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Situatie: klimaat roept discussie op, maar effecten zijn niet te negeren
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Reactie: veranderende wereld vraagt antwoord van financiële sector

marktvraag regelgeving rendement
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Reactie: veranderende wereld vraagt antwoord van financiële sector

marktvraag regelgeving rendement
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Marktvraag: belang van duurzaamheid voor deelnemers

• Wat is het percentage van pensioendeelnemers dat duurzaam beleggen belangrijk vindt?

A. 0% - 25%

B. 25% - 50%

C. 50% - 75%

D. 75% – 100%
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Marktvraag: belang van duurzaamheid voor deelnemers

Hoe belangrijk is het voor u dat pensioenfondsen (en uw 

pensioenfonds of pensioenuitvoerder in het bijzonder, indien van 

toepassing) duurzaam investeren?

Ik wil zelf kunnen beslissen of mijn 

pensioenpremies duurzaam belegd worden

Bron: Bonekamp & Van Soest (2019), Tilburg University

• Wat is het percentage van pensioendeelnemers dat duurzaam beleggen belangrijk vindt? 

A. 0% - 25%

B. 25% - 50%

C. 50% - 75% (65%)

D. 75% – 100%
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Marktvraag: bereidheid om pensioenuitkering op te geven

Bron: Bonekamp & Van Soest (2019), Tilburg University

• Wat is het percentage van pensioendeelnemers dat bereid is om één procent pensioenuitkering op te 

geven voor duurzaam beleggen?

A. 0%-20%

B. 20%-35%

C. 35% - 50%

D. >50%
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Marktvraag: bereidheid om pensioenuitkering op te geven

Bron: Bonekamp & Van Soest (2019), Tilburg University

• Wat is het percentage van pensioendeelnemers dat bereid is om één procent pensioenuitkering op te 

geven voor duurzaam beleggen?

A. 0%-20%

B. 20%-35%

C. 35% - 50%

D. >50%

“Als duurzaam beleggen als de standaard 

wordt gepresenteerd, dan is ruim 66 procent 

van de respondenten bereid om een één 

procent lagere pensioenuitkering te 

accepteren in ruil voor een duurzaam 

beleggingsbeleid. Als niet-duurzaam 

beleggen de standaard is dan is dat bijna 55 

procent.”
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Reactie: veranderende wereld vraagt antwoord van financiële sector

marktvraag regelgeving risico’s
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Regelgeving: wetgever dwingt belegger om transparantie te bieden

Bron: Telegraaf (2019)

Bron: Vasgoedmarkt (2019)
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Regelgeving: aantal beleidsinterventies op ESG groeit exponentieel

Cumulatief aantal beleidsinterventies per jaar

Bron: UN PRI (2019)
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Reactie: veranderende wereld vraagt antwoord van financiële sector

marktvraag regelgeving rendement
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Rendement: verschuiving in grootste risico’s voor de wereldeconomie

Bron: Khan (2015), Harvard University

• Wat zijn de twee grootste risico’s voor de wereldeconomie in 2019 die 

door het World Economic Forum (WEF) worden genoemd op basis van 

(1x) waarschijnlijkheid en (1x) impact?
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Rendement: verschuiving in grootste risico’s voor de wereldeconomie

Bron: WEF (2019)

• Wat zijn de twee grootste risico’s voor de wereldeconomie in 2019 die 

door het World Economic Forum (WEF) worden genoemd op basis van 

(1x) waarschijnlijkheid en (1x) impact?
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Rendement: meer dan alleen impact van klimaatverandering

financiële belangen 
van  klanten!

Bron: Volkskrant (2019)
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Reactie: veranderende wereld vraagt antwoord van financiële sector

marktvraag regelgeving ESG risico’s
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Wildgroei: veelvoud in mate en vormen van duurzaam beleggen

Bron: NRC (2019)

Bron: Volkskrant (2019)
Bron: Citywire (2018)
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Meerdere wegen: integratie van duurzaamheid in beleggen

Uitsluiten

Integreren

Impact

Het meenemen van de relevantie van 

duurzaamheidsfactoren voor de financiële 

performance.

Het uitsluiten van sectoren of ondernemingen 

uit een beleggingsportefeuille als ze niet 

voldoen aan specifieke ESG-criteria.

