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De financiële crisis, de klimaatverandering, de ontbossing: 
al deze ontwikkelingen doen ons beseffen dat onze footprint 
onhoudbaar is. Zeker als we op de oude voet doorgaan. Anno 
2015 zijn we dan ook hard op zoek naar nieuwe wegen en 
nieuwe lessen.

Duurzaamheid staat hoog in het vaandel van De Nederland-
sche Bank. DNB maakt zich sterk voor financiële stabiliteit 
en draagt daarmee bij aan duurzame welvaart. Een welvaart 
die ook op de lange termijn houdbaar is. In ons streven naar 
duurzame welvaart hebben wij daarom oog voor zowel de 
financiële en economische als de sociale en ecologische aspec-
ten. En houden wij niet alleen rekening met de huidige gene-
ratie, maar ook met toekomstige generaties. In Nederland en 
daarbuiten.

Van oudsher richt DNB zich op de lange termijn. Het gaat 
ons niet om het kortetermijngewin. De crisis leert ons dat een 
misallocatie van schaarse middelen op termijn verstrekkende 
gevolgen heeft. Dat leidt tot kapitaalvernietiging en uiteinde-
lijk tot schade aan onze planeet. Die harde les hebben ook 
de financiële instellingen opgepakt. MVO is van een ‘leuke 
hobby van de liefhebbers’ getransformeerd tot een kernwaarde 
van ons allemaal. 

Hoe kan de financiële wereld zich verder inzetten en sterk 
maken voor meer duurzaamheid? We zijn allemaal op zoek 
naar nieuwe wegen én nieuwe lessen. Die krijgt u in dit boek 
aangereikt door filantropisch adviseur Marjan Sax, DNB-
directeur Frank Elderson, oud-bestuurder en hoogleraar 
Herman Wijffels, VBDO-directeur Giuseppe van der Helm, 
impactbelegger Hubert Aarts van Impax Asset Management, 
bestuursvoorzitter Peter Blom van Triodos Bank en bestuurs-
voorzitter Philippe Desfossés van het Franse pensioenfonds 
ERAFP. Laat u door hen inspireren – in uw zoektocht naar 
een meer duurzame footprint

Klaas Knot,
President van De Nederlandsche Bank 
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GELD STUURT
DE WERELD 
Jij bepaalt de koers

Het idee voor dit boek ontstond tijdens een reis naar China. 
Ik was uitgenodigd om er aan een zaal vol beursanalisten en 
assetmanagers uit te leggen wat ik versta onder duurzaam en 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en hoe het Cradle-
to-Cradle-concept daarin past. Maar tijdens de voorbereidingen 
voor mijn presentatie en door de gesprekken na afloop, stuitte 
ik op een aspect van duurzaamheid dat tot mijn verrassing al 
die tijd nog maar weinig aandacht had gekregen: hoe kunnen 
we ons geld beter voor onze duurzame doelen laten werken? 

Ik wist al dat we met z’n allen heel veel Bewust Kapitaal heb-
ben. Met ‘we’ bedoel ik de particuliere spaarder of belegger, 
de ondernemer, en de specialist in een bedrijf of instelling die 

beslissingen moet nemen over geldzaken. Met al deze pen-
sioentegoeden, spaargeld en belegd particulier vermogen zijn 
we in Nederland samen zo’n 2300 miljard euro waard. We 
zijn dus steenrijk. En we zouden daardoor ook heel invloed-
rijk moeten zijn. Het eerste klopt, het tweede niet. 

Met dit dilemma in mijn achterhoofd ging ik op pad in een 
mij tot dan toe nog onbekende wereld. 

Ik sprak met vermogensbeheerders, pensioenbeleggers, 
indexbouwers, duurzame en niet zo duurzame bankiers, 
financiële whizzkids, beleggingsstrategen, impactbeleggers, 
flitshandelaren, waarderingsdeskundigen, toezichthouders, 
economen, met assetmanagers en beursanalisten, kortom, met 
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De Nederlandsche Bank maakt zich sterk voor 
financiële stabiliteit en draagt daarmee bij aan 

duurzame welvaart. Met die missie voor ogen wil 
DNB duurzaamheid verder in haar kerntaken 
verankeren. Frank Elderson, toezichthouder 
pensioensector en verantwoordelijk voor de 

MVO-commissie, vertelt hoe. 

