des mesures correctives. Les sociétés figurant sur la liste de surveillance 

sont considérées comme investissables, sauf si le Gestionnaire estime que notre engagement ou les 

mesures correctives de la société ne parviennent pas à remédier aux pratiques controversées jugées 

graves.  

En outre, le Gestionnaire du Fonds s’engage à encourager activement le dialogue avec les sociétés 
bénéficiaires des investissements au sujet de la gouvernance d’entreprise, du vote par procuration et 
des questions plus larges en matière de développement durable avant les assemblées des 
actionnaires. L’approche du Gestionnaire du Fonds en matière de vote par procuration et 
d’engagement auprès des sociétés est définie dans la Déclaration de gestion de la Société de gestion.  

 

 

QUELLE EST L’ALLOCATION DES ACTIFS PRÉVUE POUR CE PRODUIT 
FINANCIER ? 

 

La majorité des actifs des Fonds sont utilisés pour répondre aux caractéristiques environnementales ou 
sociales que ce Fonds promeut. Une petite partie du Fonds peut contenir des actifs qui ne favorisent 
pas les caractéristiques environnementales ou sociales. Parmi ces instruments, citons notamment les 

produits dérivés, les liquidités et les dépôts, certains Fonds cibles, et des investissements dont les 

Les pratiques de bonne 
gouvernance concernent 
des structures de gestion 
saines, les relations avec 
le personnel, la 
rémunération du 
personnel et le respect 
des obligations fiscales. 



 

 
 

 
qualifications environnementales, sociales ou de bonne gouvernance divergent ou font défaut 
temporairement.  

•  COMMENT L’UTILISATION DE PRODUITS DERIVES ATTEINT-ELLE LES 
CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES PROMUES PAR 
LE PRODUIT FINANCIER ? 

 
N’est pas applicable.  
 

 

 
 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier 
utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit 
financier. 
 
La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés 
sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements 
durables. 
 
La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend : 
 
la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables ayant des objectifs 
environnementaux ou sociaux ; 
 
la sous-catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvrant les investissements alignés sur les 
caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements 
durables. 

 
 

DANS QUELLE MESURE MINIMALE LES INVESTISSEMENTS DURABLES 
AYANT UN OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL SONT-ILS ALIGNES SUR LA 
TAXINOMIE DE L’UE ? 

Les investissements alignés sur la taxonomie comprennent les actions (titres de participation) et/ou  
des titres de créance dans des activités économiques durables sur le plan environnemental, conformes 

à la taxonomie de l’UE. Les données alignées sur la taxinomie sont obtenues auprès d’un fournisseur de 

données externe. Le Gestionnaire a évalué la qualité de ces données. Les données ne seront pas 

soumises à une garantie fournie par les auditeurs ou à un examen par des tiers. Les données ne 

s’appuient sur aucune donnée relative aux obligations d’État. À ce jour, aucune méthodologie reconnue 

n’est disponible pour déterminer la proportion d’activités alignées sur la taxinomie dans le cadre 

d’investissements dans des obligations d’État.  

Les activités alignées sur la taxinomie dans cette publication se fondent sur la part de chiffre d’affaires.  

Les données alignées sur la taxinomie ne sont que dans de rares cas des données présentées par les 

entreprises conformément au Règlement sur la taxinomie de l’UE. Le fournisseur de données dispose de 

données dérivées alignées sur la taxinomie issue d’autres données publiques équivalentes disponibles. 

investissements 
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caractéristiques E/S 
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Les activités alignées sur 
la taxinomie sont 
exprimées en 
pourcentage : 

- du chiffre d’affaires 
pour refléter la part des 
revenus provenant des 
activités vertes des 
sociétés bénéficiaires des 
investissements ; 

- des dépenses 
d’investissement (CapEx) 
pour montrer les 
investissements verts 
réalisés par les sociétés 
bénéficiaires des 
investissements, pour 
une transition vers une 
économie verte par 
exemple ; 

- des dépenses 
d’exploitation (OpEx) 
pour refléter les activités 
opérationnelles vertes 
des sociétés bénéficiaires 
des investissements. 

Sociaux 

Environnement 
aux autres 

 

L’allocation des actifs 
décrits la part des 
investissements dans des 
actifs spécifiques. 



 

 
 

 

 

• QUELLE EST LA PART MINIMALE D’INVESTISSEMENTS DANS DES 
ACTIVITES TRANSITOIRES ET HABILITANTES ? 

Le Gestionnaire ne s’engage pas à diviser l’alignement sur la taxinomie minimale entre activités 

habilitantes, transitoires et performances propres.  

 

QUELLE EST LA PART MINIMALE D’INVESTISSEMENTS DURABLES AYANT 
UN OBJECTIF ENVIRONNEMENTAL QUI NE SONT PAS ALIGNES SUR LA 

TAXINOMIE DE L’UE ? 

Les investissements alignés sur la taxinomie sont considérés comme une sous-catégorie des 

Investissements durables. Si un investissement n’est pas aligné sur la Taxinomie, car l’activité n’est pas 

encore couverte par la Taxinomie sur l’UE ou si la contribution positive n’est pas suffisamment importante 

pour se conformer aux critères d’examen technique de la Taxinomie, l’investissement peut toujours être 
considéré comme un investissement durable à condition de respecter tous les critères. Le Gestionnaire 
ne s’engage pas sur une part minimale d’Investissements durables sur le plan environnemental qui ne 
sont pas alignés sur la taxinomie de l’UE.  
 

QUELLE EST LA PART MINIMALE D’INVESTISSEMENTS DURABLES SUR LE 
PLAN SOCIAL ? 

Le Gestionnaire définit les investissements durables sur la base d’une recherche interne qui s’appuie, 
entre autres, sur les Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies ainsi que les objectifs 
de la taxonomie de l’UE. Le Gestionnaire ne s’engage pas sur une part minimale d’investissements 
durables sur le plan social, les ODD comportant des objectifs environnementaux et sociaux. 

 

QUELS INVESTISSEMENTS SONT INCLUS DANS LA CATEGORIE 
« #2 AUTRES », QUELLE EST LEUR FINALITE ET EXISTE-T-IL DES 

GARANTIES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES MINIMALES ? 

La catégorie « #2 Autres » inclut des investissements dans des liquidités, des Fonds cibles ou des produits 
dérivés. Les produits dérivés peuvent être utilisés à des fins de gestion efficace du portefeuille (y compris 
de couverture du risque) et/ou à des fins d’investissement, ainsi que dans des Fonds cibles pour bénéficier 

Les deux graphiques ci-dessous montrent en bleu foncé le pourcentage minimum d'investissements alignés 
sur la taxonomie de l'UE. Comme il n'y a pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement de 
la taxonomie des obligations souveraines*, le premier graphique montre l'alignement de la taxonomie par 
rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le 
deuxième graphique montre l'alignement de la taxonomie uniquement par rapport à les investissements du 
produit financier autres que les obligations souveraines. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines 

Les activités habilitantes 
permettent directement à 
d’autres activités de 
contribuer de manière 
substantielle à la 
réalisation d’un objectif 
environnemental. 

Les activités transitoires 
sont des activités pour 
lesquelles il n’existe pas 
encore de solutions de 
remplacement sobres en 
carbone et, entre autres, 
dont les niveaux 
d’émission de gaz à effet 
de serre correspondent 
aux meilleures 
performances réalisables. 
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Le symbole  représente 
des investissements 
durables ayant un objectif 
environnemental qui ne 
tiennent pas compte des 
critères applicables aux 
activités économiques 
durables sur le plan 
environnemental au titre 
de la taxinomie de l’UE. 



 

 
 

 
d’une stratégie spécifique. Aucune garantie environnementale ou sociale ne s’applique pour ces 
investissements.  
 

UN INDICE SPÉCIFIQUE A-T-IL ÉTÉ DÉSIGNÉ COMME INDICE DE RÉFÉRENCE 
POUR DÉTERMINER SI CE PRODUIT FINANCIER EST ALIGNÉ SUR LES 
CARACTÉRISTIQUES ENVIRONNEMENTALES ET/OU SOCIALES QU’IL PROMEUT ? 

 
Oui, le Fonds a désigné ICE BOFAML Global High Yield Constrained (couvert) en tant qu’indices de 

référence. Cet indice de référence est un indice de marché. Le Fonds favorisera les caractéristiques 

environnementales et sociales en surperformant l’Intensité moyenne pondérée des émissions de GES de 
l’indice de référence. 
 

• COMMENT L’INDICE DE REFERENCE EST-IL EN PERMANENCE ALIGNE SUR 
CHACUNE DES CARACTERISTIQUES ENVIRONNEMENTALES OU SOCIALES 
PROMUES PAR LE PRODUIT FINANCIER ? 

L’indice de référence est un indice de marché et sa construction n’intègre pas de caractéristiques 
environnementales ou sociales. 
 

• COMMENT L’ALIGNEMENT DE LA STRATEGIE D’INVESTISSEMENT SUR LA 
METHODOLOGIE DE L’INDICE EST-IL GARANTI EN PERMANENCE ? 

L’indice de référence n’est pas aligné en permanence car sa construction n’intègre pas de caractéristiques 
environnementales ou sociales. 
 

• EN QUOI L’INDICE DESIGNE DIFFERE-T-IL D’UN INDICE DE MARCHE LARGE 
PERTINENT ? 

L’indice de référence est un indice de marché large. 
 

• OU TROUVER LA METHODE UTILISEE POUR LE CALCUL DE L’INDICE 
DESIGNE ? 

Les détails de la méthodologie de l’Indice de référence sont disponibles sur https://www.theice.com/market-
data/indices/fixed-income-indices.  
 

OÙ PUIS-JE TROUVER EN LIGNE DAVANTAGE D’INFORMATIONS SPÉCIFIQUES AU 
PRODUIT ?  

 
De plus amples informations sur le produit sont accessibles sur le site Internet : www.allianz.be ainsi 
que celui du gestionnaire d’actifs : https://regulatory.allianzgi.com/ SFDR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations relatives à la durabilité qui sont reprises dans le présent document sur le produit ont été établies par Allianz 
Benelux SA au mieux de ses possibilités. A cet effet, Allianz Benelux SA est néanmoins tributaire des informations relatives 
aux différents aspects de durabilité rendues disponibles par les gestionnaires d’actifs. La législation imposant la mise à 
disposition de ces informations n’est toutefois entrée en application qu’à compter du 1er janvier 2023. Les informations reprises 
dans le présent document ont par conséquent été établies sur la base des informations rendues disponibles à ce jour et pourront 
encore être modifiées et/ou complétées en fonction des informations qui seront transmises par les gestionnaires d’actifs au 
cours des prochaines années. 

Les indices de référence 
sont des indices 
permettant de mesurer si 
le produit financier atteint 
les caractéristiques 
environnementales ou 
sociales qu’il promeut. 
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz GI LifeCycle Corporate Bonds Euro 
ISIN-code : LU1136108757 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 529900VVLGKMM7VV9P20 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Corporate Bonds Euro (het "Fonds") bevordert ecologische, sociale, 
mensenrechten, governance en ethische factoren (dit gebied is niet van toepassing op effecten 
uitgegeven door soevereine entiteiten) door de integratie van een best-in-class benadering in het 
beleggingsproces van het Fonds. Bij deze aanpak worden particuliere of soevereine emittenten 
beoordeeld op basis van een DVI-rating die wordt gebruikt om de portefeuille samen te stellen.  
 
Daarnaast gelden minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria en fondsspecifieke uitsluitingscriteria. 
Er is geen samengestelde benchmark aangewezen om de kenmerken te bereiken die het Fonds 
voorstaat. 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en aan het eind van het jaar gerapporteerd:  

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫   ☒  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : n.v.t.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan :  n.v.t.% 

  ☒  Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 15,00% behelzen 

 ☒ met een ecologische doelstelling in 

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

 ☒ met een ecologische doelstelling in 

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

 ☒ met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

 
- Het werkelijke percentage van de activa van de portefeuille van het Fonds (in dit verband 

omvat de portefeuille geen derivaten zonder rating of instrumenten zonder rating (bijvoorbeeld 
contanten en deposito's)) dat is belegd in de best presterende emittenten (emittenten met een 
minimale SRI-rating van 2 op een schaal van 0 tot 4 voor Allianz GI LifeCycle Corporate Bonds 
Euro) wordt vergeleken met het werkelijke percentage van de best presterende emittenten in 
de benchmark.  

 
- Naleving van een reductiecriterium van 20% van het beleggingsuniversum  

 
- Bevestiging dat door de toepassing van uitsluitingscriteria rekening wordt gehouden met 

materiële negatieve effecten (PAI) van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET 
FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE DRAAGT 
DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarbij de beheerders zich 
onder meer laten leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
(SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie: 
 
1. Beperking van de klimaatverandering  
2. Aanpassing aan de klimaatverandering  
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen  
4. Overgang naar een circulaire economie  
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging  
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen  
 
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd op een 
eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit intern onderzoek. 
De methode past eerst een kwantitatieve analyse toe van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element van het kader bestaat erin te beoordelen of de 
bedrijfsactiviteiten positief bijdragen tot een milieu- of sociale doelstelling.  
 