Gerichte beleggingen die een aantrekkelijk 

rendement opleveren én een meetbaar positief 

effect hebben op de samenleving en het milieu.
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Benchmarks: instrumenten om inzicht te krijgen in verschillen

ESG

ratings

Impact

scoresKeurmerken

Beleids-

onderzoeken
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Beleidsonderzoeken: veelgebruikt startpunt voor vergelijkingen

Beleid

Wat hebben 

aanbieders in hun 

beleggingsbeleid 

vastgelegd over 

duurzaamheid?

Bron: VBDO Benchmark (2017)
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Beleidsonderzoeken: theorie versus de praktijk

In de praktijk

Welke financiële instellingen beleggen in duurzame oplossingen?

In de theorie

Hoe scoren verzekeraars op klimaatverandering?
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Ratings: inzicht in duurzaamheidsrisico’s en -kansen op fondsniveau
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Keurmerk: duurzaamheidslabels in opkomst
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Benchmarks: gebruik instrumenten afhankelijk van klantwens 

ESG

ratings

Impact

scoresKeurmerken

Beleids-

onderzoeken

❑ Score voor mate van 

duurzaamheid in 

beleggingsbeleid

❑ Inzicht in verschillen tussen 

beleggers

❑ Verdieping op beleidsthema’s 

en hoe beleggers dit tot 

uitvoering brengen

❑ Klant inzicht geven hoe in 

portefeuilles ESG risico’s 

worden meegenomen

❑ Vergelijking op fondsniveau 

(afhankelijk van dekking)

❑ Onafhankelijke en 

uniforme maatstaf

❑ Vergelijken van 

aanbieders

❑ Afhankelijk van klantwens 

bepalen hoe fondsen scoren 

op bepaalde thema’s

❑ Klant inzicht geven in impact 

per belegde euro (zowel 

absoluut als relatief)
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Ons doel: maximaliseren financieel en sociaal rendement

positieve impact

safe and just zone

onacceptabel gedrag

non-adaptief
low adaptive capacity

at risk
moderate adaptive capacity

adaptief
high adaptive capacity
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Ruud Hadders – Responsible Investment Officer

Ruud Hadders is sinds april 2018 in dienst bij ACTIAM als Responsible Investment Officer. In 

zijn functie is Ruud verantwoordelijk voor het ontwikkelen en implementeren van 

verantwoord beleggingsbeleid. Voordat hij bij ACTIAM kwam, werkte Ruud als management 

consultant voor IG&H Consulting aan strategische vraagstukken in de financiële sector. Ruud 

is afgestudeerd in Internationale Betrekkingen en Internationale Politieke Economie aan de 

Universiteit van Groningen, het Monterrey Institute of Technology en de State University of 

New York.

Contact

MEER INFORMATIE?

ACTIAM N.V.

Graadt van Roggenweg 250

3531 AH  UTRECHT

Postbus 679

3500 AH  UTRECHT

Marketing & 

Communications

 +31 (0)20-543 6777

 marcom@actiam.nl

 www.actiam.com

 +31 (0)20-543 6716

 ruud.hadders@actiam.nl
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DISCLAIMER

ACTIAM N.V. streeft er naar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als 

betrouwbaar mogen worden beschouwd. ACTIAM N.V. kan echter niet instaan voor de 

nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in dit document, hierna aangeduid als 'de 

informatie'. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische 

fouten bevatten. ACTIAM N.V. geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie in 

dit document juist, volledig of actueel is. ACTIAM N.V. is niet verplicht om fouten of 

onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De informatie is gebaseerd op 

historische gegevens en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of 

aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie 

gebruikt door ACTIAM N.V. voor interne doeleinden. ACTIAM N.V. garandeert niet dat de 

kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie dezelfde zijn als de potentiële 

opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van ACTIAM N.V. Opmerkingen over risico's 

met betrekking tot informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van 

alle relevante risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als 

zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of 

boekhoudkundige adviezen. De ontvanger van de informatie is persoonlijk verantwoordelijk voor de 

manier waarop de informatie wordt gebruikt. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor 

rekening en risico van de ontvanger.


