
 

Duurzaam Beleggen vanaf 2021 = De nieuwe Norm 
Duurzaam beleggen is steeds meer in opkomst, al 80% van de Nederlandse beleggers heeft de voorkeur 
voor duurzame beleggingsfondsen. De markt voor duurzame beleggingsfondsen neemt enorm toe en in 
Europa verwachten ze dat er in duurzame ETF’s (nu 50 miljard) in Europa in 2025 minimaal 150 miljard zal 
zitten. In 2021 kunnen Europese Beleggers in 243 Duurzame Aandelen ETF’s & 64 Duurzame Obligatie 
ETF’s beleggen. ETF’s zijn bij duurzaam beleggen niet alleen het probleem (Bedrijf = onderdeel van Index => 
dus zit erin) maar kunnen ook de oplossing zijn met duurzame/geselecteerde ETF’s. Daarbij zijn ook de 
(door overheden/duurzame bedrijven uitgegeven) groene obligaties sterk gestegen, van eind 2019 271 
Miljard dollar naar eind 2020 600 Miljard en heeft de Europese Commissie besloten om van het 750 
miljard grote Steunfonds voor 33% te financieren met groene obligaties. Daarbij zijn er nog geen uniforme 
regels wat duurzaam beleggen echt is en hanteren de leveranciers (zoals MSCI/zie rating onderaan) hun 
eigen criteria. Dat kan bij vermogensbeheerders & bedrijven leiden tot Green Washing: ik presenteer mijn 
bedrijf/fonds groener dan dat het werkelijk is... Hoewel Europa wereldwijd vooroploopt met duurzaam 
beleggen moeten er nog wel Europese richtlijnen komen die gaan bepalen wat echt duurzaam beleggen is.  

Daarbij is het Europese Klimaatdoel om in 2030 55% minder CO2 uit te stoten (Beleid NL: 49% minder 
2030) en moeten we in 2050 klimaatneutraal zijn (zonder CO2 Uitstoot) voor de toekomst van onze aarde 
& onze kinderen. Daarbij wordt niet alleen naar het beleid van landen/overheden gekeken maar vooral 
naar bedrijven (= onderdeel van beurzen) in hoeverre zij voldoen aan de ESG Normen, waarbij E staat voor 
Environment (Milieu), S voor Social (Mens) en G voor Government (Bestuur). Voor multinationals betekent 
dit dat zij niet alleen naar hun eigen winst/dividend/aandeelhouderswaarde moeten kijken, maar dat zij 
waarde creëren voor hun stakeholders en moeten toevoegen voor iedereen en dus meenemen welke 
impact hun bedrijfsprocessen hebben op de wereld van morgen. Naast hun financiële jaarverslag 
publiceren veel multinationals (door druk beleggers & AD Houders) nu al een duurzaamheidsverslag wat 
hun bedrijf nu en in de toekomst gaat bijdragen aan People, Planet & Profit.  Bedrijven die duurzaam 
opereren zijn veerkrachtiger en genereren beter voorspelbare winsten dan de bedrijven die het minder 
nauw met deze PPP normen nemen. Hierbij kunnen beleggers samen dus invloed uitoefenen op bedrijven 
en de beleggingsmarkten vanaf 2021: de komende 10 jaar wordt het decennium van de impacteconomie… 

Ondernemen met respect voor het milieu & de maatschappij wordt steeds relevanter voor alle bedrijven. 
Niet alleen voor de grote beursgenoteerde bedrijven die hiertoe al steeds meer worden aangesproken op 
de aandeelhoudersvergaderingen maar ook voor normale & kleine MKB bedrijven. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) betekent dat je verantwoordelijk neemt voor de effecten die jouw 
bedrijfsactiviteiten hebben op Mens, Milieu & Bedrijfsvoering. De 3 kernbegrippen die centraal staan bij 
MVO zijn People, Planet & Profit (PPP). Het is een uitdaging om een goede balans te vinden tussen deze 3 
waarden en op alle vlakken waarde te creëren, waarbij MVO geen einddoel is maar een structureel proces: 
People: welzijn van uw medewerkers & maatschappij als geheel. Diversiteit/gedragscodes/mensenrechten 
Planet: Bedrijfsactiviteit binnen Ecologische randvoorwaarden. Energieverbruik/restafval/productieproces   
Profit: Naast financiële prestaties van bedrijf ook economische effecten van bedrijfsactiviteiten beoordelen 
 
MSCI ESG-rating 
Een MSCI ESG-rating is bedoeld om de veerkracht van een bedrijf te meten t.a.v. lange termijnrisico’s van 
materieel belang op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). MSCI gebruikt een op regels 
gebaseerde methodologie om marktleiders & achterblijvers te identificeren op basis van hun blootstelling 
aan ESG-risico’s en hoe goed ze die risico’s beheren in vergelijking met vergelijkbare bedrijven. De ESG-
ratings variëren van Leider (AAA, AA), Gemiddelde (A, BBB, BB) tot Laggard (achterblijvers) (B, CCC).

 
Is uw bedrijf een Laggard, presteert u gemiddeld of bent u de echte leider van onze toekomst ��? 
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