Voor de berekening van de positieve bijdrage op fondsniveau wordt rekening gehouden met het deel 
van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no harm"-beginsel ("DNSH") en 
de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap wordt een activagewogen aggregatie 
uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten waarmee specifieke projecten worden 
gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen 
tot milieu- en/of sociale doelstellingen. Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do no harm"-
beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur worden nageleefd. 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante afbreuk doen aan andere milieu- 
en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder rekening met PAI-indicatoren waarvoor significante 
drempels zijn vastgesteld om zeer schadelijke emittenten te identificeren. Een verbintenis met 
uitgevende instellingen die de significante drempel niet halen, kan voor een beperkte periode worden 
aangegaan om het negatieve effect aan te pakken. Indien de emittent vervolgens echter tweemaal de 
vastgestelde materialiteitsdrempels niet haalt, of indien de opdracht mislukt, slaagt hij niet voor de 
DNSH-beoordeling. Beleggingen in effecten van emittenten die de DNSH-beoordeling niet doorstaan, 
worden niet beschouwd als duurzame beleggingen. 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De PAI-indicatoren worden bekeken door toepassing van uitsluitingscriteria of door middel van 
drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn zinvolle drempels vastgesteld die verwijzen naar 
kwalitatieve of kwantitatieve criteria.  
 
Het gebrek aan gegevensdekking voor bepaalde gegevenspunten die gelijkwaardig zijn aan PAI-
indicatoren wordt gebruikt voor de beoordeling van PAI-indicatoren in de DNSH-beoordeling, in 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

voorkomend geval voor de volgende indicatoren voor bedrijven aandeel van het verbruik en de 
productie van niet-hernieuwbare energie, activiteiten met negatieve gevolgen voor gebieden met een 
gevoelige biodiversiteit, waterlozingen, gebrek aan procedures en nalevingsmechanismen om de 
naleving van de beginselen van het VN-Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen te waarborgen; voor soevereine staten: intensiteit van de broeikasgasemissies en 
landen van investeringen met schendingen van de sociale normen. In het geval van effecten waarmee 
specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, kunnen 
gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame 
investeringen geen significante schade toebrengen aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen. 
De beheerder tracht de gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te 
vergroten door samen te werken met gegevensverstrekkers en emittenten. De beheerder zal 
regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk 
de beoordeling van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

De lijst van minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria van de beheerder sluit ondernemingen uit die 
betrokken zijn bij controversiële praktijken die in strijd zijn met internationale normen. Het normatieve 
basiskader bestaat uit de beginselen van het VN-Global Compact, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Effecten 
die zijn uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, worden niet in het 
beleggingsuniversum opgenomen. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

☒ Ja 

 
De beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en houdt 
rekening met PAI-indicatoren via rentmeesterschap, waaronder betrokkenheid van de 
aandeelhouders, die beide relevant zijn om als onderneming de potentiële negatieve impact te 
beperken. 
 
Als gevolg van haar inzet voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de beheermaatschappij 
ernaar om in samenwerking met klanten die activa bezitten de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen op basis van decarbonisatiedoelstellingen, in overeenstemming met de ambitie om in 2050 of 
eerder voor alle beheerde activa een net nul-uitstoot te bereiken. Als onderdeel van deze doelstelling 
zal de beheerder een tussentijdse doelstelling vaststellen voor het deel van de activa dat moet worden 
beheerd op basis van het bereiken van netto nul-emissies in 2050 of eerder. 
 
De beheerder hanteert PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, biodiversiteit, water, 
afval, en sociale en personeelskwesties voor bedrijfsemittenten en, indien van toepassing, wordt de 
Freedom House-Index toegepast op beleggingen in overheidsemittenten. De PAI-indicatoren worden 
in het beleggingsproces van de beheerder in aanmerking genomen via de uitsluitingen die zijn 
beschreven in het hoofdstuk "Milieu- en/of sociale kenmerken" van het Fonds. De voor de PAI-
indicatoren vereiste gegevensdekking is heterogeen. 
 
De dekking van gegevens over biodiversiteit, water en afval is gering en de bijbehorende PAI-
indicatoren worden aangepakt door uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen 
die ernstige inbreuken plegen op beginselen en richtlijnen, zoals de VN-Global Compact-beginselen, 
de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en 



 
 

mensenrechten wegens problematische praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, 
milieu en corruptiebestrijding. Daarom zal de beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-
indicatoren met een lage gegevensdekking te vergroten. De beheerder zal regelmatig beoordelen of 
de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van deze 
gegevens in het beleggingsproces op te nemen.  
 
Daarnaast worden PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies in aanmerking genomen, 
waarbij de beheerder in het kader van de CEWO-strategie de tien grootste koolstofemittenten in een 
portefeuille identificeert en met hen in gesprek gaat. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen:  
 
Van toepassing op particuliere emittenten  

- Uitstoot van broeikasgassen  
- Koolstofvoetafdruk  
- Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd  
- Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen  
- Activiteiten met negatieve gevolgen voor diversiteitgevoelige gebieden  
- Waterlozingen  
- Verhouding gevaarlijk afval  
- Schending van de beginselen van UN Global Compact  
- Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om de naleving van de UN Global 

Compact-beginselen te controleren  
- Genderevenwicht in bestuursorganen  
- Blootstelling aan controversiële wapens  

 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten  

- Landen met investeringen die sociale normen schenden 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Corporate Bonds Euro beoogt te beleggen in Investment Grade schuldpapier van 
de OESO- of EU-obligatiemarkten, uitgedrukt in EUR, in overeenstemming met de maatschappelijk 
verantwoorde beleggingsstrategie ("SRI-strategie"). Als onderdeel van de best-in-class benadering 
van duurzaam beleggen houdt het Fonds als volgt rekening met milieu-, sociale, mensenrechten-, 
bestuurs- en ethische factoren:  
 

- De bovenvermelde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder geanalyseerd via de 
SRI Research-methodologie om na te gaan hoe in de strategie van een emittent rekening 
wordt gehouden met duurzaamheid en langetermijnkwesties. Duurzaamheidsonderzoek 
verwijst naar het algemene proces van het identificeren van potentiële risico's en potentiële 
kansen van beleggingen in effecten van een emittent, gekoppeld aan de analyse van 
duurzaamheidsfactoren. De gegevens van SRI Research zijn een combinatie van externe 
onderzoeksgegevens (die enkele beperkingen kunnen hebben) en interne analyses.  

 
- Op basis van de resultaten van de externe en/of interne duurzaamheidsanalyse wordt 

maandelijks een interne rating berekend (SRI Rating) en vervolgens aan een onderneming of 
overheidsemittent toegekend.  

 
Deze interne SRI-rating wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen voor 
het samenstellen van een portefeuille.  
 
De algemene beleggingsbenadering van het Fonds (algemene beginselen van de activaklassen die 
van toepassing zijn op het Fonds in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN AAN 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De bindende elementen zijn de volgende:  
 

- Minimale ratingdekking: de portefeuille van het Fonds moet voor ten minste 90% bestaan uit 
activa met een SRI-rating (in dit verband omvat de portefeuille geen derivaten zonder rating 
of instrumenten die van nature geen rating hebben, zoals contanten en deposito's). Hoewel 
de meeste participaties van de Fondsen een SRI Rating hebben, kunnen sommige 
investeringen niet worden beoordeeld aan de hand van de SRI Research-methodologie. 
Voorbeelden van instrumenten die geen SRI-rating kunnen krijgen zijn contant geld, 
deposito's, Target Funds en beleggingen zonder rating.  

 
- 90% van de beoordeelde instrumenten voldoet aan een minimale SRI-rating van 2 (op een 

schaal van 0 tot 4, waarbij 0 het slechtst en 4 het best is) en 10% voldoet aan een rating 
tussen 1,5 en 2.  

 
- Verkleining van het beleggingsuniversum door uitsluiting van de 20% emittenten met de 

laagste rating  
 

- Toepassing van de onderstaande minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria en de 
fondsspecifieke uitsluitingscriteria.  

 
Voor directe investeringen gelden de volgende minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria:  
 

- Effecten uitgegeven door ondernemingen die ernstige inbreuken plegen op beginselen en 
richtlijnen, zoals de UN Global Compact Principles, de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights wegens 
problematische praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en 
corruptiebestrijding,  

 
- Effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens (landmijnen, 

clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd uranium, witte fosfor en 
kernwapens),  

 
- Effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit hun 

betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten,  
 

- Effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de winning 
van thermische kolen halen  

 
- Effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit steenkool halen  

 
- Effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak en 

effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de distributie van tabak en die 
meer dan 5% van hun omzet uit dergelijke distributieactiviteiten halen.  

 
De volgende fondsspecifieke uitsluitingscriteria voor directe investeringen zijn van toepassing:  
 
Het Fonds mag zijn activa niet beleggen in Aandelen (aandelen) die meer dan 5% van hun omzet 
genereren uit de sectoren (i) alcohol, (ii) wapens, (iii) gokken en (iv) pornografie. De minimale 
duurzaamheid uitsluitingscriteria, evenals de fondsspecifieke minimale uitsluitingscriteria, zijn 
gebaseerd op informatie van een externe gegevensverstrekker en op regels voor naleving vóór en na 
de handel. De evaluatie vindt ten minste om de zes maanden plaats. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN DIE 
BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het Fonds streeft ernaar het beleggingsuniversum met 20% te verkleinen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Er wordt rekening gehouden met de beginselen van goed bestuur door ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële praktijken uit te sluiten volgens internationale normen die overeenstemmen met 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

de vier praktijken van goed bestuur: gezonde beheersstructuren, werknemersrelaties, beloning van 
werknemers en naleving van de belastingwetgeving. Ondernemingen die op één van deze gebieden 
ernstig in gebreke blijven, zullen als niet-belegbaar worden beschouwd. In sommige gevallen zullen 
emittenten die op de lijst staan, op een toezichtlijst worden geplaatst. Deze ondernemingen komen op 
de toezichtlijst wanneer de beheerder van mening is dat de verbintenis kan worden verbeterd of 
wanneer de onderneming corrigerende maatregelen heeft genomen. Bedrijven op de watch list 
worden als belegbaar beschouwd, tenzij de beheerder van mening is dat onze betrokkenheid of de 
corrigerende maatregelen van het bedrijf de ernstig geachte controversiële praktijken niet kunnen 
verhelpen.  
 
Daarnaast zet de beheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen actief de 
dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate governance, 
stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. De aanpak van de beheerder met 
betrekking tot stemmen bij volmacht en engagement met ondernemingen wordt uiteengezet in de 
Management Statement van de Beheermaatschappij. 

 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

 
Het grootste deel van de activa van het Fonds wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of sociale 
kenmerken die dit Fonds voorstaat. Een klein deel van het Fonds kan activa bevatten die niet 
bevorderlijk zijn voor milieu- of sociale kenmerken. Daartoe behoren derivaten, contanten en 
deposito's, bepaalde doelfondsen en beleggingen die tijdelijk niet of afwijkend scoren op het gebied 
van milieu, maatschappij of goed bestuur. 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet toepasbaar. 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

#2 Overige 
beleggingen 

 

#1A Duurzame 
beleggingen 

 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

Taxonomie-conform 
 

Overige 
milieudoelstellingen 

 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

Onder taxonomische beleggingen vallen aandelen (aandelen) en/of schuldbewijzen in 
ecologisch duurzame economische activiteiten die voldoen aan de taxonomie van de EU. De 
taxonomische gegevens worden verkregen van een externe gegevensverstrekker. De beheerder heeft 
de kwaliteit van deze gegevens beoordeeld. De gegevens zullen niet worden onderworpen aan een 
accountantscontrole of een onderzoek door derden. De gegevens zijn niet gebaseerd op gegevens 
over overheidsobligaties. Tot dusver is er geen erkende methode beschikbaar om het aandeel van 
taxonomische activiteiten ten opzichte van beleggingen in staatsobligaties te bepalen.  

De taxonomische activiteiten in deze publicatie zijn gebaseerd op het omzetaandeel.  

Taxonomische gegevens zijn slechts in zeldzame gevallen gegevens die door bedrijven worden 
ingediend overeenkomstig de Taxonomieverordening van de EU. De gegevensverstrekker beschikt 
over taxonomische afgeleide gegevens van andere beschikbare openbare gelijkwaardige gegevens. 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimum taxonomie te verdelen in 
ontsluitende, overgangs- en schone prestatieactiviteiten. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van duurzame investeringen. 
Als een investering niet op de Taxonomie is afgestemd, omdat de activiteit nog niet onder de EU-
Taxonomie valt, of als de positieve bijdrage niet significant genoeg is om aan de technische 
toetsingscriteria van de Taxonomie te voldoen, kan de investering toch als een duurzame investering 
worden beschouwd, mits zij aan alle criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel van ecologisch duurzame beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-
taxonomie. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

De beheerder definieert duurzame investeringen op basis van intern onderzoek dat onder meer 
gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en de 
doelstellingen van de EU-taxonomie. De beheerder verbindt zich niet tot een minimumaandeel sociaal 
duurzame beleggingen, aangezien de SDG's milieu- en sociale doelstellingen omvatten. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 
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Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 
MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. Derivaten 
kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van risicodekking) en/of voor 
beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een specifieke strategie. Op 
deze investeringen zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Er zijn geen benchmarks aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken die het Fonds 
voorstaat. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Niet toepasbaar. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

Niet toepasbaar. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet toepasbaar. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Niet toepasbaar. 

 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: https://allianz.be/nl/algemeen 
/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de beheerders : SFDR (allianzgi.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://allianz.be/nl/algemeen%20/duurzaam-beleggen.html
https://allianz.be/nl/algemeen%20/duurzaam-beleggen.html
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Bond 
ISIN-code : LU2190101761 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 529900V4JP0EVDIGZD94 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT 
FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Bonds (het "Fonds") bevordert ecologische, sociale, 
mensenrechten, governance en ethische factoren (dit gebied is niet van toepassing op effecten 
uitgegeven door soevereine entiteiten) door de integratie van een best-in-class benadering in het 
beleggingsproces van het Fonds. Bij deze aanpak worden particuliere of soevereine emittenten 
beoordeeld op basis van een DVI-rating die wordt gebruikt om de portefeuille samen te stellen.  
Daarnaast gelden minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria en fondsspecifieke uitsluitingscriteria. 
 
