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DRIE 
PIJLERS

ESG-INTEGRATIE

BELANG
ESG-problemen 

kunnen verstrekkende 
gevolgen hebben voor de 

aandelenkoers van een 
bedrijf.

UNPRI 
ONDERSCHREVEN

De principes voor verantwoord beleggen van de VN (UN Principles of Responsible Investment – UNPRI) 
verduidelijken wat ESG-criteria betekenen voor beleggingen en helpen wie ze onderschrijft om er 
rekening mee te houden.

Architas onderschreef de UNPRI in 2018 in het kader van 
ons engagement om in al onze beleggingsprocessen ESG-
criteria te integreren. 

Sinds de UNPRI in april 2006 werden geïntroduceerd, 
is het aantal partijen dat zich erbij heeft aangesloten 
aangegroeid van 100 tot ruim 3.000. 

ESG-integratie betekent bij de besluitvorming over beleggingen naast financiële elementen ook 
rekening te houden met criteria op het vlak van milieubeheer, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en behoorlijk bestuur.

• Uitstoot van 
broeikasgassen 

• Energie-efficiëntie 

• Efficiënt watergebruik

MILIEUBEHEER MAATSCHAPPELIJKE 
VERANTWOORDELIJKHEID BEHOORLIJK BESTUUR

VALE
Niet alleen de 

omwonenden betaalden 
een zware prijs voor de 

milieuramp met de 
Brumadinho-dam van de 
Braziliaanse mijnreus in 

januari 2019, ook de 
aandeelhouders 

deelden in de klappen.

FACEBOOK-
CAMBRIDGE 
ANALYTICA

Het privacyschandaal in 
2018 deed de 

aandelenkoers kelderen.

WELLS FARGO
De bank kreeg boetes en 

sancties van de 
toezichthouder opgelegd 

vanwege bestuurlijke 
tekortkomingen, met 

koersverlies tot gevolg.

• Aanwerving en retentie 
van personeel 

• Veiligheid en gezondheid 

• Arbeidspraktijken in de 
toevoerketen

• Corporate governance 

• Ethisch zakendoen 

• Corruptie en 
instabiliteit

VERANTWOORD 
BELEGGEN EN ESG
Bij Architas kijken we bij de selectie en 
opvolging van fondsen niet uitsluitend 
naar goede resultaten voor onze 
klanten – we nemen ook 
duurzaamheidsoverwegingen in 
overweging. Door alleen te beleggen in 
beheerders die verantwoord beleggen, 
streven we ernaar op lange termijn een 
verschil te maken. Dat is het 
basisprincipe achter onze ethische 
benadering. Voor de praktische 
invulling daarvan passen we in onze 
beleggingsprocessen een ESG-
screening toe.

Wat is ESG? 
ESG staat voor ‘environmental, 
social and governance’ – 
milieubeheer, maatschappelijke 
verantwoordelijkheid en 
behoorlijk bestuur. Het 
omvat een waaier van risico’s 
en kansen waarvan steeds 
vaker wordt erkend dat ze 
van doorslaggevend belang 
zijn voor de prestaties en het 
concurrentievermogen van 
bedrijven op lange termijn.

HOE PAKT ARCHITAS DIT AAN?  

Onze open architectuur betekent dat 
wij beleggen in een brede waaier aan 
fondsen en niet rechtstreeks in bedrijven. 
Onze aanpak is dan ook om erover te 
waken dat de fondsen die wij voor onze 
“Fund of Funds” selecteren, in hun 
beleggingscriteria ESG-overwegingen in 
aanmerking nemen. 

Door onze invloed als grote belegger 
aan te wenden, kunnen wij helpen om 
kapitaal te laten stromen naar fondsen 
die naar onze mening ESG-principes 
hanteren en in dialoog gaan met de 
beheerders van fondsen die volgens ons 
tekortschieten. 

Wij verwachten dat het voor 
fondsbeheerders in de toekomst alleen 
maar belangrijker zal worden om solide 
ESG-criteria toe te passen. 

Bij Architas streven we ernaar om fondsen 
te selecteren die winst voor onze klanten 
kunnen genereren en plaatsen we 
tegelijk ESG-integratie centraal in onze 
beleggingsprincipes.
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