
Verklaring ongunstige 
effecten duurzaamheid

1. Samenvatting 
ABN AMRO houdt rekening met de belangrijkste negatieve 

gevolgen van beleggingsbeslissingen en advisering 

voor duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren 

betreffen ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, 

eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding 

van corruptie en omkoping. Wij houden ons aan het 

Sustainability Risk Policy Framework (beleidsraamwerk voor 

risicobeheersing) van ABN AMRO Bank NV (‘ABN AMRO’). 

Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op 

de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en 

op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of 

initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. 

Overeenkomstig het Sustainability Risk Policy Framework 

en de internationale standaarden, worden de volgende 

belangrijke negatieve duurzaamheidimpacts in aanmerking 

genomen:

 ▶ Schending van de 10 principes van het Global Compact 

van de Verenigde Naties (“VN”)

 ▶ Controverses

 ▶ CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering

Engagement wordt gebruikt om ondernemingen 

binnen het beleggingsuniversum te stimuleren om hun 

ondernemingsstrategie en prestaties te verbeteren. 

Hieronder vallen ook ecologische, sociale en governance 

(“ESG”) aspecten.

2. Beschrijving van beleid voor vaststelling 
en prioritering belangrijkste negatieve 
duurzaamheidsimpacts

2.1 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 
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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 

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.

Wij houden rekening met de belangrijkste ongunstige 

effecten van onze beleggingsbeslissingen op 

duurzaamheidsfactoren. Verder houden wij bij 

beleggingsadvies ook rekening met de belangrijkste 

ongunstige effecten op zulke duurzaamheidsfactoren.

Duurzaamheidsfactoren betreffen ecologische, 

sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van 

de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en 

omkoping. Om deze ongunstige effecten te beperken 

wordt bij vermogensbeheer- en adviesdiensten rekening 

gehouden met de volgende belangrijkste negatieve 

duurzaamheidseffecten:

 ▶ Schendingen van de 10 principes van het Global Compact 

van de VN

 ▶ Controverses 

 ▶ CO2-uitstoot als indicator voor klimaatverandering 

2.2 Schendingen van het Global Compact van de 
VN
Om te bepalen of ondernemingen binnen het 

beleggingsuniversum zich houden aan de 10 principes van 

het Global Compact van de VN, maken wij gebruik van 

dataleverancier Sustainalytics. Sustainalytics geeft haar 

visie over de vraag of een onderneming één of meerdere 

principes van het Global Compact van de VN schendt. 

Sustainalytics past eigen richtlijnen toe voor het toekennen 

van een van de volgende drie statussen: Non-Compliant 

(niet-conform), Watchlist of Compliant (conform). Hoewel 

Sustainalytics deze status toekent op basis van uitgebreid 

onderzoek, blijft dit een mening en kunnen andere partijen 

(bijvoorbeeld andere dataleveranciers), een afwijkende status 

toekennen.

De principes hebben betrekking op mensenrechten, arbeid, 

milieu en het tegengaan van corruptie en kunnen dus 

worden gekoppeld aan de duurzaamheidsfactoren. De tien 

principes van het Global Compact van de VN zijn:

Mensenrechten
Principe 1: Bedrijven dienen de internationaal aanvaarde 

mensenrechten te steunen en te respecteren 

Principe 2: en zich er steeds van te gewissen dat ze niet 

medeplichtig zijn aan schending van mensenrechten

Arbeid
Principe 3: Bedrijven dienen de vrijheid van vakvereniging 

en de effectieve erkenning van het recht op collectieve 

onderhandelingen te steunen

Principe 4: zich inspannend voor de uitbanning van iedere 

vorm van verplichte en gedwongen arbeid

Principe 5: de effectieve afschaffing van kinderarbeid

Principe 6: en de uitbanning van discriminatie in arbeid en 

beroep

Milieu
Principe 7: Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun 

benadering van milieu-uitdagingen

Principe 8: initiatieven te ondernemen om een grotere 

verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen

https://assets.ctfassets.net/1u811bvgvthc/56WtWTq3DSzFFOZESnGaNi/1b0da3548d2f984b2b0652ef5abdea2b/Summary_-_Sustainability_Risk_Policy_MARCH_2021.pdf