De Toezichthouder:  
Frank Elderson, De Nederlandsche Bank

DUURZAME
NEDERLANDSCHE 

BANK (DNB)

‘Toen wij als nieuwe directie vier jaar geleden het stokje 
overnamen hebben we onze missie herijkt. DNB maakt zich 
sterk voor financiële stabiliteit en draagt zo bij aan een duur-
zame welvaart. Kortetermijndenken en -handelen ten koste 
van toekomstige generaties leidt niet tot duurzame welvaart. 
Ook de generaties na ons moeten in een stabiele en welva-
rende wereld kunnen leven.’ 

‘We legden dit in verschillende sessies aan onze stakeholders 
voor en kregen toen bijzondere feedback: als publieke instel-
ling hebben jullie ook een voorbeeldfunctie als het gaat om 
duurzaamheid. Dus vanzelfsprekend hebben jullie je MVO-
beleid voor je eigen bedrijf op orde en rapporteren jullie 
hierover in je MVO-verslag. Maar waar het volgens onze 
stakeholders werkelijk om gaat, en waar zij ons uitdaagden 
om verdere stappen te zetten, was het verankeren van duur-
zaamheid in de uitoefening van onze kerntaken. Gebruik jul-
lie invloed en aanzien als toezichthouder en centrale bank 
om de sector een duwtje in de rug te geven bij het verduur-

zamen van hun beleggingsbeleid en hun organisatie. Zo’n 
hefboomwerking is belangrijk voor de publieke zaak. Met 
die feedback zijn we aan de slag gegaan. Ligt hier inderdaad 
een taak voor ons? En zo ja, hoe voorkomen we dan dat dit 
als een persoonlijke hobby wordt gezien? Want laten we wel 
zijn: dit ís nogal wat voor DNB. Veel van wat we doen ligt 
wettelijk vast en dan maken we ook nog eens onderdeel uit 
van netwerken van Europese centrale banken en toezicht-
houders. Hoeveel vrijheid hebben we om dit te doen?’

Niet dwingen, maar stimuleren | Veel, althans aanzienlijk 
meer dan je op het eerste gezicht misschien zou denken  – 
zo bleek na een verkenning van de al bestaande juridische 
grondslagen. Zo citeert Elderson het twee jaar geleden toege-
voegde artikel 135, lid 4 van de Pensioenwet: een pensioen-
fonds vermeldt in het jaarverslag op welke wijze in het beleg-
gingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, 
mensenrechten en sociale verhoudingen. Pensioenfondsen 
zijn dus verplicht om hier transparant over te zijn. Voorals-
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ons wereldkapitaal

Handleiding voor de 
Sri*-belegger                               

HOE BOUW
JE EEN
EVENWICHTIGE
AANDELEN-
PORTEFEUILLE 
OP? 
betrokken beleggers die de sturende 
kracht van hun geld willen inzetten, 
kunnen bij hun beleggingen bedrijven 
selecteren die duurzaam ondernemen. 
dat het rendement van maatschap-
pelijk verantwoord beleggen niet
onderdoet voor ‘gewoon’ beleggen, 
wordt inmiddels door feiten én
cijfers bewezen. Maar hoe bouw je 
als particuliere belegger een even-
wichtige effectenportefeuille op die 
zowel maatschappelijke meerwaarde 
als financieel rendement oplevert? 
laat de index voor je werken. 

* Socially Responsible Investing
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De eerste vraag die dan natuurlijk bij je opkomt is: 

HOE KAN IK HET VERSCHIL IN RENDEMENT 
TUSSEN DUURZAME EN GEWONE FONDSEN 
COMPENSEREN? 

Er is goed nieuws: dat is helemaal niet nodig. Uit alle onder-
zoeken blijkt dat het verschil in opbrengsten maar marginaal 
is, zo er al verschil is. Zeker als je het koersverloop vergelijkt 
over een termijn van meerdere jaren. 

Tien jaar geleden al toonden Kees Koedijk, hoogleraar fi-
nancieel management aan de Universiteit van Tilburg, en 
zijn collega Rob Bauer als eersten onomstotelijk aan dat be-
leggen in duurzame fondsen net zoveel oplevert als geld dat 
in ‘gewone’ beleggingsfondsen met eenzelfde risicoprofiel 
is gestoken. Dat was toen een wetenschappelijke primeur. 
Sindsdien stapelen de bewijzen zich op dat ze gelijk hebben. 

