Verantwoord
beleggen

verklarende
woordenlijst

Bij Architas kijken we bij de selectie en opvolging van
fondsen niet uitsluitend naar goede resultaten voor onze
klanten – we nemen ook duurzaamheidsoverwegingen
in aanmerking. Door te beleggen in beheerders die
verantwoord beleggen, streven we ernaar op lange
termijn een verschil te maken.

INLEIDING
Duurzaam beleggen wint gestaag aan populariteit en is
bij veel beleggers uitgegroeid van een bedenking in de
marge tot een primaire bekommernis. Soms gaat die
groeiende interesse echter gepaard met een gebrek aan
informatie en kennis van de gebruikte terminologie. Omdat
het beleggers wel eens duizelt bij de vele afkortingen en
technische termen, hebben we deze lijst samengesteld met
begrippen die elke duurzame belegger hoort te kennen.
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a
Aandeelhoudersactivisme
Een publieke vorm van dialoog waarbij
beleggers hun aandelenbelang
gebruiken om in een bedrijf
verandering – meestal een volledige
transformatie – op gang te brengen.
Deze manier om verandering
teweeg te brengen houdt doorgaans
meer conflict in.

Actief aandeelhouderschap
Actief je rechten als aandeelhouder
uitoefenen en in dialoog gaan
met bedrijven waarin je belegt
om hen ertoe aan te zetten
zich verantwoordelijk te
gedragen en op lange termijn
aandeelhouderswaarde te creëren.

Akkoord van Parijs
Een tijdens COP 21 (de ‘Conferentie
van de Partijen’) in Parijs in 2015
gemaakte mondiale afspraak om de
opwarming van de aarde te beperken
tot minder dan 2° C.

Architas ESG Forum

de ESG-integratie. Het put uit de
inbreng van belangrijke leden van het
beheerteam, zoals de CIO, de adjunctCIO, senior portfolio managers en
verschillende analisten.

AXA’s expertisecentrum voor
Verantwoord Beleggen
Hier ligt de verantwoordelijkheid
voor de ontwikkeling, uitvoering
en opvolging van het beleid inzake
verantwoord beleggen van AXA.

b
Behoorlijk bestuur
Het beleid waarmee een bedrijf wordt
aangestuurd. Het is uitgewerkt om
te garanderen dat het management
handelt in het belang van de
aandeelhouders. Behoorlijk bestuur
omvat een brede waaier van factoren,
van de onafhankelijkheid van de raad
van bestuur en beloningspraktijken
tot kapitaalbesteding en
boekhoudpraktijken.

Belangenconflicten

Dit Forum is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling, uitvoering en opvolging
van ons ESG-beleid. Het controleert op
gezette tijdstippen het beleid en stuurt
bij waar nodig. De samenstelling van
het Forum garandeert dat de impact
van alle nieuwe ESG-gerelateerde
activiteiten en initiatieven naar
behoren wordt beoordeeld, in
overweging genomen en beheerd, en
dat binnen Architas de ESG-principes
worden gepromoot en gebruikt.

Architas heeft een Beleid inzake
Belangenconflicten dat ook aandacht
besteedt aan potentiële conflicten
bij het door ons uitgevoerde
beheer. Wij verwachten ook van
onze partners dat zij de plaatselijke
voorschriften en wetgeving inzake
belangenconflicten naleven. Aangezien
wij niet rechtstreeks in specifieke
bedrijven beleggen, worden wij over
het algemeen niet geconfronteerd met
belangenconflicten bij het door ons
uitgevoerde beheer.

Architas’ Team Verantwoord
beleggen

‘Best-in-Class’-beleggen

Architas heeft een apart team
verantwoord beleggen, dat binnen het
investeringsteam instaat voor

2

Een vergelijkende beleggingsstijl,
waarbij alleen belegd wordt
in bedrijven die op vlak van
duurzaamheid vooroplopen binnen
hun groep van gelijken.

Blokkering van aandelen
Wanneer in de aanloop naar een
jaarlijkse algemene vergadering de
handel wordt beperkt in aandelen
van bedrijven waar zijn stem
moet uitbrengen.

c
Conferentie van de Partijen
Het hoogste besluitvormingsorgaan in
het framework van de Verenigde Naties
inzake klimaatverandering (UNFCCC),
dat jaarlijks bijeenkomt om het verdrag
uit te voeren.

