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Op 18 mei 2021 publiceerde de International Energy 

Agency (IEA) haar rapport “Net Zero by 2050. A 

Roadmap for the Global Energy Sector”. De IEA werd in 

1974 opgericht als de oliesectorwaakhond van de 

westerse landen. In de afgelopen 47 jaar werd dit 

agentschap vooral gezien als een sterke voorstander van 

fossiele brandstoffen. Juist daarom kwam dit rapport 

als een grote verrassing voor de oliesector, politici, 

klimaatactivisten en beleggers. In het rapport wordt 

een scenario geschetst hoe in 2050 de CO2-uitstoot tot 

nul gereduceerd zou kunnen worden. Die doelstelling 

kan gezien worden als een noodzakelijke voorwaarde 

voor het halen van het Klimaatakkoord van Parijs, dat 

ernaar streeft de opwarming van de aarde te beperken 

tot 1,5oC (boven het pre-industrieel niveau). Eén van de 

belangrijkste aanbevelingen uit het rapport is dat, om 

de opwarming binnen de perken te houden, 

energiebedrijven alle nieuwe olie- en 

gasexploratieprojecten vanaf dit jaar moeten 

stopzetten. 

 

WAAROM TRANSITIE NIET SNELLER?  

De olie- & gassector blijft achter bij andere sectoren in hun 

streven om in 2050 netto nul koolstofuitstoot te hebben. 

Natuurlijk zijn daar tal van redenen voor aan te wijzen: alleen 

al de vervoerssector blijft nog een tijd een grootverbruiker 

van olie. 

Activiteit van grote energiegerelateerde bedrijven 

met aangekondigde toezeggingen om tegen 2050 tot 

nul uitstoot te komen 

Bron: IEA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is er wat voor te zeggen dat deze ondernemingen 

hun bestaande olievelden niet voor een prikkie weg willen 

doen, dan wel dat een andere investeerder het overneemt en 

er per saldo niets verandert. Een ander verhaal is de 

exploratie van nieuwe olie- en gasvelden. Een belangrijke 

drijfveer voor ondernemingen om naar nieuwe olie- en 

gasvelden te blijven zoeken is hun verwachting dat de 

winstgevendheid van dergelijke activiteiten de komende jaren 

zal aanhouden. Ondernemingen zijn er uiteraard op gericht 

een goed rendement voor hun aandeelhouders te behalen. Dan 

gaat het om nieuwe investeringen die ook anders (sneller en 

meer duurzaam) kunnen worden ingezet. 

 

DE NUTSSECTOR OP DE GOEDE WEG 

Nutsbedrijven onderscheiden zich in positieve zin van olie- en 

gasondernemingen. Deels heeft dat te maken met verschillen 

in de markt, andere aandeelhouders en meer stringente 

regelgeving.  

Dat dit niet per se ten koste hoeft te gaan van rendement 

toont de onderstaande tabel aan. Hier is het rendement versus 

het ingezette kapitaal weergegeven. Dit is weliswaar slechts 

één variabele en de getoonde bedrijven verschillen o.a. in 

grootte, financiële strategie en activiteiten, maar het toont 

wel aan dat er kansen zijn om het rendement op investeringen 

in duurzame activiteiten op pijl te houden zijn. 

Bron: Bloomberg, Return on Capital 

 

Daarbij hoeven we niet bang te zijn dat olie- en gasbedrijven, 

de nutsbedrijven verstoten. Bloomberg rekent voor dat er 

circa $ 11 biljoen nodig is aan investeringen in de komende 30 

jaar om de energietransitie te laten slagen. Ter vergelijking: 

Iberdrola gaat tot en met 2025 ‘slechts’ € 75 miljard 

investeren om haar duurzame energiecapaciteit uiteindelijk te 

vergrootten van 34 GW naar 95 GW in 2030. 