Principe 9: en de ontwikkeling en de verspreiding van 

milieuvriendelijke technologieën te stimuleren

Tegengaan van corruptie
Principe 10: Bedrijven dienen elke vorm van corruptie tegen 

te gaan, inclusief afpersing en omkoping

Deze 10 principes zijn afgeleid van: de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens, de Verklaring van de 

Internationale Arbeidsorganisatie inzake de fundamentele 

principes en rechten op het werk, de Rio-verklaring inzake 

milieu en ontwikkeling en het Verdrag van de Verenigde 

Naties tegen corruptie.

Een belegging in een onderneming die het Global Compact 

van de VN schendt, heeft een negatief effect op de 

duurzaamheidsfactoren. In een dergelijk geval wordt een 

engagementtraject gestart om de ESG-prestaties van de 

onderneming te verbeteren.

2.3 Controverses 
Sustainalytics voert onderzoek uit naar controverses bij 

ondernemingen. Het gaat om ondernemingen die betrokken 

zijn bij gebeurtenissen die een negatieve impact kunnen 

hebben voor belanghebbenden, het milieu of de activiteiten 

van de onderneming. Een dergelijk gebeurtenis kan 

resulteren in schending van het Global Compact van de VN, 

maar dit is niet altijd het geval. Wanneer er sprake is van 

een gebeurtenis, beoordeelt Sustainalytics de ernst hiervan. 

Sustainalytics gebruikt hiervoor een schaal die afloopt van 

vijf (grove schending) tot en met één (geringe impact).

 ▶ Categorie 5 (grove schending): De gebeurtenis heeft 

ernstige gevolgen voor het milieu en de samenleving en 

levert een groot risico op voor de onderneming. Deze 

categorie wordt gebruikt voor het meest af te keuren 

gedrag van ondernemingen. Deze ondernemingen zijn 

medeschuldig aan de schending van elementaire 

mensenrechten, de ernstigste vormen van kinder- of 

dwangarbeid, ernstige vormen van corruptie of fraude of 

de zwaarste misdaden tegen het milieu. 

 ▶ Categorie 4 (ernstige schending): De gebeurtenis heeft 

grote gevolgen voor het milieu en de samenleving en 

levert significante risico’s op voor de onderneming. Deze 

categorie geeft vaak aan dat er sprake is van structurele 

problemen binnen de onderneming.

 ▶ Categorie 3 (significante schending): De gebeurtenis heeft 

een significante impact op het milieu en de maatschappij 

en levert een matig risico op voor de onderneming.

 ▶ Categorie 2 (matige impact): De gebeurtenis heeft een 

matige impact op de samenleving en de maatschappij en 

levert een minimaal risico op voor de onderneming.

 ▶ Categorie 1 (geringe impact): De gebeurtenis heeft een 

geringe impact op het milieu en de samenleving en levert 

een verwaarloosbaar risico op voor de onderneming. 

Hoewel Sustainalytics de categorie toewijst op basis van 

uitgebreid onderzoekkunnen andere partijen (bijvoorbeeld 

andere dataleveranciers), een afwijkende visie hebben op de 

gebeurtenis. 

2.4 CO2-uitstoot
De concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer is 

rechtstreeks gerelateerd aan de gemiddelde temperatuur 

op aarde. En omdat de concentratie van broeikasgassen 

toeneemt sinds de tijd van de industriële revolutie, loopt 

ook de gemiddelde temperatuur op aarde op. De gevolgen 

van de opwarming van de aarde zijn overal ter wereld 

waarneembaar. In sommige regio’s komen extreme 

weersomstandigheden en buitensporige neerslag steeds 

vaker voor, terwijl elders extremere hittegolven en periodes 

van droogte optreden. Naar verwachting gaan dit soort 

gebeurtenissen zich in de komende decennia steeds 

vaker voordoen. Voor het bewaken van de CO2-uitstoot 

van de portefeuille, als indicator voor klimaatverandering, 

maakt ABN AMRO gebruik van gegevens die worden 

aangeleverd door de “Institutional Shareholder Services 

group of companies”(ISS). Indien beschikbaar, gaat ISS 

uit van gegevens die door de ondernemingen zelf zijn 

gerapporteerd. ISS heeft een geavanceerde methode 

ontwikkeld voor het schatten van de CO2-uitstoot van 

ondernemingen die geen cijfers rapporteren. Deze geschatte 

uitstoot kan daarom afwijken van de werkelijke CO2-uitstoot. 