Corruptie
Oneerlijke praktijken, waaronder
omkoping en fraude, die bedrijven
zware schade kunnen berokkenen.

d
Desinvesteren
De verkoop van beleggingen die
betrokken zijn bij controversiële
activiteiten voor maatschappelijke of
politieke doelen. Zo deden beleggers
uit protest tegen het apartheidsregime
Zuid-Afrikaanse activa van de hand.

Dialoog met emittenten
Gericht overleg tussen een bedrijf en
zijn aandeelhouders om de waarde
van hun beleggingen te verbeteren en
beschermen. Dit gebeurt bijvoorbeeld
om extra informatie te krijgen over de
praktijken van een
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bedrijf of om aan te zetten tot betere
prestaties en processen.

Diversiteit en inclusie
Diversiteit verwijst naar de
verschillen tussen mensen op het
gebied van gender, leeftijd, ras,
seksuele geaardheid, handicap,
geloofsovertuiging, opvattingen of
andere eigenschappen. Inclusie is
diversiteit verwelkomen en toejuichen,
ongelijkheid veroordelen en ervoor
zorgen dat mensen zich gewaardeerd
en gerespecteerd voelen.

Duurzaam beleggen
Een beleggingsbenadering waarbij
de duurzaamheidspraktijken van
een bedrijf doorslaggevend zijn bij
de beleggingsbeslissing en ESGanalyse een hoeksteen van het
beleggingsproces vormt.

Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen
Een verzameling van 17 wereldwijde
doelstellingen rond de grootste
uitdagingen waar onze samenlevingen,
leefomgevingen en economieën
vandaag voor staan. De duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen
werden in 2015 vastgelegd door de
VN in het kader van de Duurzame
Ontwikkelingsagenda 2030 en moeten
zijn afgewerkt in 2030. (https://
sustainabledevelopment.un.org/)

e
Environmental (milieu)
De ‘E’ in ‘ESG’ (environmental,
social & governance) verwijst naar
aandachtspunten op het vlak van het
gebruik van grondstoffen, vervuiling,
klimaatverandering, energieverbruik,
afvalbeheer en andere fysieke milieuuitdagingen en -kansen.

ESG-Environmental, Social &
Governance (milieu,
maatschappelijke verantwoordelijkheid en behoorlijk
bestuur)

screening bepaalde sectoren uit te
sluiten of – recenter – door aan de hand
van ESG-maatstaven te bepalen welke
bedrijven in aanmerking komen.

De generieke term die beleggers
gebruiken om het gedrag van bedrijven
te beoordelen en hun toekomstige
financiële prestaties te bepalen.
ESG-factoren zijn een deel van de
niet-financiële prestatie-indicatoren en
hebben aandacht voor duurzaamheid,
ethiek en behoorlijk bestuur. Ze
bekijken bijvoorbeeld of het bedrijf zijn
koolstofvoetafdruk verkleint en of er
een duidelijk beleid is om de
verantwoordingsplicht te waarborgen.

Een beleggingsbenadering die behalve
met een traditionele financiële analyse
ook rekening houdt met uiteenlopende
duurzaamheids- en ESG-gerelateerde
risico’s en kansen.

ESG-analyse
Een doorlichting van hoe een bedrijf
presteert op het gebied van milieu,
maatschappelijke verantwoordelijkheid
en behoorlijk bestuur. Kan worden
opgezet en toegepast in elke hier
beschreven benadering.

ESG-due diligence
Specifieke due diligence gericht op
de ESG-praktijken van kandidaatbeleggingen. Architas gebruikt
hiervoor een aparte vragenlijst
tijdens de fondsendoorlichting in het
beleggingsproces, gevolgd door due
diligence-gesprekken over het ESGbeleid en de aansturing, integratie in
de besluitvorming over beleggingen,
dialoog en stemgedrag en opvolging
en rapportage.

ESG-fondsenrating
Een rating van een externe partij die
de onderliggende posities van een
fonds bekijkt en op basis van enkele
specifieke maatstaven tracht er een
totale ESG-score aan toe te kennen.
De gekozen maatstaven en dus ook
de toegekende rating kunnen van
aanbieder tot aanbieder verschillen.

