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PERSPECTIVE 

ESG-integratie: 
balans is de sleutel tot succes! 
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Duurzaam beleggen wordt steeds populairder, met name in Europa. Gezien 

de problemen op het gebied van het klimaat alsook sociale en demografische 

ontwikkelingen is dit niet verbazingwekkend. Europese bedrijven profiteren 

van het feit dat duurzame initiatieven worden gestimuleerd en het publiek 

duurzame investeringen steeds belangrijker vindt. Dit houdt in dat 

weloverwogen en gebalanceerde beleggingsbeslissingen moeten worden 

genomen, waarbij rekening wordt gehouden met zowel ESG-gegevens 

(environmental, social, governance) als financiële factoren. Het combineren 

van financiële informatie met ESG-data van ondernemingen kan op 

verschillende manieren plaatsvinden.  

EUROPA: HET MEKKA VOOR DUURZAME BELEGGERS? 

De verhoogde risico’s die gepaard gaan met klimaatverandering, sociale en 

demografische ontwikkelingen alsook de invloed daarvan, trekken steeds meer 

de aandacht van internationale organisaties en toezichthouders. Europa neemt 

vaker het voortouw op het gebied van regelgeving ter bevordering van 

duurzaam beleggen en vergroting van transparantie door bedrijven en 

beleggers. Zo treedt volgend jaar de Europesen IORP II-richtlijn in werking, op 

grond waarvan pensioenfondsen verplicht worden bij hun algemene 

risicobeheer en verslaggeving rekening te houden met risico’s op het gebied 

van milieu, samenleving en bestuur.Daarnaast bestudeert de EU High-Level 

Expert Group maatregelen voor het financieren van duurzame groei. 

Regelgevingsbeleid, veranderende voorkeuren van de consument en een 

exponentieel groeiende hoeveelheid data die onze uitdagingen op het gebied 

van milieu en maatschappij bevestigen (zie onderstaande grafiek), vormen een 

belangrijke basis voor het creëren van een situatie in Europa waarin zowel 

ondernemingen als beleggers deel kunnen nemen in een duurzamere economie. 

Extreme weather on the rise 

 

Source: The Emergency Events Database (EM-DAT), www.emdat.be 
Reported events, not controlled for any variables. 

Total AUM for SR funds domiciled in Europe (€bn) 

 

Source: Vigeo Eiris (2016) 
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Deze publicatie is opgesteld door het 

aandelenteam van ACTIAM. Dit team 

bestaat uit negen experts die 

gezamenlijk over gemiddeld 18 jaar 

aan beleggingservaring beschikken. 

Het team is verantwoordelijk voor 

een totaal beheerd vermogen van € 

10 miljard (juni 2018). 

 

ACTIAM treedt voor meer dan 1 

miljoen mensen op als vermogens-

beheerder. Meer dan 100 

medewerkers zijn verantwoordelijk 

voor het beheer van € 56,3 miljard 

aan middelen (juni 2018), met name 

voor verzekeringsmaatschappijen, 

pensioenfondsen, banken en 

tussenpersonen. ACTIAM belegt niet 

alleen om een zo hoog mogelijk 

financieel rendement voor haar 

klanten te behalen, maar tevens om 

een zo hoog mogelijk sociaal 

rendement te realiseren. Dit doen wij 

door bij al onze beleggings-

activiteiten de gevolgen voor het 

milieu en de samenleving in 

overweging te nemen en door het 

ontwikkelen van verantwoorde 

beleggingsmethodes. 