2.5 Dataleveranciers
Zoals hierboven beschreven, maken wij voor het beoordelen 

van de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten 

gebruik van de dataleveranciers Sustainalytics en ISS.

Sustainalytics
Sustainalytics is onderdeel van Morningstar en is wereldwijd 

een belangrijke aanbieder van onderzoek en ratings voor 

ESG en Corporate Governance. In de afgelopen 25 jaar is 

Sustainalytics uitgegroeid tot een bedrijf dat ondersteuning 

biedt aan honderden van de meest toonaangevende 

beleggers ter wereld die ESG en een visie op corporate 

governance integreren in hun beleggingsproces. 

Sustainalytics is een aanbieder van ESG-onderzoek en 

doet geen aanbevelingen voor een product. Ga voor meer 

informatie naar http://www.sustainalytics.com/legal-

disclaimers

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/declaration/lang--en/index.htm
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant
https://sustainabledevelopment.un.org/rio20/futurewewant
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/index.html
http://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers 
http://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers 


ISS
ISS is opgericht in 1985 en stelt beleggers en 

ondernemingen in staat om portefeuilles op te bouwen 

waarmee op lange termijn duurzame groei kan worden 

gerealiseerd door het aanbieden van data, analytische 

gegevens en visies van hoge kwaliteit. ISS heeft bijna 2.000 

medewerkers die werkzaam zijn op 30 locaties in de VS en 

daarbuiten en is op dit moment de belangrijkste aanbieder 

ter wereld van informatie over corporate governance en 

verantwoord beleggen. Ga voor meer informatie naar  

https://www.issgovernance.com/

3. Engagementbeleid
Engagement is het proces waarbij beleggers hun invloed 

aanwenden om ondernemingen waarin zij beleggen te 

stimuleren tot verbetering van hun ondernemingsstrategie 

en prestaties, onder meer op het gebied van ESG. Wij zijn 

van mening dat ESG-omstandigheden de performance 

van beleggingsportefeuilles in uiteenlopende mate kunnen 

beïnvloeden, afhankelijk van ondernemingen, sectoren, 

regio’s en vermogenscategorieën. Dit kan een positief effect 

hebben op de financiële prestaties van de onderliggende 

ondernemingen en op de resultaten op lange termijn van 

beleggingsportefeuilles. 

 

Binnen het engagementbeleid worden de volgende soorten 

engagements onderscheiden:

 ▶ Engagement bij schending van het Global Compact van de 

VN.

 ▶ Thematische engagement. Dit is een proactieve vorm van 

engagement, waarbij een intensieve dialoog wordt 

gevoerd over een specifiek (ESG) thema met een groep 

ondernemingen waarvoor dit thema relevant is. De 

actuele engagementthema’s zijn:

 > Milieu: klimaatverandering, natuurlijke hulpbronnen en 

vervuiling, afval en de circulaire-economie;

 > Maatschappij: mensenrechten en arbeid, beheer van 

menselijk kapitaal en gedrag, cultuur en ethiek;

 > Governance: effectiviteit van het bestuur, beloning van 

het bestuur en bescherming en rechten van 

aandeelhouders;

 > Overige: verslaglegging door de onderneming, 

risicobeheer en ondernemingsdoel en -strategie. 

 ▶ Deelname aan collectieve engagements. Door 

gezamenlijk op te trekken, kunnen beleggers hun zorgen 

effectiever overbrengen aan het bestuur van 

ondernemingen. Over het algemeen leidt dit tot een beter 

geïnformeerde en constructievere dialoog. ABN AMRO 

heeft zich aangesloten bij het Platform Living Wage 

Financials (https://www.livingwage.nl/). Dit is een 

samenwerkingsverband van 15 financiële instellingen die 

stimuleren en er op toezien dat ondernemingen binnen 

hun beleggingsuniversum maatregelen nemen om ervoor 

te zorgen dat binnen hun mondiale toeleveringsketen een 

leefbaar loon wordt betaald. 