ESG-indices
Klassieke indices volgen de prestaties
van een korf obligaties of aandelen,
zoals de FTSE 100. Een stijgend aantal
indices volgt beleggingen door via een

ESG-integratie

ESG-onderzoeksbureaus
Firma’s die een kwantitatieve en
kwalitatieve analyse maken van de
ESG-prestaties van een bedrijf en
een gestandaardiseerde maatstaf
aanreiken (zoals een ESG-score
van bedrijven). De benadering en
resultaten kunnen van aanbieder tot
aanbieder aanzienlijk verschillen.

Ethisch beleggen
Een beleggingsstrategie waarbij je
belegt volgens je ethische principes
en bedrijven die je niet ethisch
vindt, uitsluit.

f
Fiduciaire plicht
De wettelijke verplichting van een
partij (de zaakwaarnemer) om te
handelen in het belang van een
andere partij (de belanghebbende).
De beleggingsketen bestaat uit
verschillende van dergelijke relaties,
zoals de plicht van raden van bestuur
jegens aandeelhouders, de plicht van
trustbeheerders jegens begunstigden
en de plicht van vermogensbeheerders
jegens hun klanten.

Fossiele brandstoffen
Een natuurlijke energiebron, zoals
steenkool, aardolie of aardgas.
Algemeen wordt aangenomen dat de
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gassen die bij de verbranding ervan
vrijkomen (onder meer koolstofdioxide)
de belangrijkste oorzaak van de
klimaatverandering zijn.

Fysieke risico’s van de klimaatverandering
Het risico van klimaatgebeurtenissen
voor de fysieke activa van een bedrijf,
zoals voorraden en materieel, de
toevoerketen, de activiteiten, de
markten en de klanten.

g
Geïntegreerde rapportage
Bedrijfsrapportage die de relatie
tussen de strategie, het bestuur en
de prestaties van een bedrijf in kaart
brengt en weergeeft hoe daarmee voor
verschillende stakeholders waarde
wordt gecreëerd. De International
Integrated Reporting Council staat
algemeen bekend als de voornaamste
standaard op dit vlak.

Global Reporting Initiative
(GRI)
Een internationale organisatie die
standaarden en maatstaven voor
de duurzaamheidsrapportage van
mondiale bedrijven uitwerkt en
publiceert. Dit komt het meest in de
buurt van een mondiale standaard
voor rapportage over ESG-cijfers – naar
eigen zeggen rapporteert 92% van de
250 grootste bedrijven ter wereld ermee
over zijn duurzaamheidsprestaties
(bron: Reuters).

Governance – Behoorlijk
bestuur
De ‘G’ in ESG gaat over hoe goed een
bedrijf geleid wordt.
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Greenwashing
Een product, dienst of organisatie
ten onrechte promoten als ‘goed
voor het milieu’ om een bedrijf
milieuvriendelijker voor te
stellen dan het is.

Groen beleggen
Beleggen in bedrijven en
technologieën die verondersteld
worden goed te zijn voor het milieu,
bijvoorbeeld bedrijven die alternatieve
energiebronnen aanbieden of kunnen
bewijzen dat zij hun impact op het
milieu hebben verkleind.

Groene obligatie
Een obligatie waarvan de opbrengst
wordt gebruikt om nieuwe of
bestaande projecten te financieren
die het milieu ten goede komen, zoals
hernieuwbare energie of projecten
rond energie-efficiëntie.

Groene technologie
Een waaier van producten, diensten
en processen die het gebruik van
natuurlijke grondstoffen terugdringen
of uitstoot en afval verminderen
of elimineren. Twee decennia
geleden werd dit beschouwd
als een nichesegment van de
beleggingsmarkt, maar vandaag
focussen de meeste grote bedrijven
hierop (bv. elektrische auto’s).

h
Hernieuwbare energie
Energie uit bronnen die op natuurlijke
wijze opnieuw worden aangevuld,
zoals zonlicht, wind, water en
geothermische warmte.

i
Impactbeleggen
Beleggingen die als primaire
doelstelling hebben om specifieke
positieve maatschappelijke doelen
te realiseren, maar tegelijk ook
financieel rendement genereren.
Impactbeleggen legt een direct
verband tussen de beleggingen in
de portefeuille en maatschappelijk
gunstige activiteiten en situeerde zich
in het verleden hoofdzakelijk in nietbeursgenoteerde activa.

