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1. Verantwoord beleggen in staatsobligaties 

 

ACTIAM is gespecialiseerd in verantwoord vermogensbeheer en is van mening dat financieel rendement en 

maatschappelijk rendement goed samengaan, in alle beleggingscategorieën. Mede door de specifieke eisen ten aanzien 

van risico en regelgeving waaraan veel klanten moeten voldoen, zijn staatsobligaties een belangrijke beleggingscategorie 

bij ACTIAM en vormen ze dus een essentieel onderdeel van de strategie voor verantwoord beleggen. De Fundamentele 

Beleggingsbeginselen van ACTIAM geven onze ESG-criteria aan. ESG staat voor environmental, social and governance en 

betreft factoren op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur die wij meewegen bij onze beleggingsbeslissingen. 

Meer concreet gaat het om onderwerpen als de rechten van de mens, corruptie, het milieu en wapens. Deze onderwerpen 

spelen bij zowel bedrijfs- als staatsobligaties, maar beide beleggingscategorieën vereisen een specifieke benadering. In 

dit beleid wordt beschreven hoe wij te werk gaan met betrekking tot verantwoord beleggen in staatsobligaties. Ons 

verantwoord beleggingsbeleid voor bedrijfsobligaties kunt u vinden in Fundamentele Beleggingsbeginselen: Bedrijven. 
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2. Reikwijdte 

 

Dit beleid is van toepassing op alle intern beheerde beleggingen van ACTIAM in obligaties die zijn uitgegeven door 

nationale en lagere overheden (hierna gezamenlijk aangeduid als ‘staatsobligaties’). Bij de beoordeling, selectie en 

contractering van externe beheerders gaan wij wel uit van onze eigen ESG-criteria. Deze criteria kunnen wij echter niet 

opleggen aan derdenfondsen: andere beleggers in deze fondsen hanteren immers andere criteria. Dit beleid kan dan ook 

niet strikt worden toegepast op extern beheerde fondsen. Overigens wordt ongeveer 99% van de beleggingen van ACTIAM 

in staatsobligaties intern beheerd en is hierop dit beleid dus wel van toepassing.  

 

Kernpunt in onze strategie voor verantwoord beleggen is dat wij beleggen in veilige staatsobligaties. ACTIAM belegt dan 

ook vrijwel uitsluitend in kredietwaardige (investment grade), in euro luidende staatsobligaties. In de praktijk betekent 

dit dat grote Europese emittenten de hoofdmoot vormen van onze vastrentende portefeuilles. Ons beleidsperspectief 

blijft echter mondiaal; dit beleid kan dan ook op alle staatsobligaties worden toegepast. 
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3. Implementatie 

 

3.1 FUNDAMENTELE BELEGGINGSFILOSOFIE 

 
 

Door te beleggen in staatsobligaties wil ACTIAM klanten helpen hun unieke beleggingsdoelstellingen te realiseren. Hierbij 

zet ACTIAM in op een combinatie van financieel en niet-financieel rendement. ACTIAM en haar klanten zijn 

langetermijnbeleggers en naar onze mening biedt een lange beleggingshorizon meer kans op een superieur rendement. 

Dit laatste maken wij mogelijk door marktinefficiënties te traceren en op een gevarieerde wijze te benutten, 

bijvoorbeeld door het risico te spreiden over meerdere factoren en een goed evenwicht te zoeken tussen technische en 

strategische positionering. Ons zeer diverse, ervaren en stabiele team bewaakt onze beleggingsvisie en de uitvoering 

daarvan. 

Uitsluiting 

Het algemene uitgangspunt is dat ACTIAM uitsluiting exclusie beschouwt als een laatste middel dat alleen wordt gebruikt 

zodra duidelijk wordt dat wij een entiteit niet kunnen overtuigen om haar gedrag te veranderen. Als gevolg van het 

democratische proces dat aan de besluitvorming door overheden ten grondslag ligt, hebben beleggers echter slechts zeer 

beperkte mogelijkheden om overheden te beïnvloeden. Voor bedrijven kan (dreigende) uitsluiting een reden zijn om hun 

gedrag aan te passen, maar overheden ondervinden zelden nadelige financiële gevolgen wanneer beleggers niet meer in 

hun obligaties zijn geïnteresseerd. Hierdoor is uitsluiting voor deze beleggingscategorie een minder effectief instrument. 