Er is een benchmark aangewezen om de kenmerken te bereiken die het Fonds voorstaat. 
 
Met welke duurzaamheidsindicatoren wordt de verwezenlijking van elk van de door dit 
financiële product gepromote ecologische of sociale kenmerken gemeten? 
 
Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en aan het eind van het jaar gerapporteerd 
duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt en gerapporteerd aan het eind van het begrotingsjaar: 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  X  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 X  Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 5% behelzen 

X   met een ecologische doelstelling in 
economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

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

X met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

Naleving van een reductiecriterium van 20% voor het beleggingsuniversum Bevestiging dat essentiële 
negatieve effecten (KPI's) van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren worden aangepakt 
door toepassing van uitsluitingscriteria. 
 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET 
FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE DRAAGT 
DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarbij de beheerders zich 
onder meer laten leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
(SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie: 
 

1. Beperking van de klimaatverandering 
2. Aanpassing aan de klimaatverandering 
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen 
4. Overgang naar een circulaire economie 
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging 
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 

 
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd op een 
eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit intern onderzoek. 
De methode past eerst een kwantitatieve analyse toe van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element van het kader bestaat erin te beoordelen of de 
bedrijfsactiviteiten positief bijdragen tot een milieu- of sociale doelstelling. 
 
Om de positieve bijdrage op fondsniveau te berekenen, wordt het aandeel van de omzet van elke 
emittent berekend dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot een milieu- of sociale 
doelstelling. 
 
Voor de berekening van de positieve bijdrage op fondsniveau wordt rekening gehouden met het deel 
van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no harm"-beginsel ("DNSH") en 
de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap wordt een activagewogen aggregatie 
uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten waarmee specifieke projecten worden 
gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen 
tot milieu- en/of sociale doelstellingen. Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do no harm"-
beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur worden nageleefd. 
 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om ervoor te zorgen dat duurzame investeringen geen significante schade toebrengen aan andere 
milieu- en/of sociale doelstellingen, wordt de milieu- en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder 
rekening met de PAI-indicatoren waarvoor significante drempels zijn vastgesteld om zeer schadelijke 
emittenten te identificeren. Een verbintenis met uitgevende instellingen die de significante drempel 
niet halen, kan voor een beperkte periode worden aangegaan om het negatieve effect te verhelpen. 
Indien de emittent vervolgens echter tweemaal de vastgestelde materialiteitsdrempels niet haalt, of 
indien de opdracht mislukt, slaagt hij niet voor de DNSH-beoordeling. Beleggingen in effecten van 
emittenten die de DNSH-beoordeling niet doorstaan, worden niet beschouwd als duurzame 
beleggingen. 
 



 
 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 De PAI-indicatoren worden bekeken door toepassing van uitsluitingscriteria of door middel van 
drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn zinvolle drempels vastgesteld die verwijzen naar 
kwalitatieve of kwantitatieve criteria. 
 
Het gebrek aan gegevensdekking voor bepaalde gegevenspunten die gelijkwaardig zijn aan PAI-
indicatoren wordt gebruikt voor de beoordeling van PAI-indicatoren in de DNSH-beoordeling, in 
voorkomend geval voor de volgende indicatoren voor bedrijven aandeel van het verbruik en de 
productie van niet-hernieuwbare energie, activiteiten met negatieve gevolgen voor gebieden met een 
gevoelige biodiversiteit, waterlozingen, gebrek aan procedures en nalevingsmechanismen om de 
naleving van de beginselen van het VN-Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen te waarborgen; voor soevereine staten: intensiteit van de broeikasgasemissies en 
landen van investeringen met overtredingen van de sociale normen. In het geval van effecten 
waarmee specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, 
kunnen gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame 
investeringen geen significante schade toebrengen aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen. 
De beheerder tracht de gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te 
vergroten door samen te werken met gegevensverstrekkers en emittenten. De beheerder zal 
regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk 
de beoordeling van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

De lijst van minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria van de beheerder sluit ondernemingen uit die 
betrokken zijn bij controversiële praktijken die in strijd zijn met internationale normen. Het normatieve 
basiskader bestaat uit de beginselen van het Global Compact van de VN, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Effecten 
die zijn uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, worden niet in het 
beleggingsuniversum opgenomen. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja  

 
De beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en houdt 
rekening met PAI-indicatoren via rentmeesterschap, waaronder betrokkenheid van de 
aandeelhouders, die beide relevant zijn om als onderneming de potentiële negatieve impact te 
beperken. 
 
Als gevolg van haar inzet voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de beheermaatschappij 
ernaar om in samenwerking met klanten die activa bezitten de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen op basis van decarbonisatiedoelstellingen, in overeenstemming met de ambitie om in 2050 of 
eerder voor alle beheerde activa een net nul-uitstoot te bereiken. Als onderdeel van deze doelstelling 
zal de beheerder een tussentijdse doelstelling vaststellen voor het te beheren deel van de activa op 
basis van het bereiken van netto nul-emissies in 2050 of eerder.  
 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

De beheerder houdt rekening met PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, 
biodiversiteit, water, afval, en sociale en personeelskwesties voor bedrijfsemittenten en, indien van 
toepassing, wordt de Freedom House-Index toegepast op beleggingen in overheidsemittenten. De 
PAI-indicatoren worden in het beleggingsproces van de beheerder in aanmerking genomen via de 
uitsluitingen die zijn beschreven in het hoofdstuk "Milieu- en/of sociale kenmerken" van het Fonds. 
 
De voor de PAI-indicatoren vereiste gegevensdekking is heterogeen. De dekking van de gegevens 
over biodiversiteit, water en afval is laag en de bijbehorende PAI-indicatoren worden aangepakt door 
de uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die materieel in strijd handelen met 
beginselen en richtlijnen, zoals de VN-Global Compact-beginselen, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten wegens 
problematische praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en 
corruptiebestrijding. Daarom zal de beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-
indicatoren met een lage gegevensdekking te vergroten. De beheerder zal regelmatig nagaan of de 
beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van deze 
gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 
 
Bovendien worden de PAI-indicatoren, naast andere duurzaamheidsfactoren, toegepast om de SRI 
Rating te berekenen. De SRI Rating wordt gebruikt voor het samenstellen van de portefeuille. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen: 
 
Van toepassing op particuliere emittenten 

− Uitstoot van broeikasgassen 

− Koolstofvoetafdruk 

− Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 

− Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen 

− Activiteiten met negatieve gevolgen voor diversiteitgevoelige gebieden 

− Lozingen op het water 

− Verhouding gevaarlijk afval 

− Schending van de beginselen van UN Global Compact 

− Gebrek aan processen en nalevingsmechanismen om de naleving van de UN Global 
Compact-beginselen te controleren 

− Genderevenwicht in bestuursorganen 

− Blootstelling aan controversiële wapens 
 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten 

− Landen met investeringen die sociale normen schenden 
 

☐ Nee 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Bonds beoogt te beleggen in wereldwijde soevereine en quasi-
soevereine obligaties van opkomende markten in overeenstemming met de Socially Responsible 
Investment (SRI)-strategie. Als onderdeel van de best-in-class benadering van duurzaam beleggen 
houdt het Fonds als volgt rekening met milieu-, sociale, mensenrechten-, bestuurs- en ethische 
factoren: 
 
De bovenvermelde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder geanalyseerd aan de hand van 
de SRI Research-methodologie om te beoordelen hoe duurzaamheid en langetermijnkwesties in de 
strategie van een emittent in aanmerking worden genomen. Duurzaamheidsonderzoek verwijst naar 
het algemene proces van het identificeren van potentiële risico's en potentiële kansen van 
beleggingen in effecten van een emittent, gekoppeld aan de analyse van duurzaamheidsfactoren. De 
gegevens van SRI Research zijn een combinatie van externe onderzoeksgegevens (die enkele 
beperkingen kunnen hebben) en interne analyses. 
Op basis van de resultaten van de externe en/of interne duurzaamheidsanalyse wordt maandelijks 
een interne rating berekend (SRI Rating) en vervolgens aan een onderneming of overheidsemittent 
toegekend. 
 
Deze interne SRI-rating wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen voor 
het samenstellen van een portefeuille. 
 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

De algemene beleggingsbenadering van het Fonds (algemene beginselen van de activaklassen die 
van toepassing zijn op het Fonds in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus.  

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN AAN 
ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De bindende elementen zijn de volgende: 
 

− Minimale ratingdekking: Ten minste 90% van de portefeuille van het Fonds moet een SRI-
rating hebben (in dit verband omvat de portefeuille geen derivaten zonder rating of 
instrumenten die van nature geen rating hebben, zoals contanten en deposito's). Hoewel de 
meeste participaties van de Fondsen een SRI Rating hebben, kunnen sommige investeringen 
niet worden beoordeeld aan de hand van de SRI Research-methodologie. Voorbeelden van 
instrumenten die geen SRI-rating kunnen krijgen zijn contant geld, deposito's, Target Funds 
en beleggingen zonder rating. 

 

− verkleining van het beleggingsuniversum door uitsluiting van de 20% emittenten met de 
laagste rating 

− Toepassing van de volgende minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria voor directe 
investeringen: 

− Effecten uitgegeven door ondernemingen die beginselen en richtlijnen, zoals de UN Global 
Compact Principles, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN 
Guiding Principles on Business and Human Rights, ernstig schenden wegens problematische 
mensenrechtenpraktijken, Effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij 
controversiële wapens (antipersoonsmijnen, clustermunitie, chemische wapens, biologische 
wapens, verarmd uranium, witte fosfor en kernwapens), 

− Effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit hun 
betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten, 

− effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de winning 
van thermische kolen halen 

− effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit steenkool halen 

− effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak en 
effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de 
distributie van tabak. 

 
Voor directe investeringen in soevereine emittenten wordt een intern ratingmodel toegepast dat een 
reeks milieu-, sociale en bestuursfactoren omvat, waarbij naast andere criteria rekening wordt 
gehouden met de Freedom House-Index rating. Schuldbewijzen waarvan de emittenten geen 
soevereine emittenten zijn, mogen niet worden aangekocht indien het land van de betrokken emittent 
niet voldoet aan de vereisten van het bovengenoemde interne ratingmodel. 
 
De minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria zijn gebaseerd op informatie van een externe 
gegevensverstrekker en op regels voor de naleving vóór en na de handel. De evaluatie vindt ten 
minste om de zes maanden plaats.  

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN DIE 
BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het Fonds wil het beleggingsuniversum met 20% terugbrengen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

 Er wordt rekening gehouden met de beginselen van goed bestuur door ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële praktijken uit te sluiten volgens internationale normen die overeenstemmen met 
de vier praktijken van goed bestuur: gezonde beheersstructuren, werknemersrelaties, beloning van 
werknemers en naleving van de belastingwetgeving. Ondernemingen die op één van deze gebieden 
ernstig in gebreke blijven, zullen als niet-belegbaar worden beschouwd. In sommige gevallen zullen 
emittenten die op de lijst staan, op een toezichtlijst worden geplaatst. Deze ondernemingen worden 
op de toezichtlijst geplaatst wanneer de beheerder van mening is dat de betrokkenheid kan worden 
verbeterd of wanneer wordt geoordeeld dat de onderneming corrigerende maatregelen heeft 
genomen. Bedrijven op de watch list worden als belegbaar beschouwd, tenzij de beheerder van 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

mening is dat onze betrokkenheid of de corrigerende maatregelen van het bedrijf de ernstig geachte 
controversiële praktijken niet kunnen verhelpen.  
 
Daarnaast zet de beheerder zich in om de dialoog met ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 
over bestuurskwesties actief aan te moedigen. 
Daarnaast zet de beheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen actief de 
dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate governance, 
stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. De aanpak van de beheerder met 
betrekking tot het stemmen bij volmacht en de betrokkenheid van ondernemingen wordt uiteengezet 
in de Management Statement van de Beheermaatschappij.  
 

 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

 
Het grootste deel van de activa van het Fonds wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of sociale 
kenmerken die dit Fonds voorstaat. Een klein deel van het Fonds kan activa bevatten die niet 
bevorderlijk zijn voor milieu- of sociale kenmerken. Daartoe behoren derivaten, contanten en 
deposito's, bepaalde doelfondsen en beleggingen die tijdelijk niet of afwijkend scoren op het gebied 
van milieu, maatschappij of goed bestuur. 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet toepasbaar. 
 
 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische of 
sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn afgestemd 
op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
  

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 

#2 Overige 
beleggingen 

#1A Duurzame 
beleggingen 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 

Taxonomie-conform 

Overige 
milieudoelstellingen 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
Taxonomische beleggingen omvatten aandelen (aandelen) en/of obligaties in ecologisch duurzame 
economische activiteiten die voldoen aan de taxonomie van de EU. De taxonomische gegevens 
worden verkregen van een externe gegevensverstrekker. De beheerder heeft de kwaliteit van deze 
gegevens beoordeeld. De gegevens zullen niet worden onderworpen aan een accountantscontrole of 
een onderzoek door derden. De gegevens zijn niet gebaseerd op gegevens over overheidsobligaties. 
Tot dusver is er geen erkende methode beschikbaar om het aandeel van taxonomische activiteiten 
ten opzichte van beleggingen in staatsobligaties te bepalen. 
 
De taxonomische activiteiten in deze publicatie zijn gebaseerd op de omzet. 
 