Impactmeting
Dit is niet hetzelfde als
impactbeleggen. Het is meten hoe de
activiteiten van bedrijven de wereld
beïnvloeden, in zowel positieve als
negatieve zin. Het meet welk effect
een financiële verrekening van de
negatieve gevolgen van de activiteiten
van een bedrijf voor de maatschappij
of het milieu, op de winstgevendheid
van dat bedrijf zou hebben.

k
Klimaatverandering
De snelle verandering van onze
omgeving die wordt toegeschreven
aan de uitstoot van koolstofdioxide in
de atmosfeer door de verbranding van
fossiele brandstoffen.

Koolstofprijs
De kostprijs van CO2 uitstoten in
de atmosfeer, in de vorm van een
vergoeding per ton uitgestoten CO2
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of in de vorm van een stimulans om
minder uit te stoten. Aan uitstoot een
economische kostprijs verbinden,
wordt algemeen beschouwd als de
efficiëntste manier om vervuilers aan
te moedigen om hun uitstoot in de
atmosfeer te verminderen.

Koolstofvoetafdruk
Een maatstaf van de totale uitstoot
van broeikasgassen van een
persoon of bedrijf.

Kwantitatieve ESG-score
De scoringmethode die Architas
gebruikt om risico’s te vermijden en
van toekomstige kansen te profiteren
door te analyseren hoe goed
emittenten omgaan met ESG-trends.
Wanneer er overzichten beschikbaar
zijn en de methodologie kan worden
toegepast, krijgen fondsen een score
op basis van de ESG-scores van hun
onderliggende effecten.

m
Maatschappelijk rendement
(Social Return on Investment
– SROI)
Het maatschappelijke rendement
is een manier om de niet-financiële
waarde van geïnvesteerde
middelen te meten. Elke entiteit
kan het gebruiken om de impact
op de betrokken personen te
beoordelen, manieren te zoeken om
de diensten te verbeteren en het
beleggingsrendement te vergroten.

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB)
Dit is een beleggingsbenadering die
behalve met financiële elementen ook
rekening houdt met het potentiële
voordeel van een belegging voor
de maatschappij.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De belofte van een bedrijf om zich
ethisch en correct te gedragen,
meer te doen dan louter de wet na
te leven, en bij beslissingen ook
rekening te houden met ethische,
maatschappelijke en ecologische
overwegingen. De definitie is
opgenomen in het Groenboek van de
Europese Commissie uit 2001.

Moderne slavernij
Een standaarddefinitie bestaat niet,
maar moderne slavernij kan in grote
lijnen worden beschouwd als de
uitbuiting van mensen die – vaak met
geweld – gedwongen worden om een
activiteit te beoefenen door iemand
die ‘zeggenschap’ over hen heeft. Ze
kan verschillende vormen aannemen,
zoals dwang- of schuldarbeid,
kindhuwelijken of gedwongen
huwelijk, of mensen- en orgaanhandel.

Maatschappelijke factoren
De ‘S’ in ESG (Social). Dit omvat
hoe een bedrijf omgaat met de
gemeenschappen waarin het actief
is, zijn leveranciers, zijn werknemers
en zijn klanten. Voorbeelden zijn
de arbeidsrechten, veiligheid
en gezondheid, gelijke kansen,
personeelsbeheer, het beheer van de
toevoerketen, voeding en obesitas.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De verantwoordelijkheid van een
bedrijf om zijn activiteiten uit te
oefenen op een wijze die het milieu of
de maatschappij in haar geheel geen
schade berokkent.

