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Sustainability Risk Management Framework
Wij bieden een breed assortiment beleggingsproducten 

en -diensten aan, waaronder vermogensbeheer en 

advisering over beleggingsproducten en -diensten. De 

Sustainability Risk Policy for Investment (Beleid over het 

duurzaamheidsrisico van beleggingen) van ABN AMRO 

beschrijft de continue cyclus van screening, beoordeling, 

monitoring en engagement en herziening van de 

duurzaamheidsrisico’s.

 

Om te beginnen worden potentiële beleggingen 

gescreend aan de hand van uitsluitingslijsten, zoals 

de lijst voor controversiële wapens. Als de potentiële 

belegging niet wordt uitgesloten, kent ABN AMRO een 

duurzaamheidsindicator toe aan de onderneming op basis 

van de beoordeling van de duurzaamheid door externe 

dataleveranciers. Bij deze externe beoordeling wordt 

gekeken welke duurzaamheidrisico’s een onderneming 

loopt en wordt onderzocht hoe goed de onderneming deze 

duurzaamheidsrisico’s beheerst. Ook wordt beoordeeld 

of een onderneming betrokken is bij duurzaamheid-

gerelateerde geschillen (controverses) of zich zelfs schuldig 

maakt aan schending van één van de tien principes van 

het Global Compact van de VN. Het Global Compact is 

een verzameling van universele principes die betrekking 

hebben op mensenrechten, arbeid, het milieu en de 

bestrijding van corruptie. De duurzaamheidsprestaties 

van een onderneming worden gemonitord en wanneer er 

sprake is van schending van het Global Compact van de 

VN wordt een engagementtraject gestart. Bij engagement 

gaan wij het gesprek aan met een onderneming met als 

doel de (duurzaamheids) prestaties te verbeteren. De 

duurzaamheidsprestaties van de onderneming worden 

van tijd tot tijd opnieuw beoordeeld, omdat deze kunnen 

veranderen. De Sustainability Risk Policy for Investments 

is goedgekeurd op 9 december 2020. Voor meer informatie 

verwijzen wij naar de samenvatting van het Sustainability 

Risk Policy for Investments.

ABN AMRO past dit proces toe voor al haar 

vermogensbeheeractiviteiten en advisering over 

beleggingsproducten en -diensten binnen Retail Banking 

en Private Banking. Voor specifieke producten of diensten 

kunnen aanvullende criteria gelden. Welke criteria is 

afhankelijk van de beleggingsstrategie van het product. Kijk 

voor meer informatie op de productpagina. 

De Sustainability Risk Policy (Beleid over 

duurzaamheidsrisico’s) is het overkoepelende beleid dat 

de regels voor de beheersing van duurzaamheidsrisico’s 

beschrijft. De Executive Board is verantwoordelijk voor 

de beheersing van de duurzaamheidsrisico’s binnen ABN 

AMRO en heeft dit gedelegeerd aan het Group Risk 

Committee. Daarnaast zijn er comités die de business 

lines ondersteunen bij de integratie van duurzaamheid. De 

Sustainability Advisory Committee biedt hulp bij het toezicht 

op en de verankering van de duurzaamheidsstrategie 

en -verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 

De Engagement Advisory Committee ziet toe op de 

engagementprocessen. 

ABN AMRO implementeert de Sustainability Risk Policy 

en het onderliggende beleid volgens het ‘Three lines of 

defence’ model van ABN AMRO. Dat betekent dat de 

verantwoordelijkheden voor het risicobeheer zijn verdeeld 
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https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/1yiez0fbHXIEnoYWKcneFy/f2c50454621912875c9a09c8e669d688/Summary_SRP_for_Investment_MARCH_2021.pdf
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/56WtWTq3DSzFFOZESnGaNi/1b0da3548d2f984b2b0652ef5abdea2b/Summary_-_Sustainability_Risk_Policy_MARCH_2021.pdf


Algemene Disclaimer
De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V.  en is 
bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. 
De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als  
een voorstel of aanbod tot: 1) het kopen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen 
van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de 
informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en voor
waarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en 
beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen 
ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via: abnamro.nl/beleggen. 

Over ABN AMRO
ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam, 
Nederland. Het telefoonnummer van de bank is: 09000024*; en het internetadres: 
abnamro.nl. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche  
Bank N.V. (DNB) en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten 
(AFM) onder nummer: 12000004. Handelsregister KvK Amsterdam nr. 34334259. Btw
identificatienr: NL8206.46.660B01.
*  Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt 

deze kosten.

US Person Disclaimer Beleggen
ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) is niet geregistreerd als brokerdealer en investment 
adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 
en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, 
noch in de zin van andere toepasselijke wet en regelgeving van de afzonderlijke staten 
van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde 
wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO 
inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de 
advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen (“US Persons” in de 
zin van voren bedoelde wet en regelgeving). Dit document of kopieën daarvan mogen niet 
worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden 
verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de 
intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te 
distribueren of aan te bieden aan  personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van 
enig wettelijk voor schrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of 
kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de 
openbaar making en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit 
document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te 
nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade  als gevolg van diensten en/of 
producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

Facebook Twitter Twitter LinkedIn Google + My Space Tumblr Bebo

Foursquare Delicious Digg Stumbleupon Reddit Technorati Slashdot Share this

You Tube Flikr Instagram Pinterest Deviant Art Soundcloud Vimeo Twylah

RSS Skype

Facebook Twitter Twitter LinkedIn Google + My Space Tumblr Bebo

Foursquare Delicious Digg Stumbleupon Reddit Technorati Slashdot Share this

You Tube Flikr Instagram Pinterest Deviant Art Soundcloud Vimeo Twylah

RSS Skype

abnamromeespierson.nl  |  financialfocus.nl

29
34

60
 | 

A
A

M
P 

| M
RT

 2
02

1

over verschillende functies binnen de bank, waaronder 

de business (1e lijn), risico management en andere 

ondersteunende functies (2e lijn) en internal audit (3e lijn). 

Deze benadering zorgt ervoor dat de beheersing van de 

duurzaamheidsrisico’s een solide basis heeft binnen de 

organisatie. De Sustainability Risk Policy is goedgekeurd op 

30 september 2020. Voor meer informatie wordt verwezen 

naar de samenvatting van de Sustainability Risk Policy.

https://twitter.com/AA_MeesPierson
https://www.linkedin.com/company/abn-amro-meespierson
https://www.abnamro.nl/nl/privatebanking/index.html?pos=vku_privatebanking
https://financialfocus.abnamro.nl
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