Oliegiganten Shell, Total en Exxon hebben sinds 2009 per jaar 

– gemiddeld - een hogere RoC ten opzichte van nutsbedrijven. 

Daar staat tegenover dat nutsbedrijven een meer stabiele RoC 

laten zien. En belangrijker nog: de olie- en gasondernemingen 

laten de laatste jaren meer uitschieters naar beneden zien. 

Iberdrola & EDP zijn nutsbedrijven die een groot deel van hun 

elektriciteit opwekken met duurzame energie. 

 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 GEM

O&G

Royal Dutch 

Shell PLC
-6.87 6.68 9.13 5.50 2.58 1.73 6.81 7.65 12.95 15.68 11.46 8.02 6.78

TotalEnergies 

SE
-3.25 7.43 7.70 5.88 4.71 3.69 3.02 8.38 10.67 15.20 10.74 11.63 7.15

BP PLC -10.98 3.14 6.55 2.70 0.75 -3.50 2.72 14.07 7.24 17.87 -1.99 13.16 4.31

Exxon Mobil 

Corp
-9.14 6.31 9.28 8.93 4.01 7.89 16.35 17.31 26.52 24.52 21.56 15.85 12.45

Utilities

Iberdrola SA 5.05 5.32 5.19 5.23 5.08 5.02 5.10 5.40 6.30 6.39 6.45 6.92 5.62

Enel SpA 4.89 5.23 7.95 6.81 5.29 4.86 2.54 5.85 2.18 6.05 6.58 8.30 5.54

EDP - Energias 

de Portugal SA
5.44 4.98 4.90 7.05 6.22 6.25 6.05 5.85 5.96 6.49 5.92 6.31 5.95

Orsted AS 13.05 7.05 18.42 22.82 10.22 -9.18 -4.72 -0.11 -3.19 5.64 6.99 2.73 5.81

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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Voorbeeld 

Eén van de nutsbedrijven die de afgelopen jaren een 

indrukwekkende transitie heeft doorgemaakt is het Deense 

Orsted1. Het bedrijf ontwikkelt, bouwt en beheert offshore 

windmolenparken en genereert elektriciteit en warmte van 

krachtcentrales. In 2009 werd een radicale verandering 

ingezet met als doelstelling om van 85% kolen in hun 

energiemix te bewegen naar 85% duurzame energie in 

2040. In 2017 verkocht het bedrijf, toen nog onder de naam 

Danish Oil and Natural Gas (DONG), haar upstream olie- en 

gasproductieactiviteiten om zich volledig toe te leggen op 

duurzame energie. De in 2009 geformuleerde doelstelling 

werd al in 2019 bereikt.  

 

Het kost tijd en investeringen om te transformeren van een 

traditionele olie- en gasgigant naar een duurzame 

energiespeler. Wij gaan daarbij af op de vele voorbeelden uit 

de nutssector. Een bekend voorbeeld is de Duitse 

‘Energiewende’. In 2011 werd besloten kernenergie uit te 

faseren. Nu 10-jaar later is Duitsland nog drukdoende om het 

plan te laten slagen. Een bedrijf als Orsted heeft die transitie 

in een sneller tempo voltooid, maar dat is niet één-op-één te 

vertalen naar de grotere olie- en gasbedrijven. De beperkte 

grootte en het geduld van hun meerderheidsaandeelhouder 

(de Deense staat) heeft Orsted geholpen. 

 

IMPACT OP DE BELEGGINGSPORTEFEUILLE 

Wij zijn van mening dat er niet in olie- en gasbedrijven moet 

worden belegd, tenzij bedrijven via engagement laten zien 

dat ze snel genoeg willen en gaan veranderen. Uitsluiting is 

wel een laatste ‘redmiddel’. Als investeerder kun je op het 

bedrijf geen noemenswaardige invloed meer uitoefenen. Ook 

sluit je bij voorkeur zo min mogelijk grotere groepen 

bedrijven of hele sectoren uit, omdat dit ten koste gaat van 

onder andere de diversificatie en/of het gemis aan extra 

rendement in je portefeuille. 