De afgelopen vijf jaren presteerden de belangrijkste graad-
meters van beleggen in duurzame aandelen, de S&P Dow 
Jones Sustainability Index en de MSCI Wereldindex, net zo 
goed als de meest gebruikte conventioneel samengestelde 
aandelenindices (de Dow Jones, de S&P 500 en in eigen land 
de AEX-index). Wel is er sprake van een iets ander risico-
profiel. Over de gemeten periode zijn de koersbewegingen 
van duurzame aandelen wat heftiger. Dat wordt verklaard 
doordat er nog altijd veel minder ondernemingen zijn die 
voldoen aan het duurzaamheidsprofiel om in zo’n index op-
genomen te worden. Daardoor is de kans dat er eentje het 
eens wat minder doet wat groter. Maar alle beleggingsdes-
kundigen zijn het erover eens dat het slechts een kwestie van 
tijd is voordat ook dit verschil zal zijn gladgestreken. Naar-
mate het aanbod aan verantwoorde ondernemingen groeit, 
daalt het beleggersrisico, noemt de professionele belegger dat. 

Meervoudige winst 
Dat die ontwikkelingen al snel gaan, maakte Ewoud Gouds-
waard van ASN Bank mij duidelijk. Indertijd had zijn bank 
de primeur van het eerste beursgenoteerde duurzame beleg-
gingsfonds. Hij vertelde mij dat ASN en hij toen nog met 

scepsis werden bekeken als idealistische wereldverbeteraars. 
‘De komst van het fonds leidde tot vragen over wat het bete-
kent voor de risicospreiding van onze beleggingsportefeuille 
als je bedrijven om duurzaamheidsredenen uitsluit. Maar 
in zulke zaken zijn we principieel: we willen niet betrokken 
zijn bij bedrijven die zich direct of indirect bezighouden met 
activiteiten die tegen ons beleid ingaan, zoals wapenhandel.’

Inmiddels kan hij vaststellen dat zijn fondsen het sindsdien 
beter hebben gedaan dan het marktgemiddelde. Met een ge-
middeld rendement van acht procent jaarlijks over de laatste 
twintig jaar is het ASN Duurzaam Aandelenfonds zelfs een 
outperformer.  

Maar, en dat is nog indrukwekkender, Goudswaard wees 
mij erop dat dit eigenlijk nog maar de halve waarheid is. 
Bij rendementsvergelijkingen wordt vaak buiten beschou-
wing gelaten dat ethisch beleggen in duurzame doelen een 
meervoudige winst geeft. ‘Je moet de maatschappelijke en 
ecologische winst erbij optellen, en het goede gevoel dat het 
je als belegger geeft dat je bijdraagt aan het verwezenlijken 
van deze doelen.’ Ook vindt hij dat moet worden meege-
wogen dat verantwoorde beleggingsportefeuilles de voorbije 
jaren bewezen hebben minder gevoelig te zijn voor crisis-
paniek: ‘Duurzame beleggers hebben een langetermijnvisie. 
Ze geloven in de doelstellingen die we samen hebben afge-
sproken en lopen niet weg bij de eerste de beste tegenvaller 
of tegenwind.’
  
Topbelegger Edith Siermann van Robeco kijkt er op een-
zelfde manier tegenaan. Ze behoort tot de groeiende groep 
voorstanders van duurzaam beleggen die stellen dat maat-
schappelijk verantwoord opererende ondernemingen sowieso 
betere investeringen zijn. Zulke bedrijven maken over het al-
gemeen strategisch betere keuzes, staan middenin de samen-
leving, en kunnen door hun betrokkenheid met het milieu en 
de samenleving ook op meer sympathie van hun omgeving 
rekenen. Dus ook van hun klanten en medewerkers. 

Omdat aandelen van een beursgenoteerde onderneming ko-
pen feitelijk niets anders is dan investeren in de toekomst-
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Vertalen we het verstedelijkingsprobleem naar investerings-
kansen, dan koop je aandelen in vastgoedfondsen die voorop 
lopen bij het duurzaam herinrichten van grote stedelijke ge-
bieden en het verduurzamen van bestaande bouw. De vraag 
naar intensieve, maar toch duurzame teeltmethoden zal toe-
nemen; welke bedrijven zijn nu al zover dat ze daar straks 
koploper in zullen zijn? Ga op zoek naar transportoplos-
singen die tegelijk hele grote volumes aan kunnen en toch 
een minimale belasting vormen voor de zwaar overbelaste 
stedelijke infrastructuren en milieus.  