 

______ 
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INTEGRATIE: ZOEKEN VAN BALANS TUSSEN ESG- 

EN FINANCIËLE PRESTATIES 

Jarenlang was duurzaam beleggen synoniem met het 

vermijden van risico’s op het gebied van milieu, samenleving 

en goed bestuur. Door ondernemingen te beoordelen op ESG 

KPI’s trachtten beleggers het neerwaartse risico van 

ondernemingen die slecht presteerden op het gebied van 

deze onderwerpen te ontwijken. Internationale verdragen,  

‘best practices’ en afspraken, waaronder het Global Compact 

van de Verenigde Naties, geven richtlijnen om te bepalen 

welk gedrag wel en niet acceptabel is. Bij het uitsluiten van 

ondernemingen op grond van ESG-criteria werd oorspronkelijk 

niet afgegaan op een financiële analyse van de onderneming.  

De ESG-ambities van beleggers zijn inmiddels veel groter. Zij 

richten zich niet langer alleen op het vermijden van het risico 

dat ondernemingen slecht scoren op milieu, maatschappij en 

goed ondernemingsbestuur, maar ook op de gevolgen die een 

positieve ESG-bijdrage heeft op het financiële rendement. 

Het is inmiddels dan ook van belang dat zowel de ESG- als de 

financiële aspecten worden getoetst om de doelstellingen van 

ondernemingen vast te stellen en om het desbetreffende 

financiële rendement te verkrijgen. 

Een dergelijke geïntegreerde toetsing resulteert in een 

zorgvuldige afweging van zowel de ESG- en de financiële 

performance van een onderneming; een afweging die 

voortaan structureel zou moeten plaatsvinden. Dit kan 

bijvoorbeeld door het vaststellen van de ESG-score van een 

onderneming. Deze score geeft weer in hoeverre de 

financiële prestaties van de onderneming worden beïnvloed 

door de risico’s en mogelijkheden op het gebied van ESG.  

De ESG-score kan bij het samenstellen van een 

gediversifieerde portefeuille worden gebruikt om vast te 

stellen welke ondernemingen zowel financieel als qua 

duurzaamheid beter presteren dan de benchmark. Dat 

betekent niet dat alleen fondsen die op gecombineerd ESG- 

en financieel gebied goed scoren geselecteerd moeten 

worden. Idealiter wordt in de portefeuille een hoge score 

uitgesplitst naar verschillende niveaus van afzonderlijke ESG- 

en financiële scores. Het resulterende evenwicht leidt tot 

een genuanceerde en rationele benadering van duurzaam 

beleggen. Uiteraard moet daarbij wel een zekere minimum 

ESG-score worden gerespecteerd. Ondernemingen die, 

hoewel ze financieel gezien aantrekkelijk zijn, slecht scoren 

op milieu-, sociaal en bestuurlijk gebied, moeten worden 

vermeden, aangezien zij een nadelige invloed op de 

performance van de portefeuille kunnen hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het selecteren van ondernemingen die hoog scoren op het 

gebied van ESG en het vermijden van slecht-scorende 

bedrijven is niet alleen van belang voor het 

duurzaamheidsprofiel van de portefeuille. Onderzoek wijst 

uit dat bedrijven die slecht scoren op ESG-onderdelen en die 

een grote financiële impact hebben, slechter renderen dan 

ondernemingen die op die gebieden wél goed scoren. Dit 

wordt weergegeven in de zogeheten Materiality Map van de 

Sustainability Accounting Standards Board – SASB (zie 

onderstaande figuur). De performance is dus niet alleen 

gebaat bij een positief ESG-effect maar ook bij het vermijden 

van ondernemingen die op dat gebied slecht scoren. 

Khan et al. (2015) "Stock Returns (annualized alpha) 

by Type of Sustainability Performance" 

 

Source: SASB (http://using.sasb.org/index/for-investors/) 

VERVAGENDE SCHEIDSLIJN 

De hierboven omschreven benadering biedt een betrouwbare 

en structurele methode voor ESG-integratie in 

beleggingsportefeuille. Daarbij wordt er echter wel van 

uitgegaan dat de performance op ESG-gebied en de financiële 

prestaties van een onderneming twee afzonderlijke 

grootheden zijn, hoewel het onderscheid daartussen in de 

praktijk steeds meer vervaagt. ESG-risico’s en mogelijkheden 

hebben een meetbare invloed op de financiële staat van een 

onderneming. Boetes, verouderde bedrijfsmiddelen en aan de 

SDGs gerelateerde beleggingsmogelijkheden zijn voorbeelden 

van hoe ESG-onderwerpen direct financiële gevolgen kunnen 

hebben. Er worden in toenemende mate geïntegreerde ESG- 

en financiële analyses uitgevoerd en deze worden steeds 

noodzakelijker voor het nemen van weloverwogen 

beleggingsbeslissingen voor de langere termijn. 