De koolstofintensiteit en gebrek aan verandering bij die 

bedrijven is niet alleen een maatschappelijk probleem, maar 

ook een financieel risico. Wanneer de activa op enig moment 

moeten worden afgewaardeerd, heeft dat gevolgen voor de 

waarde van die bedrijven en daarmee voor de 

terugbetalingscapaciteit (kredietwaardigheid). Het is daarom 

belangrijk om dit risico af te wegen tegen het gemis aan 

spreiding of extra rendement in de portefeuille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 How Ørsted’s energy transition led the way for oil and gas companies 
(power-technology.com) 

Om dit inzichtelijk te maken, wordt de Iboxx Corporates 

(Euro-obligaties van minimaal € 500 miljoen van zowel banken 

als bedrijven met een investment-grade rating of hoger) als 

uitgangspunt genomen. De olie- en gassector is hierin een 

aparte sector. Deze vergelijken wij met de zogenaamde non-

financials met een vergelijkbare rating en de nutsbedrijven. 

De vergelijking met de nutssector wordt hier wederom 

gemaakt in verband met de vergelijkbare projecten waarin zij 

actief is. De gemiddelde rating van de nutsbedrijven is 

weliswaar lager, maar zij hebben in het algemeen een stabiele 

en voorspelbare kasstroom in verband met de regulering. De 

rating is gemiddeld genomen wat lager in verband met de 

hogere leverage. Desalniettemin wordt deze sector als een 

relatief veilige categorie gezien. 

Wat is de impact op de beleggingsportefeuille wanneer je niet 

belegt in de olie- en gassector en deze herbelegt in non-

financials met vergelijkbare rating of in nutsbedrijven? 

Het rendement vergelijken wij in onderstaande grafiek: 

 

Bron: Iboxx, ACTIAM 

 

De olie- en gassector (rating: A-) handelt sinds de uitbraak van 

de coronapandemie boven zowel de non-financials als de 

nutsbedrijven, terwijl ze voor de uitbraak ongeveer 

vergelijkbaar handelden. Het verschil tussen olie- en 

gasbedrijven en bedrijven uit de nutssector was voor de 

uitbraak negatief, wat te verklaren is op basis van de lagere 

gemiddelde rating van nutsbedrijven. De eerste conclusie is 

dat circa 30 basispunten verloren gaan als beleggingen 

verplaatst worden van de olie- en gasbedrijven naar non-

financials met een vergelijkbare rating. 

Is dat het complete beeld? Nee. Om een goede afweging te 

maken, moet ook worden gekeken naar de reden van het 

verschil en de risicokarakteristieken. Een aantal van die 

karakteristieken hebben we in onderstaande tabel 

weergegeven. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.power-technology.com%2Ffeatures%2Forsted-oersted-energy-transition%2F&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7Ce3c21667a50a4e5c0f8d08d921010696%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637577110546162082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1tbDH4Z62GPOhD9G1otgSjxG1aCvwXtmMr5r8ODYDBA%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.power-technology.com%2Ffeatures%2Forsted-oersted-energy-transition%2F&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7Ce3c21667a50a4e5c0f8d08d921010696%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637577110546162082%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=1tbDH4Z62GPOhD9G1otgSjxG1aCvwXtmMr5r8ODYDBA%3D&reserved=0
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Bron: Iboxx, ACTIAM 

 

Het verschil kan verklaard worden doordat: 

◼ olie- en gasbedrijven meer cyclisch zijn en daarom was de 

uitslag ook groter tijdens de eerste twee maanden van de 

pandemie; 

◼ olie- en gasbedrijven hebben een relatief hoog aandeel 

hybride (achtergestelde) obligaties en een laag aandeel in 

startups of bedrijven die nieuwe producten of 

technologieën introduceren; 