ACTIAM wil echter niet beleggen in overheden die herhaaldelijk of systematisch zijn betrokken bij duidelijke schendingen 

van fundamentele rechten en wereldwijde bestuurlijke richtlijnen, en sluit dergelijke overheden uit op basis van de 

volgende criteria. 

Fundamentele rechten en goed bestuur  

Overheden zijn primair verantwoordelijk voor de borging van de fundamentele rechten van hun bevolking. ACTIAM 

hanteert daarom als uitgangspunt dat overheden worden gemeden als ze herhaaldelijk of systematisch de elementaire 

mensen-, burger- en politieke rechten niet naleven of beschermen, zoals deze zijn vastgelegd in de Universele Verklaring 

van de Rechten van de Mens (Universal Declaration of Human Rights) uit 1948, het Internationaal Verdrag inzake 

burgerrechten en politieke rechten (International Covenant on Civil and Political Rights) uit 1966 en het Internationaal 

Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten (International Covenant on Economic, Social and Cultural 

Rights) uit 1966. 

 

Om te bepalen welke overheden deze verplichtingen niet naleven, kijken wij naar een brede verscheidenheid van 

gereputeerde indicatoren: het rapport Freedom in the World van Freedom House1  en de Worldwide Governance 

Indicators van de Wereldbank2/ Overheden die de drempels van ACTIAM voor deze indicatoren niet halen, worden als 

onethische en onverantwoorde beleggingsopties beschouwd en dus uitgesloten van ons beleggingsuniversum. Dit is het 

geval wanneer overheden het stempel ‘Niet vrij’ krijgen van Freedom House of in de onderste 20% vallen van de 

Worldwide Governance Indicators (slechtst bestuurd)3. Verder geven wij een individueel oordeel over een land als dit 

‘Gedeelte vrij’ is of als er een conflict gebied zich in het land bevindt dat wordt aangeduid als ‘Niet vrij’ of ‘Gedeeltelijk 

vrij’. In het laatste geval hanteren wij de volgende regels: indien het betwiste gebied – binnen de grenzen van een land – 

wordt binnengevallen, bedreigd, bezet en/of gemilitariseerd wordt door een ander land, dan wordt het eerste land niet 

noodzakelijkerwijs uitgesloten. Het getroffen land heeft namelijk geen effectieve controle over het betwiste gebied. 

Landen die als ‘Vrij’ of ‘Gedeeltelijk vrij’ worden beschouwd en waar het land duidelijk effectieve controle heeft over 

het conflictgebied, zullen worden uitgesloten van onze investeringen.  
 

Controversiële wapenhandel 

                                                      

1 Freedom in the World is een vergelijkend onderzoek van politieke rechten en burgervrijheden wereldwijd dat Freedom House jaarlijks 

publiceert. 

2 De Worldwide Governance Indicators die jaarlijks door de Wereldbank worden opgesteld, laten zien hoe de belangrijkste economieën 

wereldwijd scoren op zes governance-aspecten: stem en verantwoording, politieke stabiliteit en ontbreken van geweld, effectiviteit van 

de overheid, kwaliteit van regelgeving, rechtstaat en beheersing van corruptie. 

3 Wij hebben de afzonderlijke scores op de zes onderliggende World Governance Indicators gecombineerd in een totaalscore per land. 

Landen in het onderste derde deel van de ranglijst op basis van deze totaalscores zijn uitgesloten van belegging. 

http://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://freedomhouse.org/report-types/freedom-world
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home
http://info.worldbank.org/governance/wgi/index.aspx#home


Publiek  6 

In lijn met het standpunt van ACTIAM op controversiële wapenhandel, zoals uiteengezet in onze Fundamentele 

Beleggingsbeginselen: Bedrijven, zal ACTIAM niet beleggen in staatsobligaties die momenteel onder het wapenembargo 

van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties of Europese Unie vallen. 

 

Kijk op onze website voor een overzicht van landen die op basis van bovenstaande criteria door ACTIAM zijn uitgesloten. 