Taxonomische gegevens zijn slechts in zeldzame gevallen gegevens die door bedrijven worden 
ingediend overeenkomstig de EU-Taxonomieverordening. De gegevensverstrekker beschikt over 
taxonomische afgeleide gegevens van andere beschikbare openbare gelijkwaardige gegevens. 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimumtaxonomie te verdelen in 
faciliterende, overgangs- en zuivere activiteiten, overgangen en schone prestaties. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

 Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van 
Duurzame investeringen. Als een investering niet op de Taxonomie is afgestemd, omdat de activiteit 
nog niet onder de EU-Taxonomie valt of de positieve bijdrage niet significant genoeg is om te voldoen 
aan de technische toetsingscriteria van de Taxonomie, kan de investering worden beschouwd als een 
subcategorie van Duurzame investeringen. 
voldoen aan de technische toetsingscriteria van de Taxonomie, kan de investering toch worden 
beschouwd als een nog steeds als een duurzame investering worden beschouwd, mits zij aan alle 
criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een minimumaandeel van ecologisch duurzame 
beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-taxonomie. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 
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Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

 
De beheerder definieert duurzame beleggingen op basis van intern onderzoek dat onder meer 
gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en de 
doelstellingen van de EU-taxonomie. De beheerder verbindt zich niet tot een minimumaandeel sociaal 
duurzame beleggingen, aangezien de SDG's milieu- en sociale doelstellingen omvatten. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. 
derivaten. Derivaten kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van 
risicodekking) en/of voor beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een 
specifieke strategie. Op deze investeringen zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Ja, het Fonds heeft J.P. MORGAN ESG Emerging Market Bond (EMBI) Global Diversified Total Return 
als benchmark aangewezen. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Het Fonds gebruikt een ESG-benchmark waarvan de milieu- of sociale kenmerken echter niet volledig 
overeenstemmen met die welke het Fonds voorstaat. De Benchmark past een ESG-rating en 
selectiemethode toe om te streven naar de emittenten met de hoogste rating op ESG-criteria en 
groene obligaties, en om de emittenten met de laagste rating te onderwegen en te verwijderen. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

De benchmark is niet permanent afgestemd, aangezien de selectie- en uitsluitingscriteria van de 
benchmark kunnen afwijken van de beleggingsstrategie van het Fonds. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

De benchmark gebruikt zowel ESG-criteria als uitsluitingscriteria voor de samenstelling van de index. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Details over de benchmarkmethode zijn beschikbaar op https://www.jpmorgan.com/content/dam 
/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf of op www.jpmorgan.com  
 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: 
https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de beheerders: SFDR 
(allianzgi.com) 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://www.jpmorgan.com/content/dam%20/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf
https://www.jpmorgan.com/content/dam%20/jpm/cib/complex/content/markets/composition-docs/pdf-30.pdf
http://www.jpmorgan.com/
https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Equities 
ISIN-code : LU2034159405 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 5299008XMKNR6M71KE54 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

 

 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT 

Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Equities (het "Fonds") bevordert milieu-, sociale, 
mensenrechten-, bestuurs- en ethische factoren (dit gebied is niet van toepassing op effecten 
uitgegeven door soevereine entiteiten) door de integratie van een best-in-class benadering in het 
beleggingsproces van het Fonds. Bij deze aanpak worden particuliere of soevereine emittenten 
beoordeeld op basis van een DVI-rating die wordt gebruikt om de portefeuille samen te stellen. 
 
Bovendien gelden minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria. 
 
Er is een benchmark aangewezen om de kenmerken te bereiken die het Fonds voorstaat.  
 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  X  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 X  Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 5,00% behelzen 

X   met een ecologische doelstelling in 
economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

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

X met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en aan het eind van het jaar gerapporteerd 
duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt en aan het eind van het jaar gerapporteerd: 
 

− Het werkelijke percentage van de activa van de portefeuille van het Fonds (in dit verband 
omvat de portefeuille geen derivaten zonder rating of instrumenten zonder rating (bijvoorbeeld 
contanten en deposito's)) dat belegd is in de best presterende emittenten (emittenten met een 
minimale SRI-rating van 1 op een schaal van 0 tot 4; 0 is de slechtste rating en 4 de beste 
rating) wordt vergeleken met het werkelijke percentage van de best presterende emittenten 
in de benchmark. 

 

− Naleving van een reductiecriterium van 20% van het beleggingsuniversum 
 

− Bevestiging dat rekening wordt gehouden met belangrijke negatieve effecten (KPI's) van 
investeringsbeslissingen op duurzaamheidsactoren door toepassing van uitsluitingscriteria. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET 
FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE DRAAGT 
DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarbij de beheerders zich 
onder meer laten leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
(SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie: 

1. Beperking van de klimaatverandering 
2. Aanpassing aan de klimaatverandering 
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen 
4. Overgang naar een circulaire economie 
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging 
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 

 
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd op een 
eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit intern onderzoek. 
De methode past eerst een kwantitatieve analyse toe van de bedrijfsactiviteiten van een onderneming 
waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element van het kader bestaat erin te beoordelen of de 
bedrijfsactiviteiten positief bijdragen tot een milieu- of sociale doelstelling. 
 
Om de positieve bijdrage op fondsniveau te berekenen, wordt het aandeel van de omzet van elke 
emittent berekend dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot een milieu- of sociale 
doelstelling. 
Voor de berekening van de positieve bijdrage op fondsniveau wordt rekening gehouden met het deel 
van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no harm"-beginsel ("DNSH") en 
de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap wordt een activagewogen aggregatie 
uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten waarmee specifieke projecten worden 
gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen 
tot milieu- en/of sociale doelstellingen. Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do no harm"-
beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur worden nageleefd.x 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

Om ervoor te zorgen dat duurzame investeringen geen significante schade toebrengen aan andere 
milieu- en/of sociale doelstellingen, wordt demilieu- en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder 
rekening met de PAI-indicatoren waarvoor significante drempels zijn vastgesteld om zeer schadelijke 
emittenten te identificeren. Een verbintenis met uitgevende instellingen die de significante drempel 
niet halen, kan voor een beperkte periode worden aangegaan om het negatieve effect te verhelpen. 
Indien de emittent vervolgens echter tweemaal de vastgestelde materialiteitsdrempels niet haalt, of 
indien de opdracht mislukt, slaagt hij niet voor de DNSH-beoordeling. Beleggingen in effecten van 
emittenten die de DNSH-beoordeling niet doorstaan, worden niet beschouwd als duurzame 
beleggingen. 



 
 

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 De PAI-indicatoren worden bekeken door toepassing van uitsluitingscriteria of door middel van 
drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn zinvolle drempels vastgesteld die verwijzen naar 
kwalitatieve of kwantitatieve criteria. 
 
Het gebrek aan gegevensdekking voor bepaalde gegevenspunten die gelijkwaardig zijn aan PAI-
indicatoren wordt gebruikt voor de beoordeling van PAI-indicatoren in de DNSH-beoordeling, in 
voorkomend geval voor de volgende indicatoren voor bedrijven aandeel van het verbruik en de 
productie van niet-hernieuwbare energie, activiteiten met negatieve gevolgen voor gebieden met een 
gevoelige biodiversiteit, waterlozingen, gebrek aan procedures en nalevingsmechanismen om de 
naleving van de beginselen van het VN-Global Compact en de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen te waarborgen; voor soevereine staten: intensiteit van de broeikasgasemissies en 
landen van investeringen met schendingen van de sociale normen. In het geval van effecten waarmee 
specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, kunnen 
gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame 
investeringen geen significante schade toebrengen aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen. 
De beheerder tracht de gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te 
vergroten door samen te werken met gegevensverstrekkers en emittenten. De beheerder zal 
regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk 
de beoordeling van dergelijke gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

De lijst van minimale duurzaamheiduitsluitingscriteria van de beheerder sluit ondernemingen uit die 
betrokken zijn bij controversiële praktijken die in strijd zijn met internationale normen. Het normatieve 
basiskader bestaat uit de beginselen van het Global Compact van de VN, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Effecten 
die zijn uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, worden niet in het 
beleggingsuniversum opgenomen.  
. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja  

 
De beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en houdt 
rekening met PAI-indicatoren via rentmeesterschap, waaronder betrokkenheid van de 
aandeelhouders, die beide relevant zijn om als onderneming de potentiële negatieve impact te 
beperken.  
 
Als gevolg van haar inzet voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de beheermaatschappij 
ernaar om in samenwerking met klanten die activa bezitten de uitstoot van broeikasgassen terug te 
dringen op basis van decarbonisatiedoelstellingen, in overeenstemming met de ambitie om in 2050 of 
eerder voor alle beheerde activa een net nul-uitstoot te bereiken. Als onderdeel van deze doelstelling 
zal de beheerder een tussentijdse doelstelling vaststellen voor het te beheren deel van de activa op 
basis van het bereiken van netto nul-emissies in 2050 of eerder. 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

 
De beheerder houdt rekening met PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, 
biodiversiteit, water, afval, en sociale en personeelskwesties voor bedrijfsemittenten, en indien van 
toepassing wordt de Freedom House-Index toegepast op beleggingen in soevereine emittenten. De 
PAI-indicatoren worden in het beleggingsproces van de beheerder in aanmerking genomen via de 
uitsluitingen die zijn beschreven in het hoofdstuk "Milieu- en/of sociale kenmerken" van het Fonds. 
 
De voor de PAI-indicatoren vereiste gegevensdekking is heterogeen. De dekking van de gegevens 
over biodiversiteit, water en afval is laag en de bijbehorende PAI-indicatoren worden aangepakt door 
de uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die materieel in strijd handelen met 
beginselen en richtlijnen, zoals de VN-Global Compact-beginselen, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtlijnen inzake bedrijfsleven en mensenrechten wegens 
problematische praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en 
corruptiebestrijding. Daarom zal de beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-
indicatoren met een lage gegevensdekking te vergroten. De beheerder zal regelmatig nagaan of de 
beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van deze 
gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 
 
Bovendien worden de PAI-indicatoren, naast andere duurzaamheidsfactoren, toegepast om de SRI 
Rating te berekenen. De SRI Rating wordt gebruikt voor het samenstellen van de portefeuille. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen: 
 
Van toepassing op particuliere emittenten  
 

− Uitstoot van broeikasgassen 

− Koolstofvoetafdruk 

− Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 

− Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen 

− Activiteiten met negatieve gevolgen voor diversiteitgevoelige gebieden 

− Lozingen op het water 

− Verhouding gevaarlijk afval 

− Schending van de beginselen van UN Global Compact 

− Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de beginselen van 
het UN Global Compact te controleren 

− UN Global Compact beginselen 

− Genderevenwicht in bestuursorganen 

− Blootstelling aan controversiële wapens 
 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten 
Landen met investeringen die sociale normen schenden 
 

☐ Nee 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Emerging Markets Equities beoogt te beleggen in wereldwijde aandelen uit 
opkomende markten in overeenstemming met de maatschappelijk verantwoorde beleggingsstrategie 
(SRI-strategie). De beheerder kan currency overlay-strategieën toepassen en aldus afzonderlijke 
valutarisico's nemen op de valuta's van de OESO-valuta's, zelfs indien het Fonds geen activa in deze 
valuta's aanhoudt. Als onderdeel van de best-in-class benadering van duurzaam beleggen houdt het 
Fonds als volgt rekening met milieu-, sociale, mensenrechten-, bestuurs- en ethische factoren: 

− De bovenvermelde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder via de SRI Research-
methode geanalyseerd om na te gaan hoe duurzaamheid en langetermijnkwesties in de 
strategie van een emittent in aanmerking worden genomen. Duurzaamheidsonderzoek 
verwijst naar het algemene proces van het identificeren van potentiële risico's en potentiële 
kansen van beleggingen in effecten van een emittent, gekoppeld aan de analyse van 
duurzaamheidsfactoren. De gegevens van SRI Research zijn een combinatie van externe 
onderzoeksgegevens (die enkele beperkingen kunnen hebben) en interne analyses. 

− Op basis van de resultaten van de externe en/of interne duurzaamheidsanalyse wordt 
maandelijks een interne rating berekend (SRI Rating) en vervolgens aan een onderneming of 
overheidsemittent toegekend.  

 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

Deze interne SRI-rating wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen voor 
het samenstellen van een portefeuille. 
 
De algemene beleggingsbenadering van het Fonds (algemene beginselen van de activaklassen die 
van toepassing zijn op het Fonds in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN AAN 
ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De bindende elementen zijn de volgende: 

− Minimale ratingdekking: de portefeuille van het Fonds moet voor ten minste 90% bestaan uit 
activa met een SRI-rating (in dit verband omvat de portefeuille geen derivaten zonder rating 
of instrumenten zonder rating, bijvoorbeeld contanten en deposito's). Hoewel de meeste 
participaties van het Fonds een SRI-rating hebben, kunnen sommige investeringen niet 
worden beoordeeld aan de hand van de SRI Research-methode. Voorbeelden van 
instrumenten die geen SRI-rating kunnen krijgen zijn contant geld, deposito's, Target Funds 
en beleggingen zonder rating. 

− 80% van de beoordeelde instrumenten heeft een minimale SRI-rating van 1 (op een schaal 
van 0 tot 4, waarbij 0 het slechtst en 4 het best is).  

− Vermindering van het beleggingsuniversum door uitsluiting van de 20% emittenten 

− Toepassing van de volgende minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria voor directe 
investeringen 

− effecten uitgegeven door ondernemingen die ernstige inbreuken plegen op beginselen en 
richtlijnen, zoals de UN Global Compact Principles, de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights wegens 
problematische praktijken op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en 
corruptiebestrijding, 

− effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens (landmijnen, 
clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd uranium, witte fosfor en 
nucleaire wapens), 

− effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit hun 
betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten, 

− effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de winning 
van thermische kolen halen 

− effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit steenkool halen 
steenkool, 

− effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak en 
effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen uit de 
distributie van tabak. 