◼ de karakteristieken van bedrijven uit de olie- en gassector 

afwijken. Bijna de helft van deze bedrijven bestaat uit de 

relatief veilige grote, vaak geïntegreerde, bedrijven die de 

gemiddelde rating omhoog brengen en een stuk krapper 

handelen. Deze bedrijven hebben de macht en kunde om 

in kosten te snijden om zo ook bij een lagere olieprijs uit 

de rode cijfers te blijven. De rest van de bedrijven bestaat 

uit kleinere namen, toeleveranciers met een lagere rating 

(en tegen die hogere spread staat een hoger risicoprofiel). 

De meer genuanceerde conclusie is dat er meer is dan het 

rendement, de spread en de rating. Een dieper begrip van de 

sector(verschillen) is daarom belangrijk. Wanneer je niet wil 

beleggen in olie- en gasbedrijven in verband met de 

koolstofintensiteit (en daaruit voortvloeiende risico’s) 

betekent het niet per se dat rendement wordt opgegeven. Om 

de hogere spread op olie- en gasbedrijven te compenseren, 

kan er worden gekozen voor een grotere allocatie naar hybride 

obligaties binnen non-financials en een lagere allocatie naar 

'CSPP eligibles' (obligaties die door de ECB worden opgekocht 

en krapper handelen), zodat de gemiddelde spread van de 

portefeuille toeneemt. Bovendien hebben de bedrijven die 

niet als groot worden bestempeld een ander risicoprofiel. 

Wanneer alleen gekeken wordt naar de grote, vaak 

geïntegreerde, bedrijven ga je er in spread op vooruit. 

 

ACTIAM-BENADERING 

Zoals eerder aangegeven, beleggen wij als ACTIAM niet in olie- 

en gasbedrijven, tenzij. In de praktijk laten meerdere van 

deze bedrijven voldoende verandering zien. ACTIAM kiest 

ervoor ondernemingen met een duidelijke bedrijfsstrategie en 

-visie over hoe de koolstofintensiteit te verminderen in de 

beleggingsportefeuille op te nemen. Daarbij gaan we niet 

alleen uit van de stip op de horizon, maar stellen wij ook 

tussentijdse realistische doelen.  

 

2 Second-Party-Opinion-on-Eni-s-Sustainability-Linked-Financing-Framework-
May-2021.pdf (vigeo-eiris.com) en Sustainability-Linked-Financing-
Framework-May-2021 (eni.com) 

Een andere manier is om af te wachten of die bedrijven hun 

beloften nakomen en vervolgens deze ondernemingen in het 

beleggingsuniversum op te nemen. 

Een goed alternatief is het beleggen in duurzame obligaties. 

Wij geloven dat duurzame obligaties een goede manier bieden 

om duurzame doelen te financieren en tegelijkertijd invloed 

uit te kunnen oefenen. Deze markt heeft een enorm 

potentieel, maar vormt nog slechts 2% van de totale 

investment-grade markt.  

Onderdeel van de duurzame obligaties zijn de populaire 

groene obligaties (green bonds). Deze worden als minder 

geschikt gezien voor de olie- en gassector. De reden hiervoor 

is dat duurzame investeringen gealloceerd kunnen worden 

naar deze obligatie, maar tegelijkertijd is de uitgever van de 

obligatie nog actief in olie- en/of gasprojecten. De uitgever 

kan zich hiermee groener voordoen wat ‘greenwashing’ in de 

hand werkt. Een meer geschikter alternatief voor de olie- en 

gassector zijn Sustainability-Linked bonds (SLB). 

SLB: nieuw soort duurzame obligaties 

Hierbij wordt niet uitgegaan van “use of proceeds” 

(aanwending van de opbrengsten), maar van duidelijke 

KPI’s (Kritieke Prestatie Indicatoren, doelstellingen die 

behaald moeten worden) . Duurzame doelen van een 

bedrijf worden gekoppeld aan het rendement/de coupon 

van de obligatie. Wanneer die doelen niet worden behaald, 

krijgt de investeerder op een bepaald moment in de tijd 

een hogere coupon. 