  

http://www.sipri.org/databases/embargoes
http://www.sipri.org/databases/embargoes
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3.2 ESG-SCORES 

 

Voor het resterende beleggingsuniversum heeft ACTIAM een scoringsmethode ontwikkeld om de ESG-prestatie van landen 

te meten. Hierbij wordt gebruikgemaakt van gegevens van derden. Voor elk land wordt een score bepaald op basis van 

een specifieke weging van circa 30 indicatoren die zijn gebaseerd op betrouwbare bronnen, met name voor overheden 

relevant zijn en de Fundamentele Beleggingsbeginselen van ACTIAM en haar strategische focusgebieden weerspiegelen. 

Vanwege de primaire verantwoordelijkheid van overheden om de integriteit van fundamentele rechten en instellingen te 

waarborgen, ligt de nadruk sterk op governance (wegingsfactor van 50%). De indicatoren toetsen in hun algemeenheid de 

volgende aspecten: 

 Politieke rechten 

 Institutionele kracht 

 Ondernemingsklimaat 

 Veiligheid en vrede 

 Multilaterale verplichtingen 

 Levensstandaard 

 Gelijkheid 

 Onderwijs 

 Aanpak van klimaatverandering 

 Beheer van natuurlijke hulpbronnen 

 Risico van natuurrampen 

 

Elk land krijgt een score tussen 0 en 100, waarbij 100 de hoogste score is. Om de ESG-scores van Europese overheden en 

bedrijven binnen dezelfde obligatieportefeuille onderling te kunnen relateren, worden de scores van Europese landen 

herschaald tot dezelfde gemiddelde score en verdeling als voor Europese bedrijven wordt gehanteerd. De eindscores worden 

door de portefeuillemanagers van ACTIAM geïntegreerd bij de samenstelling van obligatieportefeuilles die in zowel 

financieel als ESG-opzicht beter presteren dan de benchmark van elke klant. 

3.3 LAGERE OVERHEDEN, SUPRANATIONALE INSTELLINGEN EN STAATSBEDRIJVEN 

 

Regionale autoriteiten, agentschappen, publieke banken en andere lagere overheden krijgen de ESG-score van het land 

waarin ze zijn gevestigd. Lagere overheden en staatsbedrijven in uitgesloten landen worden niet automatisch uitgesloten. 

Controversiële kwesties die specifiek spelen bij bepaalde lagere overheden of staatsbedrijven, worden per geval 

beoordeeld, ongeacht of het land al dan niet is uitgesloten. Deze analyse wordt voor staatsbedrijven uitgevoerd op basis 

van onze Fundamentele Beleggingsbeginselen: bedrijven. Voor supranationale instellingen gebruiken wij de gewogen 

gemiddelde score4 van de deelnemende landen. 

3.4 GROENE OBLIGATIES 

 

Groene obligaties worden uitgegeven door bedrijven, overheden of supranationale financiële instellingen om de 

opbrengst daarvan te investeren in projecten met positieve milieueffecten, zoals windmolenparken of lightrail-

verbindingen. ACTIAM belegt actief in groene obligaties en heeft voor deze beleggingscategorie apart beleid en een eigen 

methodiek ontwikkeld. Bij de beoordeling van groene obligaties kijken wij eerst naar de ESG-score van de uitgever. 

Afhankelijk van in hoeverre een emissie voldoet aan onze criteria, wordt de score van de uitgever verhoogd met een 

‘groene’ opslag. 

3.5 ENGAGEMENT 

 

Engagement biedt beleggers een belangrijk kanaal om hun zorgen te ventileren. Dit speelt echter vooral bij bedrijven, 

want beleggers kunnen slechts tot op beperkte hoogte invloed uitoefenen op overheden. Dit weerhoudt ACTIAM er echter 

niet van om deel te nemen aan engagementinitiatieven richting diverse toezichthoudende en wetgevende autoriteiten in 

Europa, Noord-Amerika en Azië Pacific, met als doel ESG-kwesties aan te kaarten die voor beleggers van belang zijn, 

zoals financiële transparantie in de mijnbouw, ESG-gerelateerde noteringsvereisten op internationale effectenbeurzen en 

striktere normen voor de groene obligatiemarkt. Op deze wijze willen wij de ontwikkeling stimuleren van 

regelgevingskaders die bedrijven en overheden helpen aanzetten tot verduurzaming van hun voornemens en activiteiten. 

