De Sustainable Development Goals (SDGs) zijn in 2015 door de Verenigde Naties (VN) aangenomen als brede agenda voor de duurzame ontwikkeling van de wereld voor de periode 2015-2030. De SDGs bestaan uit 17 doelstellingen en moeten een eind maken aan o.a. armoede, ongelijkheid en klimaatverandering.
De SDGs bepalen ook de agenda voor duurzaam beleggen omdat ze universeel zijn, ze hebben betrekking op alle landen en mensen. Daarnaast vraagt de VN expliciet een bijdrage van al le stakeholders; overheden, niet-gouvernementele organisaties, consumenten en bedrijven. Bij DoubleDividend beoordelen we
daarom ondernemingen op de bijdrage die ze leveren op de SDGs. Hierbij maken we onderscheid tussen de bijdrage die een onder neming levert via de producten of diensten die de onderneming levert of de bijdrage die de onderneming levert via haar eigen hui shouding zoals bijvoorbeeld het productieproces of de
supply chain. Voor alle ondernemingen geldt de voorwaarde van inspanning en impact. Van ondernemingen wordt verwacht dat ze een serieuze inspanning doen op de SDGs en daarmee materiële impact hebben. Onderstaand overzicht geeft inzicht op welke wijze on dernemingen waarin DoubleDividend investeert
een bijdrage leveren op de SDGs. Het overzicht is niet compleet, en veel ondernemingen leveren een bijdrage op verschillende SDGs maar het geeft wel inzicht in de wijze waarop de SDGs en onze beleggingsfilosofie samenkomen.

De IT dienstverlener Infosys uit India heeft ca. 200.000
mensen in dienst en levert een bijdrage aan de
ontwikkeling van het land. Beleid is sterk gericht op
educatie en training. Infosys heeft de grootste
bedrijfsuniversiteit ter wereld waar jaarlijks 15.000 mensen
worden opgeleid.
Voor H&M werken indirect 1,6 miljoen
mensen op 850 locaties in landen als
India, Bangladesh, Cambodja en Turkije.
H&M heeft streng beleid dat moet
zorgen voor een veilige werkplek en
een eerlijk loon.

Unilever heeft als doelstelling
in 2020 1 miljard mensen te
voorzien van gezonde voeding
met minder zout, vet en suiker.
Bij Alibaba is inclusie een belangrijk
onderdeel van de strategie. In 2017 was
Alibaba verantwoordelijk voor 36
miljoen banen in China. Vooral kleine
ondernemers. Doel is de creatie van 100
miljoen banen in 2030. Sterke bijdrage
in ontwikkeling van landelijk China.
Daarnaast financial inclusion via Alipay.

Starbucks heeft als doel
alle koffie, thee en
cacao 100%
gecertificeerd in te
kopen zodat boeren
een eerlijke prijs krijgen
en het milieu wordt
beschermd.

Mastercard en Visa leveren een belangrijke
bijdrage op het gebied van "financial
inclusion". De technologieën van beide
bedrijven zorgen ervoor dat mensen zonder
bankrekening toch toegang hebben tot het
financiële systeem en bijvoorbeeld met een
kaart geld kunnen ontvangen, bewaren of
een verzekering kunnen afsluiten.

Veel bedrijven in
portefeuille hebben
beleid op gender
gelijkheid. CVS Health,
Allianz, Iberdrola,
Mastercard, Nordea en
Visa zijn opgenomen in
de "gender equalityindex" van Bloomberg
vanwege sterk beleid.

Toegang tot openbaar vervoer
is een belangrijk aspect bij ons
vastgoed beleggingsbeleid.
Het Franse Gecina is specialist
op de Parijse kantorenmarkt
en heeft als doelstelling dat
in 2020 100% van de kantoren
binnen 400 meter van een
openbaar vervoer knooppunt
zijn gelegen.

De bedrijven waar
DoubleDividend in investeert
via de drie fondsen hebben
miljoenen mensen in dienst en
dragen bij aan welvaartsgroei.

Technologiebedrijven zoals
Google en Microsoft
hebben een enorme
bijdrage geleverd aan het
onderwijs en het delen van
kennis.

Danone richt zich volledig op
gezonde voeding met de juiste
voedingswaarde dat is
geproduceerd met een minimale
impact op de omgeving.

ASML is een van de meest
innovatieve bedrijven in de
wereld. De innovatie van ASML
levert ook een bijdrage op andere
SDGs zoals SDG 4, 13 en 12.

Medtronic ontwikkelt en
produceert medische
producten zoals pacemakers,
defribilators etc.

Johnson & Johnson is naast
farmaceut ook een grote
producent van medische
instrumenten voor
chirurgie, orthopedie en
hart- en vaatziektes.

Cerner ontwikkelt software
voor de gezondheidssector
waardoor de kwaliteit van de
dienstverlening verbetert en
kosten worden bespaard.

Alibaba: 50% van de verkopers
actief op de platforms van Alibaba
zijn vrouw, vooral veel kleine
zelfstandige ondernemers, die
hiermee hun positie versterken.

Vastgoed is verantwoordelijk voor 40% van de
wereldwijde CO2-uitstoot middels het
verwarmen, koelen en verlichten van
gebouwen. Vastgoedbedrijven die gebouwen
renoveren en verduurzamen zoals bijvoorbeeld
de Duitse woningbelegger Vonovia leveren een
belangrijke positieve bijdrage aan de reductie
van CO2-uitstoot en leefbare omgevingen.