 

ENI SLB 

Een goed voorbeeld van een onderneming die geluisterd 

heeft naar haar stakeholders is ENI. De CO2-voetafdruk is 

op dit moment nog groter dan het industriegemiddelde en 

de investeringen van ENI in duurzame energie zijn lager 

dan gemiddeld. 

Het eerste olie- en gasbedrijf dat succesvol een SLB naar 

de markt heeft gebracht was ENI (begin juni 2021). Hoewel 

er ook hier uiteenlopende meningen zijn of dit instrument 

wel geschikt is voor olie- en gasbedrijven was de interesse 

in de markt zeer groot (€ 1 miljard transactie gebracht op 

een spread van swap +50 basispunten). 

Het bedrijf heeft recentelijk echter een nieuw 

duurzaamheidsraamwerk2 neergezet, waarin een aantal 

extra doelstellingen zijn geformuleerd (waaronder een KPI 

gericht op versnelde reductie van de CO2-voetafdruk. Voor 

de obligaties die onder dit raamwerk worden uitgegeven, 

toont ENI een sterke betrokkenheid om de gestelde 

duurzame doelen te halen (op straffe van een hogere rente 

die ze moeten betalen wanneer de doelen niet worden 

behaald). Op termijn zullen de gestelde doelen in de 

cijfers tot uiting komen. 

 

 

Rating
% in 

CORP BM

Hybrids 

%
Spread Duration

CSPP 

ELIG

Olie&Gas A- 5.13% 17.76% 76.65 5.97 51.09%

Olie&Gas Ex. Hybrids A- 4.22% 51.53 6.12 62.07%

Olie&Gas Majors Ex. 

Hybrids
A+ 2.45% 39.01 6.68 59.99%

Non-Fins BBB+ 59.88% 5.29% 51.72 5.70 55.35%

Non-Fins Ex. Hybrids BBB+ 56.72% 45.12 5.76 58.45%

Non-Fins A A 19.67% 51.72 6.09 57.55%

Utilities BBB+ 9.84% 9.76% 54.38 5.79 74.87%

Utilities Ex. Hybrids BBB+ 8.88% 44.43 5.93 83.14%

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvigeo-eiris.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FSecond-Party-Opinion-on-Eni-s-Sustainability-Linked-Financing-Framework-May-2021.pdf&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7Ce3c21667a50a4e5c0f8d08d921010696%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637577110546182066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kz38w5X5hEkoyh0Qun7ABn05lAVabYniPniIUMSIHSY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvigeo-eiris.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2021%2F05%2FSecond-Party-Opinion-on-Eni-s-Sustainability-Linked-Financing-Framework-May-2021.pdf&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7Ce3c21667a50a4e5c0f8d08d921010696%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637577110546182066%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kz38w5X5hEkoyh0Qun7ABn05lAVabYniPniIUMSIHSY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eni.com%2Fassets%2Fdocuments%2Fita%2Finvestor%2Ffinanza-sostenibile%2FSustainability-Linked-Financing-Framework-May-2021.pdf&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7Ce3c21667a50a4e5c0f8d08d921010696%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637577110546192057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xLcjXTAQIYPfVx4YVrT0VaMlcoS3y%2F5KKe4qI4RA5Ik%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eni.com%2Fassets%2Fdocuments%2Fita%2Finvestor%2Ffinanza-sostenibile%2FSustainability-Linked-Financing-Framework-May-2021.pdf&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7Ce3c21667a50a4e5c0f8d08d921010696%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637577110546192057%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=xLcjXTAQIYPfVx4YVrT0VaMlcoS3y%2F5KKe4qI4RA5Ik%3D&reserved=0
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Wij verwachten niet dat olie- en gasbedrijven van vandaag op 

morgen al hun bestaande winstgevende activiteiten 

stopzetten. De nutssector en de projecten die deze sector 

ontplooit, is een voorbeeld hoe de transitie kan worden 

vormgegeven. Olie- en gasbedrijven moeten een duidelijke 

strategie formuleren hoe zij willen werken naar uiteindelijk 

netto nul uitstoot. Duurzame obligaties zoals de Sustainability-

Linked Bonds zijn daarbij een goed middel om commitment te 

tonen. 