 

 

http://using.sasb.org/index/for-investors/
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HET OPNEMEN VAN ESG IN DE FUNDAMENTELE 

ANALYSE VAN EEN ONDERNEMING 

Bij het maken van een fundamentele analyse van een 

onderneming is het belangrijk om haar concurrentievoordeel 

(de zogenaamde moat) als basis te nemen voor de vaststelling 

van de verwachte waardering op de lange termijn. Er wordt 

algemeen aangenomen dat indien een onderneming een 

duurzaam concurrentievoordeel geniet, die onderneming 

beschermd is tegen concurrerende krachten en een 

langetermijninvesteringsopbrengst kan realiseren die hoger is 

dan de kapitaalskosten (ook wel “wide moat” genoemd). 

Geen of weinig concurrentievoordeel (een “no” of “weak 

moat”) resulteert in een lagere waardering van de 

onderneming op de langere termijn.  

Het verwachte financiële rendement van een onderneming 

hangt dus af van het concurrentievoordeel dat zij geniet. 

Waarom “Moats” er toe doen 

 

Bron: Morningstar 

 

Het concurrentievoordeel en derhalve de verwachte waarde 

van een onderneming op de langere termijn wordt steeds 

meer bepaald door ESG-factoren; reden te meer om dat 

concurrentievoordeel te onderwerpen aan een geïntegreerde 

fundamentele toetsing. Daarbij kunnen ondernemingen 

bijvoorbeeld worden gevraagd aan te geven wat hun ESG-

doelstellingen voor de lange termijn zijn en kunnen de 

fundamentele motieven van het bestuur alsook de 

bestuurlijke structuur worden geëvalueerd. Een andere 

belangrijke overweging bij het bepalen van het 

concurrentievoordeel is in hoeverre producten en diensten 

zijn afgestemd op de ESG-doelstellingen. Als dat slechts in 

beperkte mate het geval is, zou dat voor een autofabrikant 

uiteindelijk leiden tot verlies, tot hogere overgangskosten 

voor nutsbedrijven en verouderde bedrijfsmiddelen voor olie- 

en gasmaatschappijen. Een dergelijke afstemming kan leiden 

tot een stijgende verkoop van zonnepanelen, of 

investeringsmogelijkheden voor beheerders van slimme 

netwerken. Overigens moeten bij het vaststellen van het 

concurrentievoordeel uiteraard niet alleen de hierboven 

omschreven ESG-factoren worden meegewogen, maar ook de 

standaard financiële vooruitzichten van de onderneming op 

de langere termijn, zoals de kwaliteit van de 

kapitaalallocatie, de ontwikkeling van de marges of het 

verwachte kapitaalrendement. 

 

 

 

Drivers of SRI demand 

 

Bron: Eurosif European SRI Study 2016 

 

Voorbeelden 

Groter concurrentievoordeel  

Het Belgische Umicore, een leverancier van materialen, is 

een goed voorbeeld van hoe ESG het economische 

concurrentievoordeel kan vergroten. De laatste jaren is 

Umicore erin geslaagd haar concurrentiepositie te 

verbeteren door te profiteren van de toenemende vraag 

naar schone energie. De onderneming investeert met 

name in katalysatoren voor emissiecontrole, materialen 

voor oplaadbare batterijen en recycling en profiteert 

daarbij van de grotere vraag naar deze producten en de 

hoge drempel die moet worden overwonnen om de markt 

te betreden. Dit concurrentievoordeel heeft een gunstig 

effect op de waardering van de onderneming. 