Kortom, denk na over welke oplossingen je zelf de beste 
acht. Zoek daar fondsen bij die je bij dat proces inspireren, 
en waarvan je vindt dat ze voldoende out of the box durven 
te denken om oplossingen te ontwikkelen die ook straks nog 
houdbaar zullen zijn.  

Kijk mee met de professionals 
Het lijkt me een goed idee om eens mee te kijken over de 
schouder van de professionals die duurzaamheid en maat-
schappelijk verantwoord ondernemen ook een warm hart 
toedragen. 

De schouder van Hubert Aarts bijvoorbeeld. Hij is senior 
portfolio manager van het in Londen gevestigde Impax Asset 
Management, dat onder de vermogensbeheerders geldt als 
een trendsetter op het gebied van het beleggen in duur-
zame thema’s. Op mijn vraag welke thematische keuzes ze bij 
Impax maken, vertelde Hubert Aarts me dat bij al hun beleg-
gingskeuzes een link moet zijn naar een sociaal of ecologisch 
probleem waar wereldwijd vraag naar is. Hun investerings-
motto: partijen waar we in investeren moeten méér doen met 
wat er nu al is. 

Een van de hoofdthema’s van Impax is resource efficiency, 
waarbij alles draait om de vraag: ‘Wat draagt een kapitaal 
vragende onderneming met haar producten en bedrijfsvoe-
ring bij aan een efficiënter gebruik van energie en schaarse 
grondstoffen? ‘Door zó naar een markt te kijken kom je tot 
andere conclusies. Neem zonne- en windenergie. Pas de laat-
ste generatie is echt energiezuinig en voldoet aan onze norm. 

De grote kansen van cleantech 

Investeren in schone en energie-

besparende technologie is meer 

dan kansrijk. Wereldwijd ontwik-

kelt zich een miljardenmarkt, en 

Nederland heeft met 300 bedrijven 

en een geschatte toegevoegde 

waarde van 1,2 miljard euro een 

stevige voet tussen de deur. Maar 

willen we aansluiting krijgen bij 

de wereldtop (Denemarken, VS, 

Duitsland en Israël) dan moeten 

we snel met een inhaalmanoeuvre 

beginnen. Elke twee jaar brengt 

het Wereld Natuur Fonds samen 

met The Cleantech Group de 

cleantech prestaties in kaart van 

40 landen. In editie 2014 van de 

Global Cleantech Innovation Index 

– Nurturing Tomorrow’s Transfor-

mative Entrepreneurs, scoorde 

Nederland met een elfde plaats 

weliswaar ruim boven het gemid-

delde, maar blijven we op veel 

landen achter als het gaat om het 

vercommercialiseren van clean-

tech innovaties. Dat komt omdat 

het vaak nog niet lukt om die inno-

vaties echt in productie te nemen, 

maar ook omdat er nog maar 

weinig cleantech bedrijven beurs-

genoteerd zijn. Aan ondersteuning 

door de overheid geen gebrek 

in Nederland, maar in de markt 

zijn er nog te weinig investerings-

fondsen met een echte focus op 

cleantech. Dit krijgt wel tegenwicht 

door ruime belangstelling van 

lokale en regionale investeerders. 

Door veel patenten, een groeiend 

aantal high impact start-ups en de 

inzet van durfkapitaal neemt het 

belang van Nederland als innova-

tieve cleantech speler toe.

Als we in 2030 in de wereldtop 

willen staan, moet volgens de SER 

het volgende gebeuren;

•  Er moet meer groeikapitaal ko-

men voor technologiebedrijven 

om te kunnen doorgroeien;

•  Voorbeeldprojecten moeten 

worden gekoesterd en in bin-

nen- en buitenland getoond;

•  Nederland moet zich profileren 

als hét investeringsland en dé 

proeftuin voor cleantech;

•  Remmende wet- en regelge-

ving moet uit de weg;

•  Midden- en kleinbedrijf moet 

makkelijker aan kapitaal kun-

nen komen voor de rol van 

innovatiemotor;

•  We hebben meer werknemers 

met green skills nodig.
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