Hou als belegger een vinger aan de pols of een bedrijf 

voldoende snel verandert. Mocht dit niet het geval zijn, dan 

zijn er voldoende investeringsmogelijkheden om de 

rendements- en risicokarakteristieken van de olie- en 

gassector te kopiëren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Zie bijvoorbeeld: Why Are Oil Majors Investing In Offshore Wind? 
(forbes.com). 

 

SAMENVATTING 

Wij onderschrijven de aanbeveling uit het IEA-rapport. Voor 

beleggers zouden wij dit als volgt willen vertalen: “Beleg niet 

in traditionele olie- en gasbedrijven, tenzij…”. De tenzij is 

afhankelijk van hoe snel en geloofwaardig deze bedrijven 

meewerken aan de transitie naar een duurzame samenleving. 

Het is enigszins begrijpelijk dat ondernemingen hun bestaande 

olievelden niet voor niets weg willen doen of dat er in het 

geval dat een andere investeerder het overneemt er per saldo 

niets verandert. 

Een ander verhaal is de exploratie van nieuwe olie- en 

gasvelden. Dit gaat om nieuwe investeringen die ook anders 

kunnen worden ingezet. Een goed voorbeeld hiervan zijn de 

duurzame energieprojecten – vaak ten behoeve van 

elektriciteitsopwekking - die de nutsbedrijven ontplooien. Het 

lijkt logisch dat de grotere olie- en gasbedrijven die kant 

opgaan3. Dit hoeft niet ten koste te gaan van het rendement. 

Met andere woorden: olie- en gasbedrijven hebben geen 

excuus meer om niet te veranderen. En mocht een olie- en 

gasbedrijf niet snel genoeg veranderen? Dan zijn er voldoende 

alternatieve beleggingsoplossingen voor de 

obligatieportefeuille. 
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ACTIAM beheert een vermogen van ruim  

€ 57 miljard (ultimo maart 2021) en behoort daarmee 

tot de grootste tien Nederlandse vermogensbeheerders. Met 

robuuste (impact)strategieën en een solide performance 

trackrecord helpen wij u bij het behalen van uw doelstellingen. Wij 

bieden duurzame oplossingen aan verzekeraars, pensioenfondsen, banken 

en distributiepartners. We doen dat via actief en passief beheerde 

beleggingsfondsen en mandaten. 

Lees meer over ACTIAM op onze website. 

CONTACT 

Marketing & Communicatie 

  +31-20-543 6777 

  marcom@actiam.nl 

  www.actiam.com 

 

Disclaimer 

ACTIAM N.V. (ACTIAM) streeft ernaar om nauwkeurige en actuele informatie uit betrouwbare bronnen te verstrekken. ACTIAM kan 

echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van de informatie die in deze presentatie wordt gegeven (hierna te noemen: 

de Informatie). De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. ACTIAM geeft 

geen garanties, expliciet noch impliciet, met betrekking tot de vraag of de Informatie juist, volledig of actueel is. ACTIAM NV is 

niet verplicht om de Informatie aan te passen of om onnauwkeurigheden of fouten te corrigeren. De Informatie is uitsluitend 

opgesteld voor informatiedoeleinden en is uitdrukkelijk geen aanbod (of uitnodiging) om: 1) te kopen of verkopen of anderszins 

te handelen in financiële instrumenten of andere beleggingsproducten; 2) deel te nemen aan een beleggingsstrategie; 3) een 

beleggingsdienst aan te bieden. De ontvangers van deze informatie kunnen geen rechten ontlenen aan deze informatie. De 

informatie in deze presentatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare bron voor het voorspellen van 

toekomstige waarden of koersen. De Informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan de informatie die door 