− Directe investeringen in soevereine emittenten met een onvoldoende Freedom House-Index 
rating zijn uitgesloten. 

 
De minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria zijn gebaseerd op informatie van een externe 
gegevensverstrekker en op regels voor naleving vóór en na de handel. De evaluatie vindt ten minste 
om de zes maanden plaats. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN DIE 
BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het Fonds streeft ernaar het beleggingsuniversum met 20% te verkleinen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Er wordt rekening gehouden met de beginselen van goed bestuur door ondernemingen die betrokken 
zijn bij controversiële praktijken uit te sluiten volgens internationale normen die overeenstemmen met 
de vier praktijken van goed bestuur: gezonde beheersstructuren, werknemersrelaties, beloning van 
werknemers en naleving van de belastingwetgeving. Ondernemingen die op één van deze gebieden 
ernstig in gebreke blijven, zullen als niet-belegbaar worden beschouwd. In sommige gevallen zullen 
emittenten die op de lijst staan, op een toezichtlijst worden geplaatst. Deze ondernemingen worden 
op de toezichtlijst geplaatst wanneer de beheerder van mening is dat de betrokkenheid kan worden 
verbeterd of wanneer wordt geoordeeld dat de onderneming corrigerende maatregelen heeft 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

genomen. Bedrijven op de watch list worden als belegbaar beschouwd, tenzij de beheerder van 
mening is dat onze betrokkenheid of de corrigerende maatregelen van het bedrijf de ernstig geachte 
controversiële praktijken niet kunnen verhelpen. 
 
Daarnaast zet de beheerder zich in om de dialoog met ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 
over bestuurskwesties actief aan te moedigen. 
Daarnaast zet de beheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen actief de 
dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate governance, 
stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. 
 
De aanpak van de beheerder met betrekking tot het stemmen bij volmacht en de betrokkenheid van 
ondernemingen wordt uiteengezet in de Management Statement van de Beheermaatschappij. x  

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

Het grootste deel van de activa van het Fonds wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of sociale 
kenmerken die dit Fonds voorstaat. Een klein deel van het Fonds kan activa bevatten die niet 
bevorderlijk zijn voor milieu- of sociale kenmerken. Daartoe behoren derivaten, contanten en 
deposito's, bepaalde doelfondsen en beleggingen die tijdelijk niet of afwijkend scoren op het gebied 
van milieu, maatschappij of goed bestuur. 
 
 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet toepasbaar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 

#2 Overige 
belegginge 

#1A Duurzame 
beleggingen 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 

Taxonomie-conform 

Overige 
milieudoelstellingen 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
Onder taxonomische beleggingen vallen aandelen (aandelen) en/of schuldbewijzen in ecologisch 
duurzame economische activiteiten die voldoen aan de taxonomie van de EU. De taxonomische 
gegevens worden verkregen van een externe gegevensverstrekker. De beheerder heeft de kwaliteit 
van deze gegevens beoordeeld. De gegevens zullen niet worden onderworpen aan een 
accountantscontrole of een onderzoek door derden. 
De gegevens zijn niet gebaseerd op gegevens over overheidsobligaties. Tot dusver is er geen erkende 
methode beschikbaar om het aandeel van taxonomische activiteiten ten opzichte van beleggingen in 
staatsobligaties te bepalen.  
 
De taxonomische activiteiten in deze publicatie zijn gebaseerd op de omzet.  
 
Taxonomische gegevens zijn slechts in zeldzame gevallen gegevens die door bedrijven worden 
ingediend overeenkomstig de EU-Taxonomieverordening. De gegevensverstrekker heeft taxonomie-
afgeleide gegevens van andere beschikbare openbare gelijkwaardige gegevens. 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimumtaxonomie te verdelen in 
faciliterende, overgangs- en schone activiteiten, voorbijgaande en schone prestaties. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van duurzame investeringen. 
Als een investering niet op de Taxonomie is afgestemd omdat de activiteit nog niet onder de EU-
Taxonomie valt of de positieve bijdrage niet significant genoeg is om aan de technische 
evaluatiecriteria van de Taxonomie te voldoen, kan de investering toch als een duurzame investering 
worden beschouwd, mits zij aan alle criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel ecologisch duurzame beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-
taxonomie. 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 

0%

100%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

0%

100%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

 
De beheerder definieert duurzame beleggingen op basis van intern onderzoek dat onder meer 
gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en de 
doelstellingen van de EU-taxonomie. De beheerder verbindt zich niet tot een minimumaandeel sociaal 
duurzame beleggingen, aangezien de SDG's milieu- en sociale doelstellingen omvatten. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. Derivaten 
kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van risicodekking) en/of voor 
beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een specifieke strategie. Op 
deze investeringen zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Ja, het Fonds heeft MSCI Emerging Markets Ext. SRI 5% Issuer Capped Total Return Net als 
benchmark.  

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Het Fonds gebruikt een SRI-benchmark waarvan de milieu- of sociale kenmerken echter niet volledig 
overeenstemmen met die welke door het Fonds worden bevorderd. De MSCI Emerging Markets SRI 
5% Issuer Capped Index vangt grote en middelgrote aandelen in 24 opkomende markten (EM-landen). 
De index is een naar kapitalisatie gewogen index die blootstelling biedt aan bedrijven met uitstekende 
milieu-, sociale en bestuurlijke ratings (ESG) en bedrijven uitsluit waarvan de producten negatieve 
sociale of milieueffecten hebben. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

De benchmark is niet permanent afgestemd, aangezien de selectie- en uitsluitingscriteria van de 
benchmark kunnen afwijken van de beleggingsstrategie van het Fonds. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

De benchmark gebruikt zowel ESG-criteria als uitsluitingscriteria voor de samenstelling van de index. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Details over de benchmarkmethode zijn beschikbaar op 
https://www.msci.com/documents/10199/f999c363-a604-415a-baa9-8cf9fe05f1e0 of op 
www.msci.com  

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
 

Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: 
https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html  of op de website van de beheerders: SFDR 
(allianzgi.com) 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://www.msci.com/documents/10199/f999c363-a604-415a-baa9-8cf9fe05f1e0
http://www.msci.com/
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fallianz.be%2Fnl%2Falgemeen%2Fduurzaam-beleggen.html&data=05%7C01%7Cvincent.denoncin%40be.ey.com%7C6f3fc99996274c3f030a08dae7e3f537%7C5b973f9977df4bebb27daa0c70b8482c%7C0%7C0%7C638077263498990111%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=174z1%2BVtMYEnhzBJ5DWVBnViY9IpoI05y%2BXeB39fCos%3D&reserved=0
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz GI LifeCycle Short-term Euro  
ISIN-code : LU1328247389 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) : 529900QKKROQJ7LYYV65 
Versie: 15/12/2022 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Short-term Euro (het “Fonds") bevordert het milieu, sociale, mensenrechten-, 
bestuurs- en ethische factoren (dit gebied is niet van toepassing op effecten door een "best-in-class" 
benadering te hanteren) in de beleggingsproces van het fonds. Deze benadering behelst de evaluatie 
van particuliere of soevereine emittenten op basis van een ISR Rating die wordt gebruikt om de 
portefeuille samen te stellen. 

 
Bovendien gelden minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria.  
 
Er is geen samengestelde benchmark aangewezen om de kenmerken te bereiken die het fonds 
voorstaat. 

 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende  
duurzaamheidsindicatoren worden gebruikt en aan het eind van het jaar gerapporteerd: 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  x  Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 x  Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 10,00 % behelzen 

x   met een ecologische doelstelling in 
economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

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

x met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 



 
 

 
 

- Het werkelijke percentage van de activa van het fonds (in dit opzicht heeft de Portefeuille niet 
derivaten zonder rating of instrumenten zonder rating (bv. cash en (bv. contanten en 
deposito's) belegd in de beste emittenten (emittenten met een minimale ISR-rating van 1 op 
een schaal van 0 tot 4; 0 is het slechtst en 4 het best) wordt vergeleken met het werkelijke 
percentage van de best presterende emittenten in de benchmark. 

 
- Bevestiging dat essentiële negatieve effecten (PAI) van investeringsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren worden in aanmerking genomen door toepassing van 
uitsluitingscriteria. 

 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET 
FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE DRAAGT 
DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

 
Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarvoor de beheerders 
zich onder meer laten leiden door de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) van de 

Verenigde Naties en de doelstellingen van de taxonomie van de EU: 
 

1. Beperking van de klimaatverandering 
2. Aanpassing aan de klimaatverandering 
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen 
4. Overgang naar een circulaire economie 
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging 
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 

  
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd op een 
eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit intern onderzoek. 
De methodologie past eerst een kwantitatieve analyse toe van de bedrijfsactiviteiten van een de 
onderneming waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element van het kader bestaat erin te 
beoordelen of de bedrijfsactiviteiten positief bijdragen aan een milieu- of sociale doelstelling. 
 
Om de positieve bijdrage op fondsniveau te berekenen, wordt rekening gehouden met het aandeel 
van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die bijdragen tot milieu- 
en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no significant harm"-beginsel 
("DNSH") en de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap wordt een activagewogen 
aggregatie uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten effecten waarmee specifieke projecten 
worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, de totale belegging geacht bij 
te dragen tot milieu- en/of sociale doelstellingen. Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do 
no significant harm"-beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur worden nageleefd. 
 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

 
Om ervoor te zorgen dat duurzame investeringen geen significante schade toebrengen aan andere 
milieu- en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder rekening met PAI-indicatoren waarvoor 
significante drempels zijn vastgesteld. 
Er zijn drempels vastgesteld om zeer schadelijke emittenten te identificeren. Aan emittenten die de 
materialiteitsdrempel niet halen, kan gedurende een beperkte periode een verbintenis worden 
opgelegd om het negatieve effect te verhelpen. Indien de emittent vervolgens echter tweemaal niet 
aan de vastgestelde materialiteitsdrempels voldoet of indien de verbintenis niet wordt nagekomen, 
slaagt hij niet voor de DNSH-beoordeling. Investeringen in in effecten van emittenten die de DNSH-
beoordeling niet doorstaan, worden niet beschouwd als duurzame beleggingen. 

 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De PAI-indicatoren worden beschouwd in het kader van de toepassing van de uitsluitingscriteria, of 
via drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn significante drempels vastgesteld die verwijzen 
naar kwalitatieve of kwantitatieve criteria. 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

 
Het gebrek aan gegevensdekking voor sommige gegevenspunten die gelijkwaardig zijn aan PAI-
indicatoren wordt gebruikt om PAI-indicatoren te beoordelen in de DNSH-beoordeling, in voorkomend 
geval voor de volgende indicatoren voor bedrijven: aandeel van niet-hernieuwbare energieconsumptie 
en -productie van het verbruik en de productie van niet-hernieuwbare energie, activiteiten met een 
negatief effect op biologisch kwetsbare gebieden biodiversiteit, lozingen in het water, gebrek aan 
procedures en nalevingsmechanismen om te zorgen voor nalevingsprocedures en -mechanismen om 
de naleving van de beginselen van het UN Global Compact en de OESO te waarborgen OESO-
richtlijnen voor multinationale ondernemingen; met betrekking tot soevereine staten: De intensiteit van 
de emissies van soevereinen: broeikasgasemissie-intensiteit en investeringen landen met 
schendingen van sociale normen. In het geval van effecten waarmee specifieke projecten worden 
gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale doelstellingen, kunnen gelijkwaardige gegevens op 
projectniveau worden gebruikt om milieu- of sociale doelstellingen, kunnen gelijkwaardige gegevens 
op projectniveau worden gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame investeringen geen andere 
doelstellingen aanzienlijk ondermijnen. De beheerder tracht de gegevensdekking voor PAI-indicatoren 
met een lage gegevensdekking te vergroten door in gesprek te gaan met emittenten en 
gegevensverstrekkers. De beheerder zal regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens 
voldoende is toegenomen om uiteindelijk de evaluatie van dergelijke gegevens in het 
beleggingsproces op te nemen. 
 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTLIJNEN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

 
De lijst van duurzame minimale uitsluitingscriteria van de beheerder sluit ondernemingen uit betrokken 
bij controversiële praktijken die in strijd zijn met internationale normen. Het normatieve basiskader 
bestaat uit de beginselen van het VN-Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen en de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten. Effecten uitgegeven 
door ondernemingen die ernstig in gebreke blijven worden niet opgenomen in het 
beleggingsuniversum. 
 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒ Ja 

 
De beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en houdt 
rekening met PAI-indicatoren via beheer, waaronder betrokkenheid van de aandeelhouders, die beide 
relevant zijn om de potentiële negatieve impact als onderneming te beperken.  
 
Als gevolg van haar engagement voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de 
beheermaatschappij naar een vermindering van emissies in partnerschap met klanten die activa 
bezitten, op basis van doelstellingen voor het koolstofvrij maken van de economie, in 
overeenstemming met de ambitie om het volgende te bereiken: decarbonisatiedoelstellingen, in 
overeenstemming met de ambitie om tegen 2050 of eerder netto-nul-emissies te bereiken voor alle 
activa onder beheer. In het kader van deze doelstelling zal de beheermaatschappij een tussentijdse 
doelstelling vaststellen voor het deel van de activa dat moet worden beheerd met het oog op het 
bereiken van netto nul-emissies in 2050 of eerder. 
 



 
 

De beheerder houdt rekening met PAI-indicatoren met betrekking tot broeikasgasemissies, 
biodiversiteit, water, afval, en sociale en personeelskwesties voor bedrijfsemittenten en, indien van 
toepassing, wordt de Freedom House Index toegepast op beleggingen in overheidsemittenten. De 
PAI-indicatoren worden in het beleggingsproces van de beheerder in aanmerking genomen via de 
uitsluitingen die zijn beschreven in het hoofdstuk "Milieu- en/of sociale kenmerken" van het fonds. 
 