 ▶ Engagements voor een specifiek product.

 ▶ Engagements die niet in één van bovenstaande 

categorieën vallen.

Een engagementtraject omvat de volgende stappen:

1.  Selecteren van ondernemingen voor engagement op 

basis van de materiële ESG- en financiële risico’s die 

de onderneming loopt en de haalbaarheid van het 

engagementtraject.

2.  Doelen vaststellen voor de engagement voor 

ondernemingen. Deze doelen moeten die SMART 

zijn, dat wil zeggen specifiek, meetbaar, acceptabel, 

realistisch en tijdgebonden.

3.  De engagement zelf bestaat uit interacties gedurende 

het jaar. Interacties kunnen bestaan uit schriftelijke 

communicatie, of persoonlijk overleg. 

4.  Meten van de voortgang van de engagements. Het kan 

tot twee tot vijf jaar duren voordat een engagementdoel 

wordt bereikt. Dit is afhankelijk van factoren zoals de 

aard van de kwestie en of de onderneming openstaat 

voor engagement.

Ondernemingen krijgen over het algemeen een bepaalde 

periode (over het algemeen 2-5 jaar) voor het halen van het 

aangegeven engagementdoel. Een engagement met een 

onderneming kan ook langer duren als er nieuwe ESG-

omstandigheden of -gebeurtenissen ontstaan. Soms kan 

de engagement met een onderneming stagneren en moet 

worden geconstateerd dat het onmogelijk is om het doel te 

bereiken.. In dit soort situaties kan het engagementtraject 

worden gestopt en kan de onderneming worden uitgesloten 

voor belegging.

Engagements kunnen worden uitgevoerd door ABN AMRO 

of door een engagement-dienstverlener die optreedt namens 

ABN AMRO.

Wij streven er altijd naar om het belang van onze klanten 

op de eerste plaats te zetten. Met engagement proberen 

we positieve invloed uit te oefenen op de waarde op lange 

termijn van ondernemingen waarin onze klanten beleggen. 

Het is mogelijk dat we een belangenconflict constateren. 

In de samenvatting van het beleid van ABN AMRO 

over belangenconflicten kunt u lezen hoe ABN AMRO 

belangenconflicten vaststelt, voorkomt en beheerst. 

https://www.issgovernance.com/
https://www.livingwage.nl/
https://preview-pr-nl-retail.dda-p.aws.abnamro.org/nl/media/pdf_Samenvatting_beleid_over_belangenconflicten_tcm16-39752.pdf
https://preview-pr-nl-retail.dda-p.aws.abnamro.org/nl/media/pdf_Samenvatting_beleid_over_belangenconflicten_tcm16-39752.pdf


In geval van engagementstrajecten kan het om volgende 

belangenconflicten gaan: 

1. ABN AMRO gaat geen engagement aan met zichzelf of 

met een groepsonderneming;

2. Een onderneming waarin wordt belegd is ook een 

klant van ABN AMRO of heeft een andere sterke 

(commerciële) relatie met ABN AMRO;

3. In de onderneming wordt belegd door vermogensbeheer 

of een van de ABN AMRO-fondsen;

4. Een medewerker die betrokken is bij het 

engagementtraject heeft een persoonlijke band met de 

onderneming;

5. Klanten van ABN AMRO kunnen uiteenlopende 

belangen hebben bij de doelen en uitkomsten van een 

engagement;

6. Bepaalde klanten hebben een aandelenbelang in de 

onderneming, terwijl andere obligatiehouders zijn.

Een belangenconflict dat wordt vastgesteld tijdens de 

engagementtraject wordt geëscaleerd naar het Engagement 

Advisory Committee.

Wij oefenen geen stemrecht uit voor beleggingsproducten 

in uw vermogensbeheerportefeuille. Als beleggingsfondsen 

deel uitmaken van de portefeuille, is de fondsbeheerder 

verantwoordelijk voor het uitoefenen van stemrecht. 

