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Recentelijk heeft de Financial Times een aantal 

artikelen gepubliceerd die vraagtekens zetten bij de 

financiële materialiteit van duurzaamheid. Op basis van 

een studie van Bruno et al (2021) wordt geconcludeerd 

dat duurzaamheid geen losstaand financieel materieel 

onderwerp is, maar onderdeel van de kwaliteitsfactor 

die veel investeerders al meenemen in hun 

beleggingsstrategie. En naar aanleiding van een studie 

van Lioui en Tarelli (2021) stellen ze dat eventuele 

hogere opbrengsten van duurzaam investeren afnemen 

en binnenkort zullen verdwijnen (zie figuur 1). Is dit het 

begin van het einde van duurzaam beleggen? 

 

Naar onze mening ondergraven deze studies het belang van 

duurzaam beleggen allerminst, maar laten ze wel zien dat het 

begrip financiële materialiteit - en duurzaam beleggen in het 

algemeen - nog in ontwikkeling zijn. Deze studies laten in 

onze ogen juist zien dat het steeds belangrijker wordt dat 

investeerders een duidelijke visie hebben over de financiële 

materialiteit van duurzaamheid. Sterker nog: het wordt voor 

investeerders steeds belangrijker om in te kunnen schatten 

welke duurzaamheidsonderwerpen momenteel materieel zijn 

en in de toekomst materieel worden.  

Figuur 1: outperformance door ESG-factoren 

 

Bron: Catholic University of Milan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Khan, M., Serafeim, G. en A. Yoon. 2016. Corporate sustainability: first 
evidence on materiality. The Accounting Review, 91 (6), pp. 1697-1724.  
2 Whelan, T., Atz, U. Van Holt, T. en C. Clark, 2021. ESG and financial 
performance: Uncovering the relationship by aggregating evidence from 
1000 plus studies published between 2015-2020. NYU Stern Center for 
Sustainable Business, Rockefeller Asset Management. 
3 Chen, Y. and A. Deleon. 2020. Financial quality metrics and ESG factor 
interactions in equity markets. Journal of Impact and ESG Investing, Winter 
2020.  

 

FINANCIËLE MATERIALITEIT VAN DUURZAAMHEID 

Duurzaamheidsthema’s zijn financieel materieel als deze de 

waarde van een bedrijf beïnvloeden, bijvoorbeeld doordat zij 

invloed hebben op de omzet, marges, kapitaalkosten, 

kasstromen of risico’s van een bedrijf. Een klassiek voorbeeld 

hiervan is de impact van de Deepwater Horizon ramp op BP. 

Ook de extra afschrijvingen en koersdaling van Constellation 

Brands, nadat zij in 2020 door een referendum over 

watergebruik plannen voor een nieuwe brouwerij in Mexico 

moesten afblazen, laten zien dat (potentiële) milieu-impact 

financiële repercussies kan hebben.  

Vanuit het idee dat niet-duurzaam gedrag van bedrijven 

invloed heeft op hun financiële situatie en dus koersen, is het 

belangrijk dat investeerders duurzaamheid een onderdeel 

laten uitmaken van hun afwegingen.  

Een groeiend aantal studies wijst op de financiële 

materialiteit van duurzaamheid. Onderzoek van Khan et al.1 

laat zien dat bedrijven die goed scoren op financieel 

materiële duurzaamheidsthema’s hogere rendementen 

behalen dan bedrijven die slecht scoren op deze thema’s. Zij 

laten ook zien dat bedrijven met goede scores op niet-

materiële duurzaamheidsthema’s het niet beter doen dan 

bedrijven met slechte scores op deze thema’s. Een meta-

analyse van Whelan et al. (2021) onderschrijft dit en 

concludeert dat het merendeel van de studies naar financiële 

materialiteit van duurzaamheid outperformance van duurzame 

beleggingsportefeuilles laten zien.2  

Bovengenoemde studie van Bruno et al. (2021), waarin wordt 

gesteld dat deze outperformance wordt verklaard door de 

kwaliteitsfactor en dat duurzaamheid en de kwaliteitsfactor 

gecorreleerd zijn, doen aan deze resultaten niets af. Chen en 

Deleon (2020) hebben immers al laten zien dat 

beleggingsportefeuilles die kwaliteit en duurzaamheid 

combineren, een hogere outperformance laten zien dan 

portefeuilles die op basis van één van deze twee zijn 

samengesteld.3 Een visie op de financiële materialiteit van 

duurzaamheid helpt dus om kwalitatief goede bedrijven te 

vinden. 