De voor de PAI-indicatoren vereiste gegevensdekking is heterogeen. De dekking van gegevens over 
biodiversiteit, water en afval is laag en de bijbehorende PAI-indicatoren worden aangepakt door 
uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die materieel in strijd handelen met 
beginselen en richtsnoeren, zoals de VN-Global Compact-beginselen, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-Global Compact-richtsnoeren. en de UN Guiding Principles 
on Business and Human Rights vanwege problematische van problematische mensenrechten, 
arbeidsrechten, milieu- en anticorruptiepraktijken. 
 
Daarom zal de beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-indicatoren met lage 
gegevensdekking te vergroten. De beheerder zal regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van 
gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van dergelijke gegevens in het 
beleggingsproces op te nemen. Bovendien worden de PAI-indicatoren, naast andere 
duurzaamheidsfactoren, toegepast om de SRI Rating te berekenen. De SRI Rating wordt gebruikt 
voor portefeuilleconstructie. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen: 
Van toepassing op particuliere emittenten 
 
- Uitstoot van broeikasgassen 
 
- Koolstofvoetafdruk 
 
- Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 
 
- Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen 
 
- Activiteiten met negatieve gevolgen voor diversiteitgevoelige gebieden 
 
- Lozingen op het water 
 
- Verhouding gevaarlijk afval 
 
- Schending van de beginselen van UN Global Compact 
 
- Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de beginselen van het UN 
Global Compact te controleren 
 
- Genderevenwicht in bestuursorganen 
 
- Blootstelling aan controversiële wapens 
 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten 
 
- Landen met investeringen die sociale normen schenden 
 

☐ Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz GI LifeCycle Short-term Euro streeft ernaar te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met 
een blootstelling aan de euro, in overeenstemming met de maatschappelijk verantwoorde 
beleggingsstrategie (SRI-strategie). Als onderdeel van de best-in-class benadering van duurzaam 
beleggen houdt het fonds als volgt rekening met milieu-, sociale, mensenrechten-, bestuurs- en 
ethische factoren:  
 

- De bovenvermelde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder geanalyseerd via de 
SRI Research-methodologie om na te gaan hoe duurzaamheid en langetermijnkwesties in de 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

strategie van een emittent in aanmerking worden genomen. Duurzaamheidsonderzoek 
verwijst naar het algemene proces van het identificeren van potentiële risico's en potentiële 
kansen van beleggingen in effecten van een emittent, gekoppeld aan de analyse van 
duurzaamheidsfactoren. De gegevens van SRI Research zijn een combinatie van externe 
onderzoeksgegevens (die enkele beperkingen kunnen hebben) en interne analyse. 

 
Op basis van de resultaten van de externe en/of interne analyse van duurzaamheidsfactoren 
wordt maandelijks een interne rating berekend (SRI Rating) en vervolgens aan een 
onderneming of overheidsemittent toegekend.  

 
Deze interne SRI-rating wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen in 
het kader van de opbouw van een portefeuille. 
De algemene beleggingsbenadering van het fonds (algemene beginselen van de activaklassen die op 
het fonds van toepassing zijn in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN AAN 
ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De bindende elementen zijn de volgende: 
 

- Minimale opening van de rating: de portefeuille van het Fonds moet voor ten minste 90% 
bestaan uit activa met een SRI-rating (in dit verband bevat de portefeuille geen derivaten 
zonder rating of instrumenten die geen rating hebben, zoals contanten en deposito's). Hoewel 
de meeste participaties in het Fonds een SRI-rating hebben, kunnen sommige beleggingen 
niet worden beschouwd als SRI. Hoewel de meeste participaties van het fonds een SRI-rating 
hebben, kunnen sommige investeringen niet worden beoordeeld aan de hand van de SRI 
Research-methode. Voorbeelden van instrumenten die geen SRI-rating kunnen krijgen zijn 
contant geld, deposito's, Target Funds en beleggingen zonder rating. 
 

- De beoordeelde instrumenten voldoen aan een minimale SRI-rating van 1 (op een schaal van 
0 tot 4), 0 is de slechtste beoordeling en 4 is de beste beoordeling) 
 

- Toepassing van de volgende minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria voor directe 
investeringen:  

 
- effecten uitgegeven door ondernemingen die ernstige inbreuken plegen op beginselen en 

richtsnoeren, zoals de beginselen van het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen en de VN-richtsnoeren voor bedrijfsleven en mensenrechten 
wegens problematische mensenrechten-, arbeids-, milieu en corruptiebestrijding, 
 

- effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens 
(antipersoonsmijnen, clustermunitie,chemische wapens, biologische wapens, verarmd 
uranium, witte fosfor en kernwapens nucleaire wapens), 

 
- effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet halen uit hun 

betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten, 
 

- effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de 
steenkoolwinning halen kolenwinning, 

 
- effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit steenkool halen, 

en steenkool, 
 

- effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij de productie van tabak en effecten 
uitgegeven door bedrijven die meer dan 5% van hun omzet uit tabaksdistributie halen 

 
Directe investeringen in soevereine emittenten met een ontoereikende Freedom House Index 
zijn uitgesloten. 
 
De minimale duurzaamheid uitsluitingscriteria zijn gebaseerd op informatie van een externe 
gegevensverstrekker en op regels voor de naleving vóór en na de handel. 



 
 

van een externe gegevensverstrekker en volgens regels voor naleving vóór en na de handel. De 
beoordeling wordt ten minste eenmaal per zes maanden uitgevoerd.  
 
 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN DIE 
BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het fonds verbindt zich er niet toe de omvang van de beleggingen met een bepaald 
minimumpercentage te verminderen. 
 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

 
De beginselen van goed bestuur worden in acht genomen door ondernemingen die betrokken zijn bij 
controversiële praktijken volgens internationale normen die overeenstemmen met de vier normen voor 
goed bestuur: gezonde beheersstructuren, betrekkingen met het personeel, beloning van het 
personeel en fiscale naleving. Ondernemingen die op één van deze gebieden ernstig in gebreke 
blijven, worden in aanmerking genomen als niet-belegbaar. In sommige gevallen komen emittenten 
met een markering op een toezichtlijst. Deze bedrijven komen op de toezichtlijst indien de beheerder 
van mening is dat de verbintenis kan worden verbeterd of wanneer de onderneming wordt geacht 
corrigerende maatregelen te hebben genomen. Bedrijven op de toezichtlijst worden als belegbaar 
beschouwd, tenzij de Manager van mening is dat ons engagement of de corrigerende maatregelen 
van het bedrijf niet effectief zijn in het aanpakken van de ernstig geachte controversiële praktijken te 
verhelpen. 
 
Daarnaast zet de beheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen actief de 
dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate governance, 
stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. 
De aanpak van de beheerder met betrekking tot stemmen bij volmacht en engagement met 

ondernemingen wordt uiteengezet in de Beheersverklaring van de beheermaatschappij.  
 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT GEPLAND? 

 
Het merendeel van de activa van de fondsen wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of  sociale 
kenmerken die het Fonds bevordert. Een klein deel van het fonds kan activa bevatten die niet 
bevorderlijk zijn voor het milieu of de samenleving. Deze instrumenten omvatten, maar zijn niet beperkt 
tot derivaten, contanten en deposito's, bepaalde doelfondsen en beleggingen met verschillende 
milieu-, sociale of goed bestuurskwalificaties verschillen of tijdelijk ontbreken. 
 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet van toepassing. 
 
 
 
 
 
 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
  

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

#2 Overige 
beleggingen 

 

#1A Duurzame 
beleggingen 

 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 
 

 

Taxonomie-conform 
 

Overige 
milieudoelstellingen 

 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

 
Beleggingen die zijn afgestemd op de taxonomie omvatten aandelen (aandelen) en/of 
schuldinstrumenten in ecologisch duurzame economische activiteiten die voldoen aan de taxonomie 
van de EU. De taxonomische gegevens worden verkregen van  externe gegevensverstrekker. De 
beheerder heeft de kwaliteit van deze gegevens beoordeeld.  
De gegevens zullen niet worden onderworpen aan een accountantscontrole of een onderzoek door 
derden. De gegevens zijn niet gebaseerd op gegevens over overheidsobligaties. Tot dusver is er geen 
erkende methode beschikbaar om het aandeel van de taxonomische activiteit in beleggingen in 
staatsobligaties. 
 
De activiteiten die in deze publicatie zijn afgestemd op de taxonomie zijn gebaseerd op het aandeel 
in de omzet.  
 
Taxonomische gegevens zijn slechts in zeldzame gevallen gegevens die door bedrijven worden 
ingediend overeenkomstig de EU-Taxonomieverordening. De gegevensverstrekker beschikt over 
taxonomische afgeleide gegevens van andere beschikbare openbare gelijkwaardige gegevens. 
 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimumtaxonomie te verdelen in 
faciliterende, transitie- en schone prestaties. 
 
 
 
 
 
 
 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 
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Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 



 
 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-
TAXONOMIE? 

 Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van duurzame investeringen. 
Als een investering niet op de Taxonomie is afgestemd, omdat de activiteit nog niet onder de EU-
Taxonomie valt of als de positieve bijdrage niet significant genoeg is om aan de technische 
toetsingscriteria van de Taxonomie te voldoen, kan de investering toch als een duurzame investering 
worden beschouwd, mits zij aan alle criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel van ecologisch duurzame beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-
taxonomie. 
 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

 
 
De beheerder definieert duurzame investeringen op basis van intern onderzoek dat onder meer 
gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties (SDG's) en de 
doelstellingen van de taxonomie van de EU.  De beheerder verbindt zich niet tot een minimumaandeel 
sociaal duurzame beleggingen, aangezien de SDG's zowel milieu- als sociale doelstellingen 
omvatten. 
 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. Derivaten 
kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van risicodekking) en/of voor 
beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een specifieke strategie. Er 
zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing voor deze investeringen. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Er zijn geen benchmarks aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken die het Fonds 
voorstaat sociale kenmerken die het Fonds bevordert. 
 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Niet van toepassing. 
 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 Niet van toepassing. 
 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet van toepassing. 
 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Niet van toepassing. 
 
 
 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 



 
 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: Duurzaam beleggen | Allianz  

of op de website van de beheerders: https://regulatory.allianzgi.com/SFDR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR
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Ecologische en/of sociale kenmerken 

 
Model van precontractuele informatie voor financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 
1, 2 en 2 bis, van Verordening (EU) 2019/2088 en in artikel 6, eerste alinea, van Verordening 
(EU) 2020/852. 
 
Naam van het product: Allianz Gi LifeCycle Bonds Euro 
ISIN-code : LU2190101332 
Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI): 529900W7WKKWPZ6I8386 
Versie: 15/12/2022 
 

 
HEEFT DIT FINANCIËLE PRODUCT EEN DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELING? 
 

WELKE ECOLOGISCHE EN/OF SOCIALE KENMERKEN PROMOOT DIT FINANCIËLE 
PRODUCT? 

 
Allianz Gi LifeCycle Bonds Euro (het "Fonds") bevordert milieu-, sociale, mensenrechten-, 
governance- en ethische factoren (dit gebied is niet van toepassing op effecten uitgegeven door 
soevereine entiteiten) door de integratie van een best-in-class benadering in het beleggingsproces 
van het Fonds. Dit omvat de beoordeling van ondernemingen of soevereine emittenten op basis van 
een SRI-rating die wordt gebruikt om de portefeuille samen te stellen. 
 
Bovendien gelden minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid. 
 
Er zijn geen samengestelde benchmarks aangewezen om de kenmerken te bereiken die het fonds 
voorstaat. 
 
 

⚫⚫ ☐ Ja ⚫⚫  x Nee 

☐ Het product hanteert het volgende 

minimumpercentage voor duurzame 
beleggingen met een ecologische 
doelstelling : __.% 

☐ in economische activiteiten die in de zin 

van de EU-Taxonomie als ecologisch 
duurzaam zijn aangemerkt in de EU-
taxonomie. 

☐ in economische activiteiten die niet als 

ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

☐ Er zal een minimumaandeel duurzame 

beleggingen met een sociale doelstelling 
worden gedaan : ___.% 

 x  Het product promoot ecologische/sociale 
kenmerken en hoewel het geen duurzame 
beleggingen als doelstelling heeft, zal het 
een minimumaandeel duurzame 
beleggingen van 2,00% behelzen 

x   met een ecologische doelstelling in 
economische activiteiten die als 
ecologisch duurzaam zijn aangemerkt in 
de EU-taxonomie 

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

x met een sociale doelstelling 

☐ Het product promoot ecologische/sociale 

kenmerken, maar zal geen duurzame 
beleggingen doen. 

Een duurzame belegging 
is een belegging in een 
economische activiteit die 
bijdraagt aan de 
verwezenlijking van een 
ecologische of sociale 
doelstelling, op 
voorwaarde dat deze 
belegging geen ernstige 
afbreuk doet aan 
ecologische of sociale 
doelstellingen en de 
bedrijven waarin wordt 
belegd degelijke 
praktijken op het gebied 
van 
ondernemingsbestuur 
volgen. 

De EU-Taxonomie is een 
classificatiesysteem dat in 
Verordening (EU) 
2020/852 is vastgelegd 
en een lijst van 
ecologisch duurzame 
economische activiteiten 
bevat. Deze verordening 
bevat geen lijst van 
sociaal duurzame 
economische activiteiten. 
Duurzame beleggingen 
met een ecologische 
doelstelling kunnen 
voldoen aan de 
voorwaarden uit de 
Taxonomie, maar dit 
hoeft niet het geval te 
zijn. 



