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D
ekoepelorganisatie
van institutionele
beleggersEume-
dion vraagt inhaar
jaarlijksespeerpun-
tenbrief aanbeurs-

genoteerdebedrijven aandacht
voorde risico’s vanklimaatveran-
dering. Volgens eenbericht inhet
FDvan11oktobermoetenbeurs-
genoteerdeondernemingende
risico’s vanklimaatverandering
voorhun verdienmodel en stra-
tegie analyseren enbeschrijven.
Het klimaatakkoord vanParijs
krijgt opdezemanier steedsmeer
gevolg inde reële economie. Veel
bedrijven, zowel beursgenoteerd
als niet-beursgenoteerd, onder-
nemenactie omeenbijdrage te
leverenaandeklimaatdoelstel-
lingen zoals die indecember
2015 indeFransehoofdstadwer-
denafgesproken.

Het themaklimaat is hiermee
al langnietmeerhet exclusieve
domein vandegroene lobby en
pioniers,maar sterk gestegenop
deprioriteitenlijst indeboard
rooms.De initiatieven vanbeleg-
gers enorganisaties zoals Eume-
dionhebbendaar zeker aanbij-
gedragen.Dat is eengoede zaak,
aangezienhet klimaatnauwelijks
genoeg aandacht kankrijgen.

Tochmoetenweervoorwaken
dathet klimaathet themaduur-

zaamheidniet volledig kaapt.
Duurzaamheid verdient een veel
bredere aandacht danalleenhet
klimaat enhet zou jammer zijn
als de aandacht voorhet klimaat
tenkoste gaat vananderebe-
langrijke thema’s zoals armoede,
gezondheidszorg, biodiversiteit
ende circulaire economie.Ook
hier liggennamelijk belangrijke
kansenen risico’s voor onderne-
mingen.

DeSustainableDevelopment
Goals, onderdeel vande2030
Agenda voorduurzameontwik-
keling vandeVerenigdeNaties,
kunneneengoeduitgangspunt
vormenbij eenbrededuurzaam-
heidsagenda. In september 2015
heeft deVN17SustainableDeve-
lopmentGoals (SDG’s) aangeno-
menals onderdeel vandenieuwe
duurzameontwikkelingsagenda.
De17doelstellingen zijn globaal
onder te verdelen indriemegat-
rends: klimaat, ecosystemenen
welzijn.De lijst vanSDG’s laat
ziendat klimaatweliswaar een
vandebelangrijksteGlobalGoals
is,maar zekerniet de enige.

Doordedominantie vanhet
klimaat inhet duurzaamheidsde-
bat hebbendeoverige SDG’s veel
minder aandacht gekregen.Het
zougoed zijn als ondernemingen
dedominantie vanhet klimaat in
het duurzaamheidsbeleidweten
tebalanceren ende complete lijst
vanSustainableDevelopment
Goals integreren inhun strategie.
Deondernemingkandan zelf
selecterenwat relevant is enwaar
zij eenbijdragekan leveren.Dat
gebeurt echter nogmaarmond-
jesmaat.

Eengoed voorbeeld vaneen
ondernemingdieditwel doet is
hetDuitse SAP. SAPheeft voor elk
vandeSDG’s gedefinieerdwaar
het eenpositieve impact kanheb-
benenwaarhet negatieve impact
kan vermijden.Depositieve im-
pactwordt veelal gecreëerddoor
deontwikkeling vannieuwepro-
ducten (bijvoorbeelddeontwik-
keling van softwaredie bijdraagt
aanoplossingenophet gebied
vangezondheidszorg of onder-
wijs), terwijl denegatieve impact
vooralmoetworden vermeden in
de eigenhuishouding (bijvoor-
beeld afval, arbeidsomstandig-
heden).Omdie redenhebbenwij
het aandeel SAPopgenomen in
ons aandelenfonds.

Beleggersmoeten een veel
actievere rol spelenomduur-
zaamheidbreed te integreren in
de samenstelling vandeporte-

feuille. Veel beleggers praten veel
over duurzaamheidmaardoen in
depraktijknogmaarweinig. Ze
benaderenduurzaamheid vooral
defensief.Waarduurzaamheid
wel serieuswordt genomengaat
men vaakover tot uitsluiting van
de slechterikenof is er sprake
vaneenbest in class benadering
waarbijwordt gekozen voorde
meest duurzamespeler inde
sector (zoals demeest duurzame
olieproducent of luchtvaartmaat-
schappij).

Dat is jammerwant voorbe-
leggers valt er veel tewinnen
wanneerduurzaamheid inbrede
zin integraalwordtmeegeno-
men inhet beleggingsproces.
Binnendezefilosofie versterken
duurzaamheids- enfinanciële
aspecten elkaar en zijn zij dus
onderdeel van éénendezelfde
analyse.

Bedrijvenmet eenbrededuur-
zaamheidsagenda zijnmeer
gericht opde lange termijn, doen
meer aan innovatie, hebbeneen
beter businessmodel enkennen
een lager risicoprofiel.Duur-
zaamheid is daarmeeonderdeel
vankwaliteit enduurzaamheid
biedt daarmee voordebelegger
eenpositievebijdrage aanhet
risico- en rendementsprofiel van
eenbeleggingsportefeuille.

RemcoVinck is partner bij Dou-
bleDividendManagement.

Klimaat domineert huidige debat en
kaapt zo het themaduurzaamheid
Kijk ook naar andere belangrijke thema’s als armoede, gezondheid en circulaire economie

Actiever zijn om
duurzaamheid
breed op te nemen
in portefeuille
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