De financiële materialiteit van duurzaamheid wordt bevestigd 

door eigen onderzoek van ACTIAM.4 Drie resultaten springen in 

het oog. 

◼ Portefeuilles met bedrijven die ACTIAM als duurzaam 

aanmerkt leiden over het algemeen tot een significant 

hogere alpha dan portefeuilles met bedrijven die ACTIAM 

als onacceptabel gedrag, niet-adaptief of als risicovol 

aanmerkt.5 Dit laat zien dat adaptieve bedrijven en 

bedrijven die positieve impact realiseren minder risico 

creëren voor de fondsen dan de overige categorieën 

bedrijven en dat de duurzaamheidsthema’s die ACTIAM per 

sector als meest materieel classificeert de koersen 

beïnvloeden (zie ook figuur 2). 

4 Deze analyse is gedaan op basis van het MSCI Europa universum voor de 
periode 2012-2020 op basis van het Fama-French 5-factor model 
5 Zie: Duurzaamheidsraamwerk | Voor de transitie naar een duurzame 
samenleving - ACTIAM. Het ACTIAM Duurzaamheidsraamwerk beschrijft hoe 
ACTIAM bedrijven onderverdeelt in de categorieën ‘onacceptabel gedrag’, 
‘niet-adaptief’, ‘risicovol’, ‘adaptief’ en ‘impact’, rekeninghoudend met 
hun adaptieve capaciteit om zich aan te passen aan de lopende 
duurzaamheidstransities.  

https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/duurzaamheidsraamwerk/
https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/duurzaamheidsraamwerk/
https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/duurzaamheidsraamwerk/
https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/duurzaamheidsraamwerk/
https://www.actiam.com/nl/duurzaam-beleggen/duurzaamheidsraamwerk/
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Figuur 2: cumulatieve portefeuille-opbrengsten voor 

verschillende categorieën bedrijven6 

 

Bron: ACTIAM 
 

◼ Financiële materialiteit van duurzaamheidsthema’s 

verschilt per sector. Een portefeuillestrategie op basis van 

een ESG-scoreclassificering die rekening houdt met de 

impact van sectoren op milieu en maatschappij leidt tot 

een hogere alpha dan een strategie waarbij ESG-scores 

alleen afhangen van een vergelijking met bedrijven in 

dezelfde sector (‘best-in-class’). Dit laat zien dat 

duurzaamheid voor sommige sectoren, met name voor de 

sectoren met een duidelijke negatieve milieu-impact zoals 

olie- en gas of materialen, al meer materieel is dan voor 

andere sectoren. Dit is in lijn met eerdergenoemde 

resultaten van Khan et al. (2016) en pleit voor een ESG-

scoremethodiek die rekening houdt met verschillen in 

materialiteit van duurzaamheidsthema’s tussen sectoren.  

◼ Portefeuilles met bedrijven die stappen zetten naar 

verduurzaming, leiden tot meer outperformance dan 

portefeuilles met bedrijven met de hoogste ESG-scores. 

Hoewel deze resultaten minder eenduidig zijn en nog 

nader onderzoek vragen, is dit in overeenstemming met 

eerdere observaties dat de lagere risico’s en betere 

resultaten van de ‘best-in-class’-bedrijven al (deels) zijn 

ingeprijsd, maar dat dat nog in mindere mate geldt voor 

bedrijven die juist stappen maken op weg naar 

verduurzaming. 

 

MATERIALITEIT IDENTIFICEREN 

Er mag dan steeds meer consensus zijn dat duurzaamheid 

financieel materieel is, consensus over welke 

duurzaamheidsthema’s het meest materieel zijn ontbreekt 

grotendeels. Whelan et al (2021) geven ook aan dat een meta-

analyse naar materialiteit bemoeilijkt wordt door verschillen 

van inzicht over wat duurzaam is. Het SASB-raamwerk en ESG-

analyses van dataproviders en brokers helpen investeerders 

om te bepalen welke factoren wel of niet materieel zijn, maar 

ook zij verschillen vaak van mening over de mate van 

materialiteit. Het is voor investeerders dus belangrijk om zelf 

goed na te blijven denken.  