Afnemend concurrentievoordeel 

Zonne-energie wordt algemeen beschouwd als één van de 

meest kansrijke oplossingen ter vermindering van de 

uitstoot van CO2. Hoewel de vraag toeneemt, neemt het 

concurrentievoordeel echter af. De toenemende vraag 

stimuleert de concurrentie, waardoor de prijzen kelderen 

en de in de sector actieve ondernemingen het rendement 

zien verkleinen. Er is momenteel zelfs sprake van 

overproductie van zonnepanelen, hoofdzakelijk vanwege 

het continu uitbreiden van de productiecapaciteit door 

Chinese producenten. Dit betekent dat de industrie zich 

momenteel in een overgangsfase bevindt, van een 

‘veelbelovende groene technologie’ naar een volwassen 

industrie. De waardering van deze ondernemingen wordt 

door het afnemend concurrentievoordeel nadelig 

beïnvloed.  
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DISCLAIMER 

ACTIAM NV beoogt juiste en actuele informatie te verstrekken uit betrouwbare bronnen. ACTIAM kan de nauwkeurigheid en volledigheid van de in deze 

presentatie verstrekte informatie (hierna te noemen: de informatie) echter niet garanderen. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden 

of typfouten bevatten. ACTIAM geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties over de vraag of de door deze presentatie verkregen informatie juist, 

volledig of actueel is. ACTIAM NV is niet verplicht de verstrekte informatie aan te passen of onnauwkeurigheden of fouten te verbeteren. De ontvangers van deze 

informatie kunnen geen rechten daaraan ontlenen. De in deze presentatie verstrekte informatie is gebaseerd op historische gegevens en vormt geen 

betrouwbare bron voor het voorspellen van toekomstige waarden of koersen. De informatie is vergelijkbaar me, maar mogelijk niet gelijk aan de informatie die 

door ACTIAM voor interne doeleinden wordt gebruikt. ACTIAM garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen/winsten of andere resultaten met betrekking 

tot de verstrekte informatie hetzelfde zullen zijn als de mogelijke winsten en resultaten volgens de waarderingsmodellen van ACTIAM NV. De bespreking van de 

aan informatie verbonden risico’s mag niet worden beschouwd als een uitputtende opsomming van alle terugkerende risico’s. De ontvanger mag de hier 

vermelde informatie niet opvatten als zakelijk, financieel, beleggings-, afdekkings-, handels-, juridisch, regelgevings-, fiscaal of boekhoudkundig advies. De 

ontvanger van de informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik daarvan. De beslissingen die op basis van de informatie worden genomen zijn voor 

rekening en risico van de ontvanger. De ontvanger kan derhalve geen rechten ontlenen aan de verstrekte informatie. 

CONCLUSIE 

Europese ondernemingen profiteren van een gunstig klimaat 

voor duurzame investeringen, wat het een aantrekkelijke 

omgeving maakt voor beleggers die willen bijdragen aan een 

duurzamere samenleving. Een geïntegreerde rationele 

benadering beschermt beleggers enerzijds tegen het risico 

dat een onderneming slecht presteert op het gebied van 

milieu, maatschappij en bestuur. Anderzijds biedt het 

beleggers de mogelijkheid tot het realiseren van een goed 

financieel rendement en tegelijkertijd bij te dragen aan een 

duurzamere wereld. Gezien de vervagende scheidslijn tussen 

de prestaties en analyse van financiële en ESG-factoren, 

moeten beleggers oog houden voor beleggingsmogelijkheden 

waarin ESG-integratie plaatsvindt in de fundamentele analyse 

van de onderneming. Dit kan onder andere worden bereikt 

door te bepalen in hoeverre risico’s en kansen op ESG-gebied 

het concurrentievoordeel (de moat) van een onderneming 

kunnen beïnvloeden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