 
 

• MET WELKE DUURZAAMHEIDSINDICATOREN WORDT DE 
VERWEZENLIJKING VAN ELK VAN DE DOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPROMOTE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN GEMETEN? 

Om de verwezenlijking van milieu- en/of sociale kenmerken te meten, worden de volgende 
duurzaamheidsindicatoren gebruikt en aan het eind van het jaar gerapporteerd: 

• Het werkelijke percentage van de activa van de portefeuille van het fonds (in dit geval 
omvat de portefeuille geen derivaten of instrumenten zonder rating (bijvoorbeeld 
contanten en deposito's)) dat belegd is in de beste emittenten (emittenten met een 
minimale SRI-rating van 1 op een schaal van 0 tot 4; 0 is de slechtste rating en 4 de 
beste rating) wordt vergeleken met het werkelijke percentage van de best presterende 
emittenten in de benchmark. 

• Bevestiging dat de essentiële negatieve effecten (KPI's) van investeringsbeslissingen 
op duurzaamheidsfactoren in aanmerking worden genomen door de toepassing van 
uitsluitingscriteria. 

• WAT ZIJN DE DOELSTELLINGEN VAN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE 
HET FINANCIËLE PRODUCT GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN EN HOE 
DRAAGT DE DUURZAME BELEGGING BIJ TOT DIE DOELSTELLINGEN? 

Duurzame investeringen dragen bij tot milieu- en/of sociale doelstellingen, waarbij de 
beheerders zich onder meer laten leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van 
de Verenigde Naties (SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie: 

1. Beperking van de klimaatverandering 
2. Aanpassing aan de klimaatverandering 
3. Duurzaam gebruik en bescherming van aquatische en mariene hulpbronnen 
4. Overgang naar een circulaire economie 
5. Preventie en bestrijding van verontreiniging 
6. Bescherming en herstel van biodiversiteit en ecosystemen 

 
De beoordeling van de positieve bijdrage aan milieu- of sociale doelstellingen is gebaseerd 
op een eigen kader dat kwantitatieve elementen combineert met kwalitatieve gegevens uit 
intern onderzoek. De methode past eerst een kwantitatieve analyse toe van de 
bedrijfsactiviteiten van een onderneming waarin wordt geïnvesteerd. Het kwalitatieve element 
van het kader bestaat erin te beoordelen of de bedrijfsactiviteiten positief bijdragen tot een 
milieu- of sociale doelstelling. 

 
Om de positieve bijdrage op fondsniveau te berekenen, wordt rekening gehouden met het 
aandeel van de omzet van elke emittent dat toe te schrijven is aan bedrijfsactiviteiten die 
bijdragen tot milieu- en/of sociale doelstellingen, op voorwaarde dat de emittent het "do no 
harm"-beginsel ("DNSH") en de beginselen van goed bestuur naleeft. In een tweede stap 
wordt een activagewogen aggregatie uitgevoerd. Bovendien wordt voor bepaalde soorten 
effecten waarmee specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- of sociale 
doelstellingen, de totale belegging geacht bij te dragen tot milieu- en/of sociale doelstellingen. 
Voor deze effecten wordt ook beoordeeld of het "do no harm"-beginsel ("DNSH") en de 
beginselen van goed bestuur worden nageleefd. 

 

• HOE DOEN DE DUURZAME BELEGGINGEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
GEDEELTELIJK BEOOGT TE DOEN GEEN ERNSTIGE AFBREUK AAN 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE DUURZAME BELEGGINGSDOELSTELLINGEN? 

Om ervoor te zorgen dat duurzame beleggingen geen significante afbreuk doen aan andere 
milieu- en/of sociale doelstellingen, houdt de beheerder rekening met PAI-indicatoren 
waarvoor significante drempels zijn vastgesteld om zeer schadelijke emittenten te 
identificeren. Een verbintenis met uitgevende instellingen die de significante drempel niet 
halen, kan voor een beperkte periode worden aangegaan om het negatieve effect aan te 
pakken. Indien de emittent vervolgens echter tweemaal de vastgestelde 
materialiteitsdrempels niet haalt, of indien de opdracht mislukt, slaagt hij niet voor de DNSH-
beoordeling. Beleggingen in effecten van emittenten die de DNSH-beoordeling niet doorstaan, 
worden niet beschouwd als duurzame beleggingen. 

 
 

Duurzaamheids-
indicatoren meten hoe de 
ecologische of sociale 
kenmerken die het 
financiële product 
promoot worden 
verwezenlijkt. 

De belangrijkste 
ongunstige effecten zijn 
de significante negatieve 
effecten van 
beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactor en 
die verband houden met 
ecologische en sociale 
thema’s en 
arbeidsomstandigheden, 
eerbiediging van de 
mensenrechten van 
bestrijding van corruptie 
en omkoping. 



 
 

▪ HOE IS REKENING GEHOUDEN MET DE INDICATOREN VOOR 
ONGUSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

De PAI-indicatoren worden bekeken door middel van uitsluitingscriteria of door 
middel van drempels op sectorale of absolute basis. Er zijn zinvolle drempels 
vastgesteld die verwijzen naar kwalitatieve of kwantitatieve criteria. 

 
Het gebrek aan gegevensdekking voor bepaalde gegevenspunten die gelijkwaardig 
zijn aan PAI-indicatoren wordt gebruikt om de PAI-indicatoren in de DNSH-
beoordeling te beoordelen: aandeel van het verbruik en de productie van niet-
hernieuwbare energie, activiteiten met negatieve gevolgen voor gebieden met een 
gevoelige biodiversiteit, waterlozingen, gebrek aan procedures en 
nalevingsmechanismen om de naleving van de beginselen van het VN-Global 
Compact en de OESO-richtsnoeren voor multinationale ondernemingen te 
waarborgen; voor soevereine staten: intensiteit van de broeikasgasemissies en 
landen van investeringen met schendingen van de sociale normen. In het geval van 
effecten waarmee specifieke projecten worden gefinancierd die bijdragen tot milieu- 
of sociale doelstellingen, kunnen gelijkwaardige gegevens op projectniveau worden 
gebruikt om ervoor te zorgen dat duurzame investeringen geen significante schade 
toebrengen aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen. De beheerder tracht de 
gegevensdekking voor PAI-indicatoren met een lage gegevensdekking te vergroten 
door samen te werken met gegevensverstrekkers en emittenten. De beheerder zal 
regelmatig beoordelen of de beschikbaarheid van gegevens voldoende is 
toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van dergelijke gegevens in het 
beleggingsproces op te nemen. 

 

▪ HOE ZIJN DE DUURZAME BELEGGINGEN AFGESTEMD OP DE OESO-
RICHTSNOEREN VOOR MULTINATIONALE ONDERNEMINGEN EN DE 
LEIDENDE BEGINSELEN VAN DE VN INZAKE BEDRIJFSLEVEN EN 
MENSENRECHTEN? 

De lijst van minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid van de beheerder sluit 
ondernemingen uit die betrokken zijn bij controversiële praktijken die in strijd zijn met 
internationale normen. Het normatieve basiskader bestaat uit de beginselen van het 
Global Compact van de VN, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen 
en de VN-richtlijnen inzake organisaties en mensenrechten. Effecten die zijn 
uitgegeven door ondernemingen die deze kaders ernstig schenden, worden niet in 
het beleggingsuniversum opgenomen. 

 
In de EU-Taxonomie is het beginsel “geen ernstige afbreuk doen” vastgelegd, op grond waarvan 
Taxonomie-conforme beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van 
de EU-Taxonomie; ook zijn specifieke EU-criteria toegevoegd. 
“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.”. 
Alle andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale 
doelstellingen. 

 

WORDT IN DIT FINANCIËLE PRODUCT REKENING GEHOUDEN MET DE 
BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP DUURZAAMHEIDSFACTOREN? 

 

☒  Ja  

De beheermaatschappij heeft zich aangesloten bij het Net Zero Asset Manager initiatief en 
houdt rekening met PAI-indicatoren via rentmeesterschap, waaronder betrokkenheid van de 
aandeelhouders, die beide relevant zijn om als onderneming de potentiële negatieve impact 
te beperken. 
 
Als gevolg van haar engagement voor het Net Zero Asset Manager-initiatief streeft de 
beheermaatschappij ernaar de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in samenwerking 
met klanten die activa bezitten, op basis van decarbonisatiedoelstellingen, in 
overeenstemming met de ambitie om tegen 2050 of vroeger voor alle beheerde activa een 



 
 

netto-uitstoot van nul te bereiken. Als onderdeel van deze doelstelling zal de 
beheermaatschappij een tussentijdse doelstelling vaststellen voor het deel van de activa dat 
moet worden beheerd, op basis van het te bereiken van netto nul uitstoot in 2050 of vroeger. 
 
De fondsbeheerder houdt rekening met PAI-indicatoren met betrekking tot 
broeikasgasemissies, biodiversiteit, water, afval, en sociale en personeelskwesties voor 
bedrijfsemittenten, en indien van toepassing wordt de Freedom House Index toegepast op 
beleggingen in soevereine emittenten. De PAI-indicatoren worden in het beleggingsproces 
van de beheerder in aanmerking genomen via de uitsluitingen beschreven in het hoofdstuk 
"Milieu- en/of sociale kenmerken" van het fonds. 
 
De dekking van de voor de PAI-indicatoren vereiste gegevens is heterogeen. De dekking van 
gegevens over biodiversiteit, water en afval is laag en de bijbehorende PAI-indicatoren 
worden vastgelegd door uitsluiting van effecten die zijn uitgegeven door ondernemingen die 
ernstige inbreuken plegen op beginselen en richtlijnen, zoals de beginselen van het VN Global 
Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de VN leidende 
beginselen inzake bedrijfsleven en mensenrechten wegens problematische praktijken op het 
gebied van mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptiebestrijding. Daarom zal de 
beheerder ernaar streven de gegevensdekking van PAI-indicatoren met een lage 
gegevensdekking te vergroten. De beheerder zal regelmatig beoordelen of de 
beschikbaarheid van gegevens voldoende is toegenomen om uiteindelijk de beoordeling van 
deze gegevens in het beleggingsproces op te nemen. 
 
Bovendien worden de PAI-indicatoren, naast andere duurzaamheidsfactoren, toegepast om 
de SRI Rating te berekenen. De SRI Rating wordt gebruikt voor het samenstellen van de 
portefeuille. 
 
De volgende PAI-indicatoren worden in aanmerking genomen: 
 
Van toepassing op particuliere emittenten 

• Uitstoot van broeikasgassen 

• CO2-voetafdruk 

• Broeikasgasemissie-intensiteit van ondernemingen waarin wordt geïnvesteerd 

• Blootstelling aan bedrijven die actief zijn in de sector van de fossiele brandstoffen 

• Activiteiten met negatieve gevolgen voor diversiteitgevoelige gebieden 

• Lozingen in het water 

• Verhouding gevaarlijk afval 

• Schending van de beginselen van VN Global Compact 

• Gebrek aan nalevingsprocessen en -mechanismen om de naleving van de beginselen 
van het VN Global Compact te controleren 

• VN Global Compact beginselen 

• Genderevenwicht in bestuursorganen 

• Blootstelling aan controversiële wapens 
Van toepassing op soevereine en supranationale emittenten 

• Landen met investeringen die sociale normen schenden 

☐  Nee 

 

WELKE BELEGGINGSSTRATEGIE HANTEERT DIT FINANCIËLE PRODUCT? 

 
Allianz Advanced Fixed Income Euro beoogt te beleggen in wereldwijde obligatiemarkten met 
blootstelling aan de euro in overeenstemming met de Socially Responsible Investment (SRI)-strategie. 
Als onderdeel van de best-in-class benadering van duurzaam beleggen houdt het fonds als volgt 
rekening met milieu-, sociale-, mensenrechten-, bestuurs- en ethische factoren: 

• De bovenvermelde duurzaamheidsfactoren worden door de beheerder geanalyseerd via de SRI 
Research-methodologie om na te gaan hoe duurzaamheid en langetermijnkwesties in de strategie 
van een emittent in aanmerking worden genomen. Duurzaamheidsonderzoek verwijst naar het 
algemene proces van het identificeren van potentiële risico's en potentiële kansen van 
beleggingen in effecten van een emittent, gekoppeld aan de analyse van duurzaamheidsfactoren. 
De gegevens van SRI Research zijn een combinatie van externe onderzoeksgegevens (die enkele 
beperkingen kunnen hebben) en interne analyses. 

 

De beleggingsstrategie 
stuur beleggingsbeslissing 
en op basis van factoren 
als 
beleggingsdoelstellingen 
en risicotolerantie. 



 
 

• Op basis van de resultaten van de externe en/of interne duurzaamheidsanalyse wordt maandelijks 
een interne rating berekend (SRI-rating) en vervolgens aan een onderneming of overheidsemittent 
toegekend. 

 
Deze interne SRI-rating wordt gebruikt om effecten te rangschikken en te selecteren of te wegen voor 
het samenstellen van een portefeuille. 
 
De algemene beleggingsbenadering van het fonds (algemene beginselen van de activaklassen die 
van toepassing zijn op het fonds in combinatie met de individuele beleggingsbeperkingen) wordt 
beschreven in het prospectus. 

• WELKE BINDENDE ELEMENTEN VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE ZIJN BIJ 
HET SELECTEREN VAN DE BELEGGINGEN GEBRUIKT OM TE VOLDOEN 
AAN ALLE ECOLOGISCHE EN SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT?  

