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ESG-beleid  
 
ESG is een Engelstalig acroniem voor ‘environment’ (E), ‘social’ (S) en ‘governance’ (G). Een ESG-beleid omvat 
dus principes en objectieven om de impact van onze handelingen naar milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur 
op te volgen en te sturen. 
 
Leo Stevens & Cie is ervan overtuigd dat een ESG-duurzaamheidsbeleid waardevol is en bijdraagt tot het 
toekomstig succes van zowel ons beleggingsproces als van de algemene werking van onze organisatie. 
 
 

ESG-beleid in het beleggingsproces 
 
Ons beleggingsproces sluit beleggingen in tabak, wapens en kansspelen a priori uit. Daarnaast sluiten wij ook de 
bedrijven uit die voorkomen op de exclusielijst van het Noorse Government Pension Fund Global: 
https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/ 
 
Het ESG-beleid maakt integraal deel uit van ons beleggingsproces. Dat beleggingsproces wordt gevolgd bij de 
selectie van al onze beleggingen (aandelen, obligaties, trackers, beleggingsfondsen, gestructureerde producten, 
enzovoort) in heel onze dienstverlening (discretionair beheer, fondsenbeheer, adviesbeheer).  
 
In het beleggingsproces evalueren we elke belegging vanuit een diepgaande ‘risk/return’ financiële analyse. Elke 
belegging wordt beoordeeld op het gebied van solvabiliteit, concurrentieel voordeel en cyclisch karakter. 
Daarnaast wordt elke belegging gescoord op haar ESG-kwaliteiten. Een belegging ontvangt een ESG-score van 
1 tot 5 waarbij 1 het meest gunstige resultaat inhoudt en 5 het meest ongunstige (3 is neutraal). Bedrijven met 
een slechte ESG-score verhogen bijgevolg het beleggingsrisico en beïnvloeden de ‘risk/return’ daardoor negatief.  
Voor deze ESG-analyse doen we enerzijds beroep op informatie van externe analysebureau’s zoals 
Sustainalytics, MSCI en Morningstar, en anderzijds op informatie van het bedrijf zelf. Op basis van deze 
beschikbare ESG-data kennen we zelf de ESG-score toe.  
 
Hierbij gaat de analist eerst uit van de algemene ESG-sectorscore waarin het bedrijf actief is (bijvoorbeeld 
“Gezondheid” heeft een ESG-sectorscore van 2 en “Industrie” een score 5). Vervolgens wordt een bottom-up 
ESG-analyse van het bedrijf gemaakt. Positieve en negatieve impactpunten van de onderneming worden daarbij 
concreet bepaald. Bedrijven met een positieve impact kunnen daardoor een betere ESG-score bekomen dan hun 
sectorgenoten. Maar bedrijven met een hoge negatieve impact scoren kunnen ook slechter dan hun sector. We 
volgen dus geen relatief scoresysteem maar hanteren scores die de absolute ESG-impact weergeven.  
 
Deze benadering vertaalt zich in de volgende ‘heat-map’: 
 

Standaard beheer & LS Value 

 Positieve Impact  Negatieve Impact 

E 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

S 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

G 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

 
Daarbij worden beleggingen met ESG-score 5 geweerd. Beleggingen met ESG-score 4 en 4,5 worden gemeden.  
 
Op basis van de MSCI-rating methodologie ambiëren we een BB resultaat of beter voor het geheel van onze 
beleggingen:  

https://www.nbim.no/en/the-fund/responsible-investment/exclusion-of-companies/


  2/2 

 Versie: 8 maart 2021  

 
 
 
 

ESG-beleid van onze organisatie buiten het beleggingsproces 
 
Verantwoord ondernemen zit al jarenlang in ons DNA. Wij zijn ervan overtuigd dat dit eerder een attitude is dan 
louter een label halen. 
 
We streven er bewust naar om bij alle bedrijfsbeslissingen niet alleen een adequaat rendement te realiseren, 
maar benutten ook de kansen voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Zo 
werden op ecologisch vlak interne doelstellingen bepaald m.b.t. energieverbruik, water consumptie, vermindering 
van plastiek, papierverbruik en -recyclering en bedrijfswagens. Het geleidelijk aan realiseren van deze 
doelstellingen is enkel mogelijk via een bewuste ESG-focus in het dagelijkse beleid, en een engagement van alle 
medewerkers.  
 
Op sociaal vlak besteden we ruime aandacht aan de gevoeligheden en emoties die onlosmakelijk samenhangen 
met uw vermogen. Respect en eerbied voor alle partijen zijn hierbij van allerhoogste belang. Deze diep 
gewortelde empathische insteek leidde tot de uitgave van twee boeken die door Ingrid Stevens geredigeerd 
werden: “Financiële Levensvragen” en “Financiële Zorgvragen”. Beide boeken kregen veel weerklank omwille van 
hun maatschappelijk relevant engagement. Tevens droegen ze bij tot een betere financiële geletterdheid. Een 
doelstelling die Leo Stevens & Cie bewust nastreeft en invult met haar periodieke LS Academy sessies.  
 
Op goed bestuur vlak is Leo Stevens & Cie lid van de Febelfin taskforce “deontologie” met als focus 
beroepsethiek en vertrouwensherstel in de financiële sector. Als ‘human capital’ firma zijn we begaan met het 
welzijn en de motivatie van onze medewerkers. Gender gelijkheid, diversiteit en talentontwikkeling zijn constante 
aandachtspunten. Beleid, context en interne processen worden uitgeschreven en voor alle medewerkers ter 
beschikking gesteld. Tezamen met permanente opleiding en concrete monitoring leidt dit tot een 
kwaliteitssysteem dat compliance met alle regelgeving en interne procedures tot doel heeft.  
 
 


