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DUURZAAM BELEGGEN 
WHO CARES WINS

e COVID-19 pandemie heeft onze 
samenleving en economie onher-
roepelijk veranderd. Het bewustzijn 
van de broosheid van de menselij-
ke samenleving en onze blootstel-
ling aan systeemrisico’s zijn hierdoor 

enorm toegenomen. Ook heeft ze de kwetsbaar-
heid van o.a. toeleveringsketens1 aan het licht 
gebracht maar het heeft ook aangetoond dat 
onze moderne samenleving bereid is om enor-
me economische kosten te dragen om de ge-
zondheid en het welzijn te beschermen.

De Europese Commissie, het Europees Parlement 
en de regeringen hebben de prioriteiten dan ook 
volledig herdacht door buitengewone steun voor 
de lidstaten te voorzien. Er werd overeenstem-
ming bereikt over een gezamenlijk "herstelplan" 
bij de aanpak van de dramatische post-COVID 
crisis met het oog op een meer samenhangend, 
digitaal en duurzaam Europa. De maatschappe-
lijke, beleidsmatige en economische reacties op 
de wereldwijde virusuitbraak zullen dan ook een 
reeks investeringskansen creëren die aansluiten 
bij onze investeringsstrategie. 

Environmental, Social & Corporate Governan-
ce, afgekort ESG, is niets nieuws. Het meet de 
bedrijfsprestaties aan de hand van een reeks 
maatstaven voor o.a. koolstofuitstoot, arbeids-
rechten, gendergelijkheid en managementprak-
tijken. De Verenigde Naties (VN) waren hun tijd 
vooruit toen ze in 2005 de conferentie "Who Ca-
res Wins" in het leven riepen. Ooit begon het als 
‘wat goed is voor de samenleving is goed voor 
het bedrijfsleven’. Ondertussen is bewezen dat in 
de echte wereld van een pandemie de aandacht 
voor veerkracht & innovatie, winstgevendheid, 
aandeelhouderswaarde, minder regulerend 
risico en werkgeversimago wel degelijk van 
belang zijn om een wereldwijde systeemschok te 
weerstaan.

1 Toeleveringsketens (ook productieketens genoemd): het hele netwerk van personen, organisaties, middelen, activiteiten, technologie en alle processen die nodig zijn bij de 
productie, verkoop en levering van een product.
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1. VEERKRACHT & INNOVATIE
2020 heeft ons met de neus op de fei-
ten gedrukt dat bedrijven die duur-
zaamheid hoog in het vaandel dragen 
het een stuk beter doen dan bedrijven 
die hieraan weinig aandacht besteden. 
Omdat hun activiteiten gebaseerd zijn 
op duurzame praktijken rond circulai-
re economie, duurzame productie van 
grondstoffen en een beheersstructuur 
die het milieubewustzijn bevordert zijn 
ze veel veerkrachtiger in tijden van exis-
tentiële dreiging. Deze slagkracht geeft 
hen de mogelijkheid voor een duurzame 
groei op lange termijn wat op zijn beurt 
weer investeerders en dus extra kapitaal 
aantrekt, wat het bedrijf dus nog verder 
kan laten groeien. Een vicieuze cirkel van 
succes.

2. WINSTGEVENDHEID
Duurzaamheid is een katalysator voor 
efficiëntie. Beperkingen stimuleren vaak 
uitvindingen en innovaties. De digi-
talisatie-golf is hiervan een sprekend 

voorbeeld. Zij heeft duurzame bedrijven 
geholpen om te investeren in R&D, au-
tomatisering en mensen. Hierdoor heb-
ben ze ook een hogere mate van succes 
omdat innovatie en nieuwe ideeën de 
grootste bron zijn voor winstgevendheid.
Oxford University en Arabesque Partners 
hebben een meta-studie uitgevoerd on-
der de titel "From the stockholder to the 
stakeholder" met gedetailleerde ana-
lyses uit meer dan 200 verschillende 
bronnen. Deze studie bevestigde dat er 
een significante correlatie bestaat tus-
sen goede bedrijfspraktijken op het ge-
bied van duurzaamheid en economische 
winstgevendheid. De resultaten waren 
opmerkelijk: 88% van de 200 onderzoch-
te bronnen vonden dat bedrijven met 
solide duurzaamheidspraktijken betere 
operationele prestaties leveren. 80% van 
de onderzochte bronnen toonden aan 
dat intelligente duurzaamheidspraktijken 
ook een positieve invloed hebben op het 
rendement van hun investeringen (Zie 
Figuur 1).

