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Duurzaamheid bij BNP Paribas Asset Management 

Lid van de adviescommissies van internationale initiatieven zoals de 

PRI, de IIGCC en de FAO/OECD  

Al 15 jaar bezig met het bespreken van beleggingsinhoudelijke ESG 

problemen 

ERKEND OPINIELEIDER EN 

VOORVECHTER 

Verzorgen van ESG research voor alle asset classes en locaties. In 

totaal managen we €230 Miljard waarbij ESG analyse wordt 

meegenomen 

Ranked first-in-class (A+) door PRI voor onze aanpak m.b.t. 

duurzaam beleggen; erkend door de UK Financial Reporting 

Council voor onze kwaliteitsaanpak als aandeelhouder. 

Een divers team met daarin 11 ESG professionals met financiele, 

economische en juridische expertise.  

WERELDWIJDE  BLIK 

Bron: BNP Paribas Asset Management, as of 31 December 2017 

TOEGEWIJD TEAM VAN ERVAREN 

PROFESSIONALS 

EEN LANGE GESCHIEDENIS 

BELOOND VOOR ONZE ESG 

IMPLEMENTATIE A 

4 08/10/2018 
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Duurzaamheid op verschillende niveaus 
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Bron: Blackrock, 2017 
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Sustainable Development goals 
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Bron: United Nations 
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Rendementsvergelijking 

Bron: MSCI & Morningstar  

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde  resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Het rendement kan door valutaschommelingen hoger of lager uitvallen. 
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OPBOUW DUURZAME 
PORTEFEUILLES 
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 Vergunning Nationaal Regime: alleen beleggingsfondsen 

 Verdeling in risicodragende en risicomijdende beleggingen 

 Verdelen over regio’s 

 

Hoe richt Hubrien Meijaard een duurzame portefeuille in 
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Hoog risico (HR) (benchmark aandelen: MSCI World Eur)   

Europa (EU) 35% 

Noord Amerika (US) 30% 

Azie/Emerging Markets (EM) 35% 

Laag Risico (LR) (benchmark obligaties: BarCap Euro Agg Bonds) 

Europa (staatsobligaties 35%, bedrijfsobligaties IG 65%)  65% 

Wereld excl. Europa (microkrediet) 35% 
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 Keuze maken van beleggingsfondsen per categorie 

 Keuze maken uit actieve fondsen (“Groen Goud”)  

   en/of passieve/indexfondsen (“Bewust Beleggen”) 

 Uitgangspunt: Core-Satellite benadering 
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Vanzelfsprekend doen wij dit op basis van de wensen, mogelijkheden en 
behoeften van een cliënt. 

 

Een portefeuille bestaat bij ons uit individuele titels (aandelen en obligaties) en 
beleggingsfondsen. 
 Wij hanteren financiële criteria (optimalisatie van 

risico/rendementsverhouding) 

 Wij hanteren duurzaamheidscriteria (ESG criteria) waaraan al onze beleggingen 
moeten voldoen 

 

Wij ontwikkelen ons verder van duurzaam beleggen naar impact beleggen 
 Duurzaam beleggen is een middel en geen doel 

 Het doel van duurzaam beleggen is het combineren van een goed financieel 
rendement met een positieve maatschappelijke impact. 

 De Sustainable Development Goals van de VN zijn een hulpmiddel om de 
maatschappelijke impact inzichtelijk te maken. 

  

 

Hoe richt IVM Caring Capital een portefeuille in 
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DSM heeft zich getransformeerd van chemiebedrijf  naar 

onderneming actief op gebied van gezondheid, voeding en 

materialen.  

Financiële criteria: 

 Verwachte groei, balans, waardering, management   

Duurzame criteria: 

 DSM scoort hoog op zowel beleid op het gebied van milieu, 

sociaal beleid en corporate governance (ESG) 

 DSM streeft ernaar een maatschappelijk rendement te 

realiseren door een bijdrage te leveren aan onderstaande 

Sustainable Development Goals 

Voorbeeld direct aandeel IVM Caring Capital 
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Het Fonds belegt in aandelen van bedrijven die actief zijn op het gebied van de 

voedselketen en die geselecteerd zijn wegens hun praktijken op het vlak van 

duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van hun financiële structuur en/of 

potentieel voor winstgroei. 

 

Selectie van het fonds doen wij op basis van: 

 Financiële criteria; beleggingsbeleid, management, kosten, track record 

 Duurzaamheidscriteria; gehanteerde ESG criteria, ondertekening UNPRI, 

rapportage over duurzaam beleid  

 Het fonds streeft ernaar een maatschappelijk rendement te realiseren door een 

bijdrage te leveren aan onderstaande Sustainable Development Goals 

Voorbeeld beleggingsfonds; Parvest SMaRT Food 

08/10/2018 15 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8y9DayM_WAhXOyRoKHRZYA1wQjRwIBw&url=https://www.beleggingsmatch.nl/ivm-caring-capital-vermogensbeheer&psig=AOvVaw30a_8d8JUYVk6nJq9Quio6&ust=1506952241330728


Naast de reguliere rapportage over omvang en samenstelling van het vermogen, het 

behaalde rendement, de kosten, transacties en mutaties rapporteren wij ook over de 

duurzaamheid van de portefeuille. 