Bijdrage via eigen huishouding: negatieve
impact van eigen huishouding en
productieketen beperken

Unilever heeft speciaal voor gebieden waar
waterschaarste heerst smart-water producten
ontwikkeld, zoals shampoo, wasmiddel en
afwasmiddel waarvoor minder water nodig is in
het gebruik.

impact creëren via het ontwikkelen of produceren
van oplossingen
ABN AMRO financiert 10% van de
bebouwde omgeving in
Nederland. In 2030 moet de
portefeuille een gemiddelde A
duurzaamheidslabel hebben t.o.v.
D in 2018. ABN helpt eigenaren bij
de financiering van deze
verduurzaming.

Vestas en SiemensGamesa zijn
marktleiders op het gebied van
de bouw van windmolens op
land en zee. Samen hebben ze
een wereldwijd marktaandeel
van meer dan 30%.

Alphabet Inc, de moeder van Google is een
grootverbruiker van energie. Servers zijn
energieslurpers. Alphabet heeft als beleid deze
negatieve impact te neutraliseren middels de
bouw van energie-efficiënte datacenters en
grootschalige investeringen in duurzame energie.
Inmiddels produceert Google meer duurzame
energie dan het zelf verbruikt.

Union Pacific is één van de
grootste spoorwegmaatschappijen in de VS en
vervoert vooral goederen.
Het vervoer van goederen per
spoor levert 75% minder CO2uitstoot op dan vervoer over
de weg.

Iberdrola, Enel, Engie en Vattenfall zijn
energieproducenten en investeren honderden
miljarden euro's om de productie van
electriciteit te verduurzamen en de
electrificering van de economie mogelijk te
maken. Middels de uitgifte van obligaties
worden de investeringen in zon- en windenergie
en waterkrachtcentrales gefinancierd.

Thermo Fisher is wereld marktleider
op het gebied van laboratorium
instrumenten. De producten worden
gebruikt voor o.a. diagnostiek, de
ontwikkeling van medicijnen en de
kwaliteitscontrole van water, lucht en
voedsel.

NovoNordisk verkoopt en
ontwikkelt insuline voor
diabetes patiënten en
medicijnen tegen obesitas
en hemofilie.

Bijdrage via producten of diensten: positieve
Johnson Control produceert
slimme (duurzame) technologie
voor o.a. klimaatbeheersing,
verlichting en beveiliging van
gebouwen.

Roche is de grootste
ontwikkelaar van nieuwe
medicijnen tegen kanker ter
wereld. Roche geeft ca CHF
9 miljard per jaar uit aan
R&D.

De landen waarvan
DoubleDividend
staatsobligaties koopt worden
o.a. beoordeeld op
democratie en corruptie,
zodat het geld niet in de
verkeerde handen valt of een
totalitair regime in stand
houdt. Dit geldt zowel voor
staatsobligaties van
ontwikkelde landen als van
opkomende landen. Landen
als Costa Rica en Uruguay
scoren bijvoorbeeld goed op
dit punt.

eBay levert een bijdrage door producten een
tweede leven te geven via websites zoals eBAY,
marktplaats, 2dehands.be, mobile.de etc.

Ontbossing is een groot probleem.
Grote producenten zoals Unilever,
Nestle en Reckitt Benckiser, maar
ook retailers als Ahold en Starbucks
hebben een belangrijke taak
ontbossing tegen te gaan door op
een verantwoorde manier
grondstoffen zoals palmolie, koffie
en thee in te kopen. Voor bedrijven
als Ahold zit veel impact in de supply
chain; hun inkoopbeleid bepaalt wat
wij kopen.

Adidas, Nike en H&M hebben beleid om het
ecosysteem te beschermen middels gebruik van
duurzame materialen. Circulair design is één van
de hoofddoelstellingen, omdat het merendeel
van de negatieve impact van de kledingindustrie
zit in het gebruik van materialen. Nike heeft
bijvoorbeeld als doel 100% gebruik van
duurzame materialen en 0% afval van schoenen
door circulair design.

Duurzaamheid in de praktijk: bij de
beoordeling van het beleid van bedrijven
gaat het om 1. inventariseren en meten;
2. het stellen van ambitieuze
doelstellingen en 3. monitoring. Voor de
productie van 1 liter bier had Heineken
in 2008 5 liter water nodig. Heineken
heeft als doel het gebruik van water
sterk te reduceren. Doel: 30% reductie in
2020. Heineken had in 2017 het
watergebruik met 28% gereduceerd. In
waterschaarste gebieden wil Heineken al
het watergebruik compenseren, o.a.
door de bouw van eigen
waterzuiveringsinstallaties.

Grote producenten van consumenten
goederen zoals Unilever, Nestle en
Procter & Gamble moeten
geloofwaardig beleid hebben op het
reduceren van de negatieve impact van
hun productie en distributie
huishouding. Deze bedrijven hebben
doelstellingen op o.a. reductie van de
uitstoot van CO2, het gebruik van water,
het verwerken van afval en gebruik van
verpakkingsmaterialen. Vanwege hun
omvang kunnen ze een forse positieve
impact hebben.
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