Meer informatie hierover vindt u op de website van 

de fondsbeheerder. ABN AMRO Investment Solutions 

(‘AAIS’) is de fondsbeheerder van ABN AMRO. AAIS stemt 

over besluiten op aandeelhoudersvergaderingen van 

ondernemingen in de ABN AMRO-beleggingsfondsen. AAIS 

gebruikt bij het uitoefenen van hun stemrecht een duurzame 

maatwerkversie van ISS Governance. Daarover kunt u meer 

lezen in het stembeleid van AAIS.

4. Verwijzingen naar internationale 
standaarden
Het Sustainability Risk Policy Framework steunt mede op 

de verschillende codes voor verantwoord ondernemen en 

op internationaal erkende duurzaamheidsstandaarden of 

initiatieven waarbij ABN AMRO zich heeft aangesloten. 

Deze bepalen de standaard voor duurzaamheid bij 

ondernemingsgedrag in het algemeen of bankieren in het 

bijzonder. Hiertoe behoren het Environment Programme 

Finance Initiative van de Verenigde Naties, de Principles 

for Responsible Banking, de 10 principes van het Global 

Compact van de VN, de Principles for Responsible 

Investments, de Equator Principles, de OESO-richtlijnen 

voor multinationale ondernemingen, de Principes voor 

Bedrijfsleven en Mensenrechten van de VN en de 

Tripartiete Beginselverklaring betreffende multinationale 

ondernemingen en sociaal beleid van de Internationale 

Arbeidsorganisatie. 

ABN AMRO heeft zich, samen met ongeveer 50 

andere banken, verzekeraars, pensioenfondsen en 

vermogensbeheerders, gecommitteerd aan het 

Klimaatakkoord, dat de klimaatdoelen van het Nederlandse 

kabinet beschrijft en voortbouwt op het Klimaatakkoord 

van Parijs. Door ondertekening van dit akkoord erkent 

ABN AMRO dat de financiële sector de omvorming in 

lijn met het Klimaatakkoord van Parijs kan ondersteunen. 

Het doel voor ABN AMRO is om de kredietportefeuille 

en de portefeuille met beleggingen van klanten in 

overeenstemming te brengen met het ‘ruim minder dan 

2 graden’- scenario en om een positieve bijdrage te leveren 

aan de omvorming naar een economie met een netto 

nul uitstoot in 2050. ISS heeft een berekeningsmethode 

ontwikkeld waarmee kan worden ingeschat of een 

onderneming aansluit bij het 2-graden-scenario. De 

methode is gebaseerd op de verwachte toekomstige 

uitstoot, uitgaande van de duurzaamheidsstrategie van de 

onderneming en de sector waarin deze actief is. Deze cijfers 

kunnen worden opgeteld voor portefeuilles.

ABN AMRO is een actief lid van de Partnership for Carbon 

Accounting Financials, die standaarden ontwikkelt voor 

geharmoniseerde en transparante meting en rapportage 

van CO2 om financiële instellingen in staat te stellen hun 

portefeuilles af te stemmen op het Klimaatakkoord van 

Parijs. ABN AMRO neemt deel aan het Science-Based 

Targets Initiative om richtlijnen te ontwikkelen voor de 

financiële sector. Op wetenschap gebaseerde doelstellingen 

bieden ondernemingen een duidelijk omschreven pad voor 

het verminderen van uitstoot in overeenstemming met de 

klimaatdoelen van Parijs. ABN AMRO volgt de aanbevelingen 

van de Task Force for Climate-related Financial Disclosures 

voor informatieverstrekking over klimaatgerelateerde 

financiële risico’s.

https://www.abnamroinvestmentsolutions.com/en/media/Voting policy_Website version_tcm34-98163.pdf
https://www.klimaatakkoord.nl/klimaatakkoord
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement
https://carbonaccountingfinancials.com/
https://carbonaccountingfinancials.com/
https://sciencebasedtargets.org/
https://sciencebasedtargets.org/
https://www.fsb-tcfd.org/


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.
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