De bindende elementen zijn de volgende: 

• Minimale ratingdekking: de portefeuille van het fonds moet voor ten minste 90% 
bestaan uit activa met een SRI-rating (in dit verband omvat de portefeuille geen 
derivaten zonder rating of instrumenten zonder rating, bijvoorbeeld contanten en 
deposito's). Hoewel de meeste deelnames van het fonds een SRI-rating hebben, 
kunnen sommige investeringen niet worden beoordeeld aan de hand van de SRI 
Research-methode. Voorbeelden van instrumenten die geen SRI-rating kunnen 
krijgen zijn contant geld, deposito's, Target Funds en beleggingen zonder rating. 

• Beoordeelde instrumenten voldoen aan een minimale SRI-rating van 1 (op een schaal 
van 0 tot 4, waarbij 0 het slechtst en 4 het best is). 

De volgende minimale duurzaamheidsuitsluitingscriteria worden toegepast op directe 
investeringen: 

• Effecten uitgegeven door ondernemingen die ernstige inbreuken plegen op 
beginselen en richtlijnen, zoals de VN Global Compct Principles, de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen en de begeleidende beginselen van de VN inzake 
organisaties en mensenrechten wegens problematische praktijken op het gebied van 
mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding, 

• Effecten uitgegeven door bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens 
(landmijnen, clustermunitie, chemische wapens, biologische wapens, verarmd 
uranium, witte fosfor en kernwapens), 

• Effecten uitgegeven door bedrijven die meer dan 10% van hun omzet halen uit hun 
betrokkenheid bij wapens, militaire uitrusting en aanverwante diensten, 

• Effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 10% van hun omzet uit de 
winning van thermische kolen halen, 

• Effecten uitgegeven door nutsbedrijven die meer dan 20% van hun omzet uit 
steenkool halen, 

• Effecten uitgegeven door ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van tabak 
en effecten uitgegeven door ondernemingen die meer dan 5% van hun omzet halen 
uit de distributie van tabak. 

Directe investeringen in soevereine emittenten met een onvoldoende Freedom House Index-
rating zijn uitgesloten. 

 
De minimale uitsluitingscriteria voor duurzaamheid zijn gebaseerd op informatie van een 
externe gegevensverstrekker en op regels voor naleving vóór en na de handel. De evaluatie 
vindt ten minste halfjaarlijks plaats. 

• WAT IS HET TOEGEZEGDE MINIMUMPERCENTAGE VOOR HET BEPERKEN 
VAN DE BELEGGINGSRUIMTE OVERWOGEN VÓÓR DE TOEPASSING VAN 
DIE BELEGGINGSSTRATEGIE? 

Het fonds verbindt zich er niet toe de omvang van de beleggingen met een bepaald 
minimumpercentage te verminderen. 

• WAT IS HET BEOORDELINGSBELEID VOOR PRAKTIJKEN OP HET GEBIED 
VAN GOED BESTUUR VAN DE ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD? 

Er wordt rekening gehouden met de beginselen van goed bestuur door ondernemingen die 
betrokken zijn bij controversiële praktijken uit te sluiten volgens internationale normen die 
overeenstemmen met de vier praktijken van goed bestuur: gezonde beheersstructuren, 
werknemersrelaties, beloning van werknemers en naleving van de belastingwetgeving. 

De praktijken op het 
gebied van goed 
ondernemingsbestuur 
bestaan uit degelijke 
managementstructuren, 
betrekkingen met 
werknemers, beloning 
van het betrokken 
personeel en naleving 
van belastingwetgeving. 



 
 

Ondernemingen die op één van deze gebieden ernstig in gebreke blijven, zullen als niet-
belegbaar worden beschouwd. In sommige gevallen zullen emittenten die op de lijst staan, op 
een toezichtlijst worden geplaatst. Deze ondernemingen komen op de toezichtlijst wanneer 
de beheerder van mening is dat de verbintenis kan worden verbeterd of wanneer de 
onderneming corrigerende maatregelen heeft genomen. Bedrijven op de volglijst worden als 
belegbaar beschouwd, tenzij de Manager van mening is dat onze betrokkenheid of de 
corrigerende maatregelen van het bedrijf de ernstig geachte controversiële praktijken niet 
verhelpen. 

 
Daarnaast zet de fondsbeheerder zich in om voorafgaand aan aandeelhoudersvergaderingen 
actief de dialoog met ondernemingen waarin wordt belegd aan te moedigen over corporate 
governance, stemmen bij volmacht en bredere duurzaamheidskwesties. De aanpak van de 
Beheerder met betrekking tot stemmen bij volmacht en engagement met ondernemingen 
wordt uiteengezet in de Management Statement van de Beheermaatschappij. 

WELKE ACTIVA-ALLOCATIE IS ER VOOR DIT FINANCIËLE PRODUCT 
GEPLAND? 

Het grootste deel van de activa van het Fonds wordt gebruikt om te voldoen aan de milieu- of 
sociale kenmerken die het Fonds promoot. Een klein deel van het fonds kan activa bevatten die 
geen milieu- of sociale kenmerken hebben. Daartoe behoren derivaten, contanten en deposito's, 
sommige doelfondsen en beleggingen met uiteenlopende of tijdelijk ontbrekende referenties op 
het gebied van milieu, maatschappij of goed bestuur. 

• OP WELKE WIJZE VOLDOET HET GEBRUIK VAN DERIVATEN AAN DE 
ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE HET FINANCIËLE PRODUCT 
PROMOOT? 

Niet van toepassing. 
 

 
 
 
#1 Afgestemd op ecologische of sociale 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 beleggingen omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken en die evenmin als duurzame belegging 
kwalificeren. 
 
De categorie #1 Afgestemd op ecologische of sociale kenmerken omvat de volgende 
subcategorieën: 
 
De subcategorie #1A Duurzame beleggingen omvat duurzame beleggingen met een ecologische 
of sociale doelstellingen. 
 
De subcategorie #1B Overige ecologische of sociale kenmerken omvat beleggingen zijn 
afgestemd op de ecologisch of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren. 

 
  

BELEGGINGEN 

#1 Afgestemd op 
ecologische of 

sociale kenmerken 

#2 Overige 
beleggingen 

#1A Duurzame 
beleggingen 

#1B Overige 
ecologische of 

sociale kenmerken 

Taxonomie-conform 

Overige 
milieudoelstellingen 

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

Taxonomie-conforme 
activiteiten, uitgedrukt als: 

- het deel van de omzet 
dat bedrijven in de 
portefeuille realiseren uit 
milieuvriendelijke 
activiteiten. 

- kapitaaluitgaven (CapEx) 
waarmee de 
milieuvriendelijke 
investeringen van de 
bedrijven in de portefeuille 
worden gefinancierd, 
bijvoorbeeld voor de 
transitie naar een groene 
economie. 

- operationele uitgaven 
(OpEx) waarmee de 
milieuvriendelijke 
activiteiten de bedrijven in 
de portefeuille worden 
gefinancierd. 

Sociaal 



 
 

IN WELKE MINIMALE MATE ZIJN DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING AFGESTEMD OP DE EU-TAXONOMIE? 

Onder taxonomische beleggingen vallen aandelen (vermogensbestanddelen) en/of 
schuldbewijzen in ecologisch duurzame economische activiteiten die voldoen aan de 
taxonomie van de EU. De taxonomische gegevens worden verkregen van een externe 
gegevensverstrekker. De beheerder heeft de kwaliteit van deze gegevens beoordeeld. De 
gegevens zullen niet worden onderworpen aan een accountantscontrole of een onderzoek 
door derden. De gegevens zijn niet gebaseerd op gegevens over overheidsobligaties. Tot 
dusver is er geen erkende methode beschikbaar om het aandeel van taxonomische 
activiteiten ten opzichte van beleggingen in staatsobligaties te bepalen. 

 
De taxonomische activiteiten in deze publicatie zijn gebaseerd op het omzetaandeel. 

 
Taxonomische gegevens zijn slechts in zeldzame gevallen gegevens die door bedrijven 
worden ingediend overeenkomstig de taxonomieverordening van de EU. De 
gegevensverstrekker beschikt over taxonomische afgeleide gegevens van andere 
beschikbare openbare gelijkwaardige gegevens. 

 

 
 

• WAT IS HET MINIMUMAANDEEL BELEGGINGEN IN TRANSITIE-EN 
FACILITERENDE ACTIVITEITEN? 

De beheerder verbindt zich er niet toe de afstemming op de minimum taxonomie te verdelen 
in faciliterende-, overgangs- en schone prestaties. 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL DUURZAME BELEGGINGEN MET EEN 
ECOLOGISCHE DOELSTELLING DIE NIET ZIJN AFGESTEMD OP DE EU-

TAXONOMIE? 

Taxonomische investeringen worden beschouwd als een subcategorie van duurzame investeringen. 
Als een investering niet op de Taxonomie is afgestemd, omdat de activiteit nog niet onder de EU-
Taxonomie valt of als de positieve bijdrage niet significant genoeg is om aan de technische 
toetsingscriteria van de Taxonomie te voldoen, kan de investering toch als een duurzame investering 
worden beschouwd, mits zij aan alle criteria voldoet. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel van ecologisch duurzame beleggingen die niet in overeenstemming zijn met de EU-
taxonomie. 
 

In de twee diagrammen hieronder is het minimumpercentage van de beleggingen te zien die EU-
Taxonomie-conform zijn. Omdat er geen geschikte methode is om de Taxonomie-conformiteit van 
staatsobligaties* te bepalen, ziet u in de eerste grafiek de taxonomie-conformiteit voor alle beleggingen 
van het financiële product, inclusief staatsobligaties, terwijl de tweede grafiek de taxonomie-
conformiteit weergeeft voor de portefeuille exclusief staatsobligaties. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* voor deze grafieken omvatten “staatsobligaties” blootstellingen aan staatsschulden. 
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99%

1. Taxonomie-Conformiteit van de 
beleggingen inclusief 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

1%

99%

2. Taxonomie-conformiteit van de 
beleggingen zonder 

staatsobligaties*

Taxonomie-
conform

Overige
beleggingen

Dankzij faciliterende 
activiteiten kunnen andere 
activiteiten een wezenlijke 
bijdrage aan de 
milieudoelstellingen 
leveren. 

Transitieactiviteiten zijn 
activiteiten waarvoor nog 
geen koolstofarme 
alternatieven zijn en die 
broeikasgasemissieniveaus 
vertonen die 
overeenstemmen met de 
beste prestaties. 

 Duurzame 
beleggingen met een 
ecologische doelstelling 
die geen rekening 
houden met de criteria 
voor ecologisch 
duurzame economische 
activiteiten conform de 
EU-Taxonomie. 



 
 

WAT IS HET MINIMUMAANDEEL VAN SOCIAAL DUURZAME BELEGGINGEN? 

De beheerder definieert duurzame investeringen op basis van intern onderzoek dat onder 
meer gebaseerd is op de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties 
(SDG's) en de doelstellingen van de EU-taxonomie. De beheerder verbindt zich niet tot een 
minimumaandeel sociaal duurzame beleggingen, aangezien de SDG's milieu- en sociale 
doelstellingen omvatten. 

WELKE BELEGGINGEN  ZIJN OPGENOMEN IN “#2OVERIGE”? WAARVOOR 
ZIJN DEZE BEDOELD EN BESTAAN ER ECOLOGISCHE OF SOCIALE 

MINIMUMWAARBORGEN?  

De categorie "#2 Overige" omvat beleggingen in contanten, Target Funds of derivaten. Derivaten 
kunnen worden gebruikt voor efficiënt portefeuillebeheer (met inbegrip van risicodekking) en/of voor 
beleggingsdoeleinden, alsook in Target Funds om voordeel te halen uit een specifieke strategie. Op 
deze investeringen zijn geen milieu- of sociale waarborgen van toepassing. 

IS ER EEN SPECIFIEKE INDEX GEBRUIKT ALS REFERENTIEBENCHMARK OM TE 
BEPALEN OF DIT FINANCIËLE PRODUCT IS AFGESTEMD OP DE ECOLOGISCHE 
EN/OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE PRODUCT PROMOOT? 

Er zijn geen benchmarks aangewezen om de milieu- of sociale kenmerken te bereiken die het Fonds 
voorstaat. 

• HOE WORDT DE REFERENTIEBENCHMARK DOORLOPEND AFGESTEMD OP 
ALLE ECOLOGISCHE OF SOCIALE KENMERKEN DIE DIT FINANCIËLE 
PRODUCT PROMOOT? 

Niet van toepassing. 

• HOE WORDT DE AFSTEMMING VAN DE BELEGGINGSSTRATEGIE OP DE 
METHODOLOGIE VAN DE INDEX DOORLOPEND GEWAARDBORGD? 

 Niet van toepassing. 

• IN WELK OPZICHT VERSCHILT DE AANGEWEZEN INDEX VAN EEN 
RELEVANTE BREDE MARKTINDEX? 

Niet van toepassing. 

• WAAR IS DE VOOR DE BEREKENING VAN DE AANGEWEZEN INDEX 
GEBRUIKTE METHODOLOGIE TE VINDEN 

Niet van toepassing. 

WAAR IS ER ONLINE MEER PRODUCTSPECIFIEKE INFORMATIE TE VINDEN? 

 
Andere productspecifieke informatie is te vinden op de website: Duurzaam beleggen | Allianz  

of op de website van de beheerders : https://regulatory.allianzgi.com/SFDR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux 
NV. Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de verschillende duurzaamheidsaspecten die door de 
vermogensbeheerders beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 
januari 2023 in werking getreden. De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot of heden beschikbare informatie en 
kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

De referentiebenchmark 
zijn indices waarmee 
wordt gemeten of het 
financiële product voldoet 
aan de ecologische of 
sociale kenmerken die dat 
product promoot. 

https://allianz.be/nl/algemeen/duurzaam-beleggen.html
https://regulatory.allianzgi.com/SFDR