 

 

6 J. van Walsum. 2021. A comparison between publicly accessible and 
private ESG-ratings on European Stocks. Universiteit van Amsterdam, 
Amsterdam Business School. MSc thesis. 

Op basis van ervaring met financiële materialiteit, 

ondersteund door de resultaten van bovenstaande analyse en 

tal van andere recente studies, is het mogelijk een drietal 

lessen te trekken over de financiële materialiteit van 

duurzaamheid. 

Les 1: onderscheid kortetermijnmarktfluctuaties van 

langetermijnontwikkelingen 

Een eerste les is dat kortetermijnmarktfluctuaties het zicht op 

de financiële materialiteit op langetermijn soms vertroebelen. 

Begin 2021 zijn olie-en gasaandelen en veel grondstoffen snel 

in waarde gestegen. Dit doet de vraag rijzen of de 

energietransitie wel op tijd zal slagen als olie en gas zo 

populair blijven, maar ook of grondstoffenschaarste en de 

schaarste aan chips de energietransitie niet te duur maken.  

Het is hierbij van belang om kortetermijnmarktfluctuaties niet 

te verwarren met langetermijnontwikkelingen in financiële 

materialiteit. Het merendeel van de toekomstscenario’s laat 

nog steeds zien dat de olievraag binnenkort haar piek bereikt 

(zie figuur 3). Daarnaast is de schaarste aan grondstoffen en 

chips voor een belangrijk deel terug te voeren op Covid-19, 

wat heeft geleid tot vraag- en aanbodschokken en uitgestelde 

investeringen. Door toenemende druk vanuit de politiek, 

bedrijfsleven en financiële instellingen en door de steeds 

duidelijkere impact van klimaatverandering zal de 

energietransitie de komende jaren alleen maar hoger op de 

agenda komen en meer sectoren beïnvloeden. Het blijft 

echter nog enige tijd onzeker hoe snel de energietransitie zal 

gaan, welke technologieën als eerste doorbreken en wat dat 

betekent voor de vraag naar grondstoffen en halffabricaten. 

Daardoor zullen energie- en grondstoffengerelateerde 

aandelen naar verwachting nog enige tijd volatiel blijven en 

lopen bedrijven en investeerders het risico om in te zetten op 

innovaties die uiteindelijk toch niet doorbreken.  

Figuur 3: net-zero transitiepaden voor olievraag7 

 

Bron: IEA, OPEC, S&P Global Platts Analytics 

 

7 Fuel for Thought: IEA’s path to net-zero keeps Big Oil guessing over pace 
of green pivot | S&P Global Platts (spglobal.com) 

https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/blogs/oil/061521-fuel-for-thought-ieas-path-to-net-zero-keeps-big-oil-guessing-over-pace-of-green-pivot
https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/blogs/oil/061521-fuel-for-thought-ieas-path-to-net-zero-keeps-big-oil-guessing-over-pace-of-green-pivot
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Les 2: wat nu niet materieel is, kan het morgen wel 

zijn 

Materialiteit is dynamisch en kan van locatie tot locatie en van 

moment tot moment verschillen. De energietransitie kreeg de 

afgelopen jaren in Europa al meer aandacht dan in de 

Verenigde Staten. Tegelijkertijd krijgt diversiteit en 

ongelijkheid in de VS meer aandacht dan in Europa. Door de 

coronapandemie zijn sociale thema’s als leefbaar loon en 

arbeidsomstandigheden versneld materieel geworden, met 

name voor sectoren die afhankelijk zijn van productiewerk. 

Tijdens de pandemie liepen onder andere auto-, 

voedselverwerkende en kledingbedrijven het risico de 

productie stil te moeten leggen als zij hun personeel niet goed 

beschermden en nu, nu de Europese en de Amerikaanse 

bevolking grotendeels zijn gevaccineerd en economieën weer 

opengaan, kunnen verscheidene sectoren onvoldoende 

personeel vinden, omdat ze elders beter betaald werk hebben 

gevonden. Daarnaast is het de verwachting dat de EU Green 

Deal meerdere onderwerpen versneld materieel maakt. De EU 

Green Deal heeft het begrip ‘dubbele materialiteit’ 

geïntroduceerd. Daarbij kijken zij niet alleen naar financiële 

materialiteit, maar ook naar de impact van niet-financieel 

materiële factoren op de samenleving.  