ACTIAM voor interne doeleinden wordt gebruikt. ACTIAM garandeert niet dat de kwantitatieve opbrengsten / winsten of andere 

resultaten met betrekking tot de verstrekte informatie gelijk zullen zijn aan de potentiële winsten en resultaten volgens de prijsmodellen van ACTIAM. Het is niet 

toegestaan de Informatie tegen betaling te vermenigvuldigen, verveelvoudigen, verspreiden, aan derden ter beschikking te stellen of voor commerciële doeleinden 

te gebruiken zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ACTIAM. De bespreking van risico's met betrekking tot informatie kan niet worden 

beschouwd als een volledige opsomming van alle terugkerende risico's. De hier vermelde informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijk, 

financieel, beleggingsadvies, hedging-, handels-, juridisch, regulerend, fiscaal of boekhoudkundig advies. De ontvanger van de Informatie is zelf verantwoordelijk 

voor het gebruik van de Informatie. De beslissingen op basis van de Informatie zijn voor rekening en risico van de ontvanger. De Informatie is uitsluitend bedoeld 

voor professionele en institutionele beleggers in de zin van artikel 1: 1 van de Nederlandse Wet op het financieel toezicht (Wft) en is niet bedoeld voor US Persons 

zoals gedefinieerd in de United States Securities Act van 1933 en mag niet worden gebruikt voor het aantrekken van beleggingen of het inschrijven op effecten in 

landen waar dit niet is toegestaan door lokale toezichthouders of wet- en regelgeving. 
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ACTIAM staat voor: actief en passief beheer, duurzame beleggingsstrategieën en impact investing. We gaan voor financieel 

resultaat, sociaal rendement én risicobeheersing. Met onze focus op duurzaamheid verlagen we structureel de risico's en 

verhogen we de kansen in onze beleggingsportefeuilles. We bedienen klanten via beleggingsfondsen en met mandaten; we 

leveren een keur aan oplossingen op maat. 

Binnen het beleggingsproces van onze obligatiefondsen streven we ernaar om op de lange termijn een zo gunstig mogelijk 

rendement te realiseren. We streven er ook naar dat alle beleggingen beter presteren dan de minimale criteria die 

ACTIAM stelt aan ESG-beleid (Environmental, Social & Governance). We voeren een actief en passief vastrentend beleid 

met een vergaande ESG-integratie. We slagen erin om voor onze klanten over cycli heen een stabiel resultaat te behalen 

op de lange termijn. Het ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds krijgt vier sterren in de Morningstar rating (bron: 

Morningstar, maart 2021).  

Daarnaast is ACTIAM toonaangevend in groene obligaties. Wij beoordelen kritisch de doelstellingen van een green bond om 

'green washing' (het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen) te voorkomen. We dragen actief bij aan het 

verder ontwikkelen van standaarden en initiatieven op het gebied van groene obligaties. ACTIAM is in juni 2018 verkozen 

tot lid van het sturend comité van de Green Bond Principles (GBP). Deze organisatie geeft richtlijnen aan voor 

transparantie en verantwoording van green bonds. 

Kijk wat onze beleggingsoplossingen voor u kunnen betekenen of ga rechtstreeks naar onze fondsen. 

 

https://www.actiam.com/nl/over-actiam/
https://www.actiam.com/en/actiam-news/actiam-pri-world-leader-climate-reporting/
https://www.actiam.com/nl/beleggingsoplossingen/wie-gaat-dat-betalen/
https://www.actiam.com/nl/fondsoverzicht/?fund-type=0