FIGUUR 1 - INVLOED DUURZAAMHEIDSPRAKTIJKEN OP FINANCIËLE PRESTATIES
Bron: From the stockholder to the stakeholder, University of Oxford, Arabesque 
Partners, March 2015

88% 80%
Operationele prestatie 
– 
Solide ESG praktijken resulteren in 
verbeterde operationele prestaties

Aandelenkoers prestatie 
– 
Goede duurzaamheidspraktijken 
hebben een positieve invloed op 
de aandelenkoers

Er bestaat 
een significante 
correlatie tussen 
goede bedrijfs-
praktijken op het 
gebied van duur-
zaamheid en eco-
nomische winst-
gevendheid.
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3. AANDEELHOUDERSWAARDE
Het succes van bedrijven met een duurzame be-
drijfsvoering is ook niet onopgemerkt gebleven 
voor investeerders die op een verantwoorde en 
duurzame manier hun rendement willen opkrik-
ken, zonder daarbij geconfronteerd te worden met 
negatieve verrassingen. Aandeelhouders zien ook 
dat bedrijven met sterke duurzaamheidspraktijken 
meer voorspelbare inkomstenstromen hebben en 
dat bedrijven met een sterk bestuur en groene re-
ferenties hen een grotere multiplicator zullen op-
leveren bij het realiseren van hun investeringen.

4. MINDER REGULEREND RISICO
Duurzaamheid verplicht een organisatie om te 
voldoen aan hogere operationele normen die 
de schokken van veranderingen in de regelge-
ving beperken. Dit impliceert dat een organisa-
tie investeert in en zich houdt aan een sterk be-
leid en bestuur. Het vereist dat een organisatie 
diepgaand onderzoek doet naar de impact van 
haar handelen op het milieu, de mensen die er-
door worden beïnvloed en de medewerkers. De 
druk van de regelgeving blijft toenemen en de EU 
blijft tijdens de COVID-19 pandemie de uitvoering 
versnellen van de EU-verordeningen inzake taxo-
nomie, informatieverstrekking, benchmarks en fi-
nanciële markten.

De EU-herstelfondsen om de door COVID-19 ge-
troffen economie te op te krikken, zijn bedoeld 
voor lange termijn projecten met specifieke cri-
teria voor klimaat- en energieprogramma’s. 25% 
van de 750 miljard EUR zal zo worden toegewezen 

aan het klimaatactieprogramma van de EU. Hier-
bij zal ook de uitvoering van de regelgeving inzake 
duurzame financiering extra verscherpt worden. 
Voor bedrijven met een robuust bestuur, geba-
seerd op duurzaamheidsprincipes is de impact 
van een nieuwe regelgeving echter verwaarloos-
baar omdat zij hieraan meestal reeds voldoen.

5. WERKGEVERSIMAGO
Mensen zijn de belangrijkste troef van een bedrijf. 
Vroeger vroeg een potentiële medewerker zich af: 
'Hoe krijg ik deze baan?' Vandaag vragen sollici-
tanten eerder: 'Waarom zou ik eigenlijk in dit be-
drijf willen werken?’, 'Wat zijn de waarden van dit 
bedrijf?’, 'Welke positieve impact op bijvoorbeeld 
de klimaatverandering streeft men na?‘.

Talent is een belangrijke driver voor financiële 
prestaties van een bedrijf en de volgende gene-
ratie van toptalent is op zoek naar werkgevers die 
hun waarden delen. Doen deze werkgevers dat 
niet, dan gaan ze ergens anders heen of beter 
nog, ze doen het zelf!

Dit is ook van toepassing op de komende gene-
ratie van investeerders en hun verwachtingen. Een 
ding is zeker: ze zullen niet-duurzame praktijken 
uit het verleden niet langer toestaan. Dit leidt tot 
organisaties die doelgericht, ecologisch, sociaal, 
inclusief en divers zijn. Bedrijven die duurzaam 
werken, een goede werk-privé balans bieden voor 
iedereen en een rotsvaste corporate governance 
nastreven, zullen de winnaars zijn van de voortdu-
rende 'war for the best talent'. •

What's in it for you?
Ethisphere, een instituut dat ethische handels-
praktijken meet, maakte zijn jaarlijkse lijst op van 
de meest ethische bedrijven ter wereld en stelde 
vast dat hun aandelenkoers gemiddeld 13,5% beter 
presteerde dan een benchmarkindex van verge-
lijkbare grote ondernemingen in de afgelopen vijf 
jaar. Dit sluit perfect aan bij de titel van dit artikel 
“Who cares wins”. Ethisphere geeft begin 2021 de 
nieuwe lijst van de meest ethische bedrijven vrij. 

Scan de QR code om 
de lijst te raadplegen.



PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

WWW.LEOSTEVENS.COM

Disclaimer

LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-

schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 

(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-

bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 

mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-

heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 

Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 

verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 

Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-

nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 

overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-

antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 

kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 

belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 

die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 

deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 

geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-

bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 

geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 

zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-

wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-

schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 

informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-

melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 

Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 

kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 

gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-

den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 

deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 

uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 

is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 

de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens & Cie
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens & Cie begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen 
andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70
F +32 3 242 03 89
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info@leostevens.com
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