Investeerders die een Europees duurzaamheidsstempel willen, 

moeten ook deze niet-financieel materiële onderwerpen 

meenemen in hun beslissingen. Zo moeten zij bijvoorbeeld 

rapporteren over de ongunstige effecten van hun beleggingen 

op broeikasgasemissies, watergebruik of (gender)diversiteit, 

zelfs als dit niet financieel materieel wordt bevonden. Dit lijkt 

in tegenspraak te zijn met de resultaten van Khan et al. 

Echter, als een groeiende groep investeerders goed wil scoren 

op de EU SFDR, zullen zij deze onderwerpen automatisch 

materiëler maken. Zij zullen deze onderwerpen meenemen in 

hun financiële overwegingen, wat vervolgens doorwerkt in de 

koersen en de kapitaalkosten van de bedrijven die goed scoren 

op deze onderwerpen. Dus zelfs als een onderwerp nu niet 

financieel materieel is, kan het dat binnenkort wel zijn.  

Het eerdergenoemde artikel in de Financial Times, dat wijst 

op de afname van het financiële voordeel voor bedrijven met 

een hogere ESG-beoordeling, lijkt geen rekening te houden 

met dit dynamische karakter van materialiteit. Het is 

inderdaad de verwachting dat het ‘first-mover’-voordeel 

verdwijnt en de koersen een onderwerp inprijzen als meer 

investeerders zien dat bijvoorbeeld klimaatverandering of 

dataprivacy materieel zijn. Maar ook voor materialiteit geldt 

dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de 

toekomst en dat de opkomst van nieuwe duurzaamheids-

thema’s in de maatschappij koersen gaat beïnvloeden. Zeker 

nu passief beleggen zo’n vlucht neemt, kun je je afvragen of 

markten nieuwe thema’s snel oppikken en inprijzen.  

Dit benadrukt dat het belangrijk is dat investeerders blijven 

volgen welke duurzaamheidsonderwerpen meer materieel 

worden in de loop van de tijd. Juist nu maatschappelijke en 

technologische ontwikkelingen zich in steeds sneller tempo 

opvolgen, wordt het steeds belangrijker dat investeerders een 

visie hebben op de materiële duurzaamheidsonderwerpen van 

morgen.  

 

8 Kölbel, J.F., Heeb, F., Paetzold, F. and T. Busch. 2020. Can sustainable 
investing save the world? Reviewing the mechanisms of investor impact. 
Organization & Environment 33(4), pp.554-574. 

Les 3: bedrijven en investeerders hebben niet altijd 

dezelfde mening over financiële materialiteit 

Eén van de resultaten van de eerdergenoemde studie van 

ACTIAM is dat bedrijven die achterlopen qua transitie – zoals 

bedrijven die ACTIAM uitsluit, omdat zij nog steeds 

grootschalig inzetten op kolen – rendementen nadelig 

beïnvloeden. Ook zijn er aanwijzingen dat bedrijven die 

stappen zetten in hun transitie – zoals autoproducenten die 

werk maken van elektrificatie of bedrijven die personeel 

behouden door goed personeelsbeheer – de rendementen juist 

positief beïnvloeden. Het is dus belangrijk dat investeerders 

leren te identificeren welke bedrijven de adaptieve capaciteit 

hebben om mee te bewegen met maatschappelijke transities.  

Bedrijven hebben echter niet altijd dezelfde mening als 

investeerders over de snelheid waarmee onderwerpen 

financieel materieel worden. Eerder dit jaar hebben 

aandeelhouders, bij de aandeelhoudersvergaderingen van 

bijvoorbeeld Chevron, Exxon en DuPont, laten zien dat zij een 

andere mening hebben dan de directies over de snelheid 

waarmee de energietransitie zal plaatsvinden. Aandeelhouders 

vinden het steeds risicovoller als het duurzaamheidsbeleid van 

bedrijven achterblijft.  