 Hoe goed scoren individuele aandelen en obligaties op duurzaamheid 

 In hoeverre wordt invulling gegeven aan de Sustainable Development Goals 

    

 

Hoe rapporteert IVM Caring Capital over de portefeuille 
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Bron: IVM Caring Capital 
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DE INVULLING VAN BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Verschillende duurzame beleggingsfondsen BNP 
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Voor nagenoeg alle beleggingen die wij doen. Exclusion 

Best in  

class 

Thematisch 

Parvest Sustainable Bond Euro Corp 

Duurzame indexfondsen; ESG NL of MSCI SRI 

Parvest Green Bond 

BNP Paribas EASY Low Carbon 100 Europe 
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DISCUSSIE – Q&A 
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 Kom in beweging! De stap van traditioneel beleggen naar 

duurzaam beleggen is overzichtelijk en een wens van de klant 

  

 Een goed financieel rendement en een goed maatschappelijk 

rendement gaan uitstekend samen 

 

 Laat deze kans niet aan u voorbijgaan en ga het gesprek aan met 

uw klant 

Conclusies 
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Een gesprek over duurzaam beleggen 
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Bewijs van toegevoegde waarde van duurzaam beleggen: 

 McKinsey 2017: ‘From ‘why’ to ‘why not’ Sustainable investing as the new normal’  

 

 Gunnar Friede, Timo Busch & Alexander Bassen (2015): ESG and financial 

performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of 

Sustainable Finance & Investment 

 

 DB Climate Change Advisors - Deutsche Bank Group 2012: ‘Sustainable Investing: 

Establishing Long-Term Value and Performance’  

 

 

Impact van duurzaam beleggen 

08/10/2018 21 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj8y9DayM_WAhXOyRoKHRZYA1wQjRwIBw&url=https://www.beleggingsmatch.nl/ivm-caring-capital-vermogensbeheer&psig=AOvVaw30a_8d8JUYVk6nJq9Quio6&ust=1506952241330728


 Fondsen in portefeuille per 1-4-2018: 

 

Hoe richt Hubrien Meijaard een duurzame portefeuille in 
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Hoog Risicoportefeuille  - Aandelen (HR) Weging

ASN Duurzaam Aandelenfonds Inc. 10,0%

Triodos Sustainable Equity Z Acc 10,0%

Candriam SRI Equity World R Acc EUR 12,5%

Kempen (Lux) Sustainable European Small-Cap Fund BN EUR Dis 10,0%

Nordea-1 Emerging Stars Equity Fund BC EUR 10,0%

Candriam SRI Equity Emerging Markets R Cap EUR 10,0%

Parvest Green Tigers - Privilege 7,5%

RobecoSAM Sustainable Agribusiness Equities F EUR 7,5%

RobecoSAM Sustainable Healthy Living N EUR 7,5%

Parvest Aqua Privilege-Capitalisation 7,5%

JSS Sustainable Equity - Real Estate Global C EUR acc 7,5%

totaal HR 100%

Laag Risicofondsen - Obligaties (LR)

Triodos Sustainable Bond Z Acc 10,0%

ASN Duurzaam Obligatiefonds 10,0%

Parvest Sustainable Bond Euro Corp P 15,0%

Candriam SRI Bond Euro R EUR Acc 15,0%

Robeco Euro Sustainable Credits FH € 15,0%

ASN-Novib Microkredietfonds 35,0%

totaal LR 100%
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Dit materiaal (slides 1 t/m 9, 17 t/m 21, 23 en 24) is uitgegeven door BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. 

 

Dit materiaal dient enkel ter informatie en is: 

1. geen voorstel of aanbod tot het aankopen of verhandelen van de financiële instrumenten hierin beschreven, en 

2. geen beleggingsadvies. 

 

Het Parvest Sustainable Bond Euro Corporate, Parvest SMaRT Food en het Parvest Green Bonds fonds, subfondsen van het Parvest 

Paraplufonds en het BNP Paribas EASY Low Carbon 100 Europe, subfonds van het BNP Paribas Easy Paraplufonds zijn geregistreerd bij de 

Autoriteit Financiële Markten op grond van de Wet op het financieel toezicht. Voor dit product is een prospectus alsmede de Essentiële 

Beleggersinformatie (EBi) opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico’s. Vraag erom, lees hem en raadpleeg de meest 

recente financiële rapporten  voordat u het product koopt. Het prospectus, de EBi alsmede overige informatie zijn verkrijgbaar bij BNP 

PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V., Client Service, Postbus 71770, 1008 DG Amsterdam en via www.bnpparibas-am.nl. 

 

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. De waarde van de 

beleggingen fluctueert met de koerswijzigingen van de effecten waarin wordt belegd. De mogelijkheid bestaat dat uw belegging in waarde 

stijgt; het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop 

geheel of ten dele verloren gaat. Bij aan- en verkopen worden kosten in rekening gebracht.  

 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. heeft alle redelijkerwijs mogelijke zorg besteed aan de betrouwbaarheid van dit 

materiaal, echter aanvaardt geen aansprakelijkheid voor drukfouten. De in dit materiaal opgenomen opinies zijn het oordeel van BNP 

PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. op het gespecificeerde moment en kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaand bericht. 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Nederland N.V. is niet verplicht de hierin opgenomen informatie en opinies te actualiseren of te 

wijzigen. 

 

Alle informatie waarnaar wordt verwezen in dit materiaal is beschikbaar op www.bnpparibas-am.nl 

 

Disclaimer 
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BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

14, rue Bergère 

75009 Paris 

bnpparibas-am.com 

https://www.twitter.com/BNPPAM_Com
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