Mensenrechten
De basisrechten die ieder mens heeft.
Het zijn onder meer het recht op
leven, het recht op vrijheid, het recht
om niet te worden onderworpen aan
slavernij of foltering, en de vrijheid
van meningsuiting. De Universele
Verklaring van de Rechten van
de Mens van de Verenigde Naties
wordt algemeen beschouwd als
referentie voor deze basisnormen.
(https://www.un.org/en/universaldeclaration-human-rights)

Milieufondsen
Fondsen die hoofdzakelijk beleggen
in duurzame milieuthema’s, zoals
schone energie, zuiver water en
afvalbeheer, of in bedrijven met een
positieve milieubalans.

o
Obligaties met maatschappelijke impact
Beleggingen om de maatschappelijke
bijdrage van publiek gefinancierde
diensten te verbeteren. Aanbieders
zijn vaak liefdadigheidsorganisaties
die een nieuwe aanpak van een
specifiek maatschappelijk probleem
uitproberen. De belegging wordt
gebruik om het project van
werkkapitaal te voorzien.

Onbruikbare activa
Voorraden fossiele brandstoffen
die dreigen ‘onbruikbaar’ of
oneconomisch te worden wanneer
de vraag zou dalen, bijvoorbeeld
door strengere uitstootnormen
of regelgeving.

Ontwikkelingsprogramma
van de VN
Het mondiale ontwikkelingsnetwerk
van de VN, dat samenwerkt met
mensen in alle geledingen van de
maatschappij om te helpen naties
uit te bouwen die bestand zijn tegen
een crisis en het soort groei aan te
wakkeren en op gang te houden dat
ieders levenskwaliteit verbetert.
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Over-boarding
Wanneer een lid van de raad van
bestuur te veel bestuursmandaten
bekleedt, waardoor zijn of haar
vermogen om aan elk mandaat
voldoende tijd te besteden en
zich naar behoren van zijn of haar
verantwoordelijkheden te kwijten, in
het gedrang komt.

p
Positieve screening
Een beleggingsstrategie die ernaar
streeft bedrijven te selecteren die
koplopers zijn in duurzaamheid en
beter geplaatst zijn om te profiteren
van en weerstand te ontwikkelen tegen
maatschappelijke en economische
langetermijntrends.

Principes van het Global
Compact van de VN
Tien principes op het vlak van mensenen arbeidsrechten, het milieu en
corruptiebestrijding om succes te
boeken met duurzaam ondernemen op
lange termijn.

Principes voor verantwoord
beleggen (PRI)
Een reeks door de VN gesteunde
beleggingsprincipes. Wie ze – vrijwillig
– onderschrijft, verbindt zich ertoe
bij beleggingsbeslissingen rekening
te houden met ESG-factoren. Ze
werden ontwikkeld door een groep
institutionele beleggers op aangeven
van de Secretaris-Generaal van
de Verenigde Naties in 2006 en
tonen goed aan dat overheden en
instellingen zich ervan bewust zijn dat
de financiële wereld kan helpen om de
wereldeconomie en de maatschappij
als geheel de omslag naar meer
duurzaamheid te laten maken. (https://
www.unpri.org/)
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Raad van bestuur

Screening

Aangesteld door de aandeelhouders
om bij de besluitvorming hun belangen
te vertegenwoordigen en verdedigen
en te waken over de ontwikkeling
en uitvoering van een succesvolle
strategie om waarde te creëren.

Een beleggingsbenadering die eruit
bestaat om alvorens te beleggen
bedrijven te filteren op basis van
specifieke criteria. Als belegger
kun je een negatieve screening
gebruiken (waarmee je bepaalde
bedrijven bewust uitsluit vanwege
hun betrokkenheid bij ongewenste
activiteiten of sectoren) of een
positieve (waarbij je bedrijven
selecteert op basis van hun
duurzaamheidspraktijken). Dit
wordt ook wel eens ‘Best-in-Class’beleggen genoemd, waarbij je alleen
belegt in bedrijven die binnen hun
segment van de markt vooroplopen
in duurzaamheidspraktijken
en -resultaten.

Rentmeesterschap
Een continue en doelgerichte dialoog
tussen aandeelhouders en raden van
bestuur om ervoor te zorgen dat de
langetermijnstrategie en het dagelijkse
beheer van een bedrijf doeltreffend
verlopen en zijn afgestemd op de
belangen van de aandeelhouders.
Dit omvat toezien op de praktijken
en prestaties van de onderneming,
overleggen over pijnpunten en
met de aangehouden aandelen
stemmen om ervoor te zorgen dat het
management handelt in het belang van
de aandeelhouders op lange termijn.
Rentmeesterschap moet helpen om de
waarde van beleggingen te verbeteren
en beschermen.