Daarnaast laat onderzoek zien dat stemmen en engagement 

effectieve manieren zijn om impact in de reële economie te 

realiseren en bedrijven een stapje extra te laten zetten.8  

Zo hebben bedrijven met klimaatdoelen hun emissies al meer 

gereduceerd dan bedrijven zonder doelen,9 wat het belang 

onderstreept om via engagement bedrijven ertoe aan te 

zetten om duurzaamheidsdoelen te formuleren en 

transitieplannen uit te werken. Voor de klimaattransitie zijn al 

gedetailleerde transitiepaden opgesteld die de snelheid van 

transitie inschatten, waar investeerders gebruik van kunnen 

maken. Voor thema’s zoals leefbaar loon, biodiversiteit en 

plastic vervuiling bestaan dergelijke transitiepaden nog niet, 

maar engagementprojecten van ACTIAM over deze thema’s 

tonen wel dat met wat extra informatie, bedrijven zien dat 

verandering onafwendbaar is en dat er nu een momentum is 

om deze onderwerpen te verankeren in hun beleid. De 

filosofie is hierbij dat verduurzamen leidt tot minder 

fluctuaties of hogere koersstijgingen en dat achterblijvers 

achteraf hogere kosten moeten maken.  

9 330+ target-setting firms reduce emissions by a quarter in five years since 
Paris Agreement - Science Based Targets 

https://sciencebasedtargets.org/news/330-target-setting-firms-reduce-emissions-by-a-quarter-in-five-years-since-paris-agreement
https://sciencebasedtargets.org/news/330-target-setting-firms-reduce-emissions-by-a-quarter-in-five-years-since-paris-agreement
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CONCLUSIE 

Dit artikel illustreert hoe inzichten in de financiële 

materialiteit van duurzaamheid het werk van investeerders 

blijvend heeft veranderd. De kritiek waar in het begin van het 

artikel op werd gewezen, is niet zozeer een teken dat 

duurzaamheid niet financieel materieel is. Het is vooral een 

teken dat financiële materialiteit van duurzaamheid een 

begrip is dat dynamisch is en mee verandert met 

ontwikkelingen in de maatschappij. Sommigen ontkennen nog 

steeds dat kennis over duurzaamheid nodig is voor 

investeerders.10 Steeds meer onderzoek laat echter zien dat 

het van belang is dat investeerders zicht hebben op de 

duurzaamheidsfactoren die materieel zijn en dit integreren in 

hun financiële analyses. Alleen met deze kennis kunnen 

investeerders langetermijnontwikkelingen onderscheiden van 

kortetermijnmarktfluctuaties. Alleen dan kunnen 

investeerders de materiële duurzaamheidsfactoren van 

morgen herkennen. Zeker nu de duurzaamheidstransitie in een 

stroomversnelling komt en nieuwe onderwerpen snel 

financieel materieel worden, is deze kennis onontbeerlijk.  

  

 

 

 

10 Zie bijvoorbeeld het commentaar op de twee eerder genoemde artikelen 
uit de Financial Times.  
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ACTIAM beheert een vermogen van ruim  

€ 21 miljard (ultimo juni 2021). 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 
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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. 

Voor aandelenbeleggingen is onze doelstelling het behalen van een optimaal financieel en duurzaam rendement middels passieve 

en actieve oplossingen. Ons aandelenteam heeft een lange historie in duurzaam beleggen en behaalt een solide performance, 

zowel financieel als duurzaam. Al onze aandelenfondsen krijgen maar liefst vier sterren in de Morningstar rating (bron: 

Morningstar, juni 2021). Het ACTIAM Global Equity Impact product krijgt ook nog eens vier Morningstar wereldbollen (globes) op 

het gebied van duurzaamheid! Niet voor niets zijn wij in 2019 uitgeroepen tot Winnaar Lipper Group Awards ‘Equity Large’. 

Ook voor onze obligatiebeleggingen voeren we 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, juni 2021). 

Tot slot zijn wij trendsetter in impact investing. Al in 2007 en 2008 lanceerden we onze eerste institutionele fondsen in 

microfinanciering, ACTIAM Institutional Microfinance Fund I en II. Wij zijn sterk in het schaalbaar maken van 

beleggingsmogelijkheden in impactvolle thema's. In 2020 zijn wij door de lezers van Cash magazine uitgeroepen tot beste 

aanbieder van impactbeleggen en behaalden wij een topscore van 51 (van de 62) in een onderzoek uitgevoerd door Phenix GEMS). 

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/
https://www.actiam.com/nl/fondsoverzicht/?fund-type=0