 

                                                      
4 Weging op basis van de kapitaalbijdragen van de landen. Bijvoorbeeld de score van ontwikkelingsbank X = (score land 1 x 30%) + (score land 2 x 
20%) + (score land 3 x 50%). 
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4. Beperkingen 

 

Hoewel in de afgelopen jaren goede vooruitgang is geboekt met de integratie van ESG-criteria in beleggen in 

staatsobligaties, staat dit proces nog in zijn kinderschoenen. De grote kredietbeoordelaars houden bijvoorbeeld nog niet 

voldoende en nog niet systematisch rekening met ESG-factoren in hun landenranglijsten. Dit is wel iets waarvoor ACTIAM 

en andere ondertekenaars van de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI) 5 

zich sterk maken. Voorts bieden onderzoeksbureaus nog geen significante ESG-gegevens op het niveau van lagere 

overheden. Dit is ook de reden waarom wij in onze huidige aanpak uitgaan van gegevens op landenniveau. De interne 

gegevens die wij voor onze scores voor overheden gebruiken, worden twee keer per jaar bijgewerkt, terwijl de meeste 

externe publicaties die wij voor onze exclusiecriteria raadplegen, één keer per jaar worden geactualiseerd. Hierdoor kan 

het voorkomen dat een gebeurtenis van materieel belang nog niet in de gegevens is verwerkt. Bovendien worden 

bepaalde incidenten helemaal niet gesignaleerd in onze huidige methodiek. Indien deze incidenten materieel blijken te 

zijn, moeten wij onze aanpak moeten bijstellen. Om deze redenen blijft ACTIAM schaven aan de wijze waarop zij 

verantwoord beleggen in staatsobligaties benadert, op basis van zowel ontwikkelingen in de sector als het eigen streven 

naar voortdurende verbetering. 

                                                      
5 ACTIAM heeft de door de VN ondersteunde Principles for Responsible Investment ondertekend. 



 

  

5. Disclaimer 

 

ACTIAM streeft ernaar nauwkeurige en actuele informatie te verschaffen uit betrouwbaar geachte bronnen. ACTIAM kan 

echter de nauwkeurigheid en volledigheid van de Informatie niet garanderen en aan de Informatie kunnen geen rechten 

worden ontleend. De Informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. 

ACTIAM geeft geen garanties, expliciet of impliciet, aangaande de vraag of de Informatie die middels deze presentatie 

en/of dit document verkregen is nauwkeurig, volledig of actueel is. ACTIAM is niet verplicht om de verstrekte Informatie 

bij te werken of onnauwkeurigheden of fouten te herstellen.  

 

De ontvanger zal ACTIAM inclusief haar bestuurders, management en medewerkers niet aansprakelijk stellen voor 

eventuele tekortkomingen in deze Informatie. De waarde van beleggingen kan fluctueren en resultaten behaald in het 

verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het bespreken van risico’s in de Informatie dient niet beschouwd te 

worden als een volledige opsomming van alle voorkomende risico’s. De hier vermelde Informatie dient door de ontvanger 

niet te worden geïnterpreteerd als zakelijk, financieel, beleggings-, hedging-, handels-, juridisch, regelgevend, belasting-

, of boekhoudkundig advies. De belegger dient zelf elders onafhankelijk advies in te winnen.  

 

Ook dient deze informatie niet beschouwd te worden als een aanbod om producten te kopen, te verkopen of te 

investeren. Op producten en diensten genoemd in deze Informatie zijn mogelijk specifieke voorwaarden van toepassing 

die geraadpleegd dienen te worden voordat tot een transactie besloten wordt. De ontvanger van de Informatie is zelf 

verantwoordelijk voor de wijze waarop de ontvanger de Informatie gebruikt. De op die Informatie gebaseerde 

beslissingen zijn voor rekening en risico van de ontvanger. Deze Informatie wordt de ontvanger uitsluitend aangeboden 

voor eigen gebruik en de ontvanger zal deze Informatie slechts aan derden ter beschikking stelling na schriftelijke 

toestemming van ACTIAM. 