Rentmeesterschapscodes
Een reeks standaarden met
duidelijke verwachtingen inzake
rentmeesterschap ten aanzien van
vermogensbeheerders en hun klanten.
Ze worden land per land opgesteld
door de plaatselijke toezichthouders.

Stembeleid en rapportage
over stemgedrag
Architas bepaalt de stemstrategie voor
activa die het rechtstreeks aanhoudt,
bijvoorbeeld beleggingstrusts. De
rapportage over ons stemgedrag
voor die activa is verkrijgbaar op
verzoek. Voor de onderliggende
fondsen van Architas oefenen de
vermogensbeheerders aan wie wij
het beheer hebben gedelegeerd het
stemrecht uit. Voor in beheer gegeven
activa is momenteel geen informatie
over het stemgedrag beschikbaar.

Stemrechten
Aandelenbeleggers hebben meestal
het recht om tijdens jaarlijkse
en buitengewone algemene
vergaderingen (JAV’s en BAV’s) te
stemmen over onderwerpen zoals de
aanstelling van een bepaalde directeur,
de beloning of fusies en overnames.
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Thematisch beleggen

Verantwoord beleggen

Zondige aandelen

Beleggen in bedrijven die kunnen
worden ingedeeld volgens
specifieke beleggingsthema’s, zoals
hernieuwbare energie, afval- en
waterbeheer, vernieuwing in onderwijs
of gezondheidszorg.

Een beleggingsbenadering die in
het beleggingsproces ook rekening
houdt met ESG-risico’s en -kansen
en die gebruikmaakt van dialoog
en stemgedrag om een duurzaam
financieel rendement op lange
termijn te genereren met oog voor de
maatschappij en het milieu.

Aandelen in bedrijven die betrokken
zijn bij activiteiten die onethisch of
immoreel worden geacht, zoals tabak,
alcohol, kansspelen en pornografie.

Transitierisico
De financiële risico’s die kunnen
voortvloeien uit aanzienlijke
veranderingen in de politiek, de
wetgeving, de technologie of de markt
naarmate we overgaan naar een
koolstofarmere wereldeconomie en
een klimaatresistentere toekomst.

Triple Bottom Line (TBL of
3BL)
Een boekhoudkundig raamwerk dat
oorspronkelijk werd ontwikkeld om
duurzaamheid te meten. TBL kijkt
verder dan traditionele maatstaven
en houdt ook rekening met drie
bijkomende dimensies van resultaat:
maatschappij, milieu en economie.

u

w
Waarden-gebaseerd
beleggen
Beleggen met voorrang voor de
ethische doelstellingen van de
belegger en niet louter om maximaal
financieel rendement te behalen.

Werknemersrelaties
Het beleid en de processen die de
relatie tussen een werkgever en zijn
werknemers regelen. Bedrijven hebben
de verantwoordelijkheid om hun
werknemers billijk en met waardigheid
en respect te behandelen.

Uitsluitingen
Een benadering die specifieke
beleggingen of beleggingsklassen –
bepaalde bedrijven, sectoren of landen
– uit het beleggingsuniversum uitsluit.
Onder meer wapens, pornografie,
tabak en dierproeven zijn vaak
voorkomende criteria.
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BELANGRIJKE
INFORMATIE
Dit document is uitgegeven door Architas NV Vorstlaan, 36 - 1170 Brussel. Dit document bevat
geen aanbod van diensten, een aanbeveling of
beleggingsadvies. Ondanks de zorgvuldigheid
waarmee deze informatie werd verzameld, kunnen
fouten of weglatingen optreden en kan Architas de
nauwkeurigheid, geschiktheid of volledigheid van
de informatie in dit document niet garanderen.
Architas streeft ernaar om ervoor te zorgen dat
de gebruikte informatie correct is op het moment
van publicatie, maar kan op elk moment gewijzigd
worden. In het verleden behaalde resultaten
bieden geen garantie voor de toekomst. Rechten
voorbehouden. Dit document mag niet worden
gepubliceerd, gekopieerd, overgedragen per e-mail
of op enigerlei wijze worden geregistreerd zonder
de voorafgaande toestemming van Architas NV.
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Verantwoord beleggen: verklarende woordenlijst
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