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Bij ING vinden we dat beleggen onlosmakelijk verbonden moet zijn met verantwoordelijkheid. Dat betekent voor ons meer 

dan alleen financiële verantwoordelijkheid. Daarom houden we bij de selectie van beleggingen ook rekening met niet-

financiële informatie. Dat biedt voordelen voor onze beleggers én voor de samenleving. 

ING Solutions Investment Management S.A. (ISIM), wil klanten de best mogelijke beleggingservaring bieden. Hierbij richten we 

ons op goede beleggingsresultaten op de lange termijn (financieel en niet-financieel), risicobeheersing en heldere rapportage 

en informatie aan al onze klanten. 

In deze “Richtlijnen voor verantwoord beleggen – Pensioenbenadering” beschrijven we in detail hoe ESG-criteria geïntegreerd 

zijn in elke stap van het beleggingsproces dat deze Pensioenbenadering volgt. 
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In onze Pensioen-beleggingsbenadering spelen milieu en/of maatschappelijke criteria een doorslaggevende rol. Bij de selectie 

van beleggingen worden ESG-risico’s en -kansen altijd meegenomen in de overwegingen. De integratie van ESG-criteria in het 

beleggingsproces verloopt via drie stappen: 

We identificeren cruciale ESG-thema’s op bedrijfs-, sector- en landenniveau. 

We beoordelen hoe elk bedrijf waarin we overwegen te beleggen, presteert met betrekking tot materiële ESG-kwesties. 

We integreren alle relevante informatie in beleggingskaders, om tot een uitgebalanceerd beleggingsproces te komen. 

Binnen de Pensioen-beleggingsbenadering hebben duurzame beleggingen tot doel bij te dragen aan de verbetering van de 

duurzaamheid, toegespitst op verschillende thema’s, waaronder “People, Planet & Prosperity”, zoals die in de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelen van de VN omschreven zijn. 

Stap 1: Identificeren – Materialiteitskader 
 

Om ESG-criteria te integreren is het nodig om eerst te bepalen welke ESG-thema’s van materieel belang zijn voor de bedrijven 

waarin we willen beleggen en grote invloed kunnen hebben op de waarde van die bedrijven. Deze thema’s zijn bepalend voor 

de risico’s en kansen van waar bedrijven op de lange termijn mee te maken kunnen krijgen. Materiële ESG-thema’s spelen een 

cruciale rol in het bedrijfsmodel en het financiële succes van bedrijven, aangezien ze van invloed zijn op hun 

concurrentievermogen op de korte, middellange en lange termijn. 

 

Onze beleggingsbeheerder heeft een eigen kader ontwikkeld om vast te stellen welke ESG-factoren van materieel belang zijn. 

Dit materialiteitskader is erop gericht de identificatie en beoordeling van ESG-factoren op sectorniveau te optimaliseren. Het 

helpt ons om de risico’s en kansen in kaart te brengen en kan daardoor ook helpen om potentiële waarde op te sporen. 

 

Dit kader bestaat uit vier pijlers: Bedrijfsmodel, Ondernemingsbestuur, Milieu en Maatschappij. Door ‘Bedrijfsmodel’ op de 

eerste plaats te zetten (vóór de drie ESG-factoren), onderstrepen we hoe belangrijk het voor bedrijven is om innovaties op 

milieu en maatschappelijk niveau te integreren in hun dagelijkse bedrijfspraktijk. 

 

 
 

 

Voor elke sector kennen we aan elk van de vier pijlers een gewicht toe. Dit doen we op basis van informatie van externe partijen 

(Sustainalytics en MSCI ESG) en de visie van onze eigen analisten. Vervolgens worden de vier pijlers en de afzonderlijke thema’s 

onderverdeeld in 16 materiële factoren. Zo wordt bijvoorbeeld het thema ‘Gebruik van grondstoffen en vervuiling’ (Milieu) 

onderverdeeld in vier materiële factoren: grondstoffenverwerving, waterbeheer, biodiversiteit & landgebruik, en vervuiling & 

afval. 

 

Sommige factoren hebben een bredere invloed dan andere. Het gedrag van bedrijven en goed ondernemingsbestuur zijn 

bijvoorbeeld voor alle sectoren van materieel belang en krijgen daarom voor alle sectoren een even groot gewicht. Ze bepalen 

immers hoe bedrijven geleid worden en hoe ze omgaan met alle stakeholders. Onze beleggingsteams beoordelen doorlopend 

het belang van factoren voor individuele bedrijven en worden hierbij ondersteund door ons Responsible Investing-team. 

Daarnaast gaan ze regelmatig in gesprek met de betrokken bedrijven. Het belang van de verschillende factoren wordt in de 

loop van de tijd nauwlettend gevolgd en zo nodig aangepast om actueel te blijven. 

 

Dit materialiteitskader is zeer nuttig voor de analyse van bedrijven. Voor overheden en supranationale instellingen volgen we 

echter een iets andere aanpak, omdat de meeste ESG-factoren tot op zekere hoogte voor elk land van materieel belang zijn. 

Bijvoorbeeld de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijs en gezondheidszorg, politieke stabiliteit en energiebronnen zijn 
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altijd van invloed op de financiële situatie van een land, hoewel de mate waarin dat het geval is kan verschillen. We gebruiken 

daarom voor elk land dezelfde factoren om de score te berekenen. Vervolgens kunnen we landen vanuit een ESG-perspectief 

met elkaar te vergelijken. 

 

Stap 2: Beoordelen – Methodologie 
 

Nadat we bepaald hebben welke ESG-factoren van materieel belang zijn en welk gewicht we eraan toekennen, gaan we over tot de 

beoordeling van deze factoren. Hiervoor gebruiken we bedrijfsinformatie die vaak afkomstig is van externe dataleveranciers, uit 

jaarverslagen en andere bronnen. Bij de beoordeling van deze informatie kijken we onder meer naar: 

 

 De betrokkenheid van het bedrijf bij bepaalde sectoren, producten of diensten 

 Controverseniveaus 

 Strategie met betrekking tot klimaatverandering en diverse andere onderwerpen 

 Een brede reeks ESG-cijfers, afkomstig van de bedrijven zelf of van externe dataleveranciers 

 Het bedrijfsmodel, de rol die ESG-factoren spelen en welke risico’s en kansen hieruit voortvloeien 

Goed ondernemingsbestuur (de ‘G’ van ESG) is vooral van groot belang voor bedrijven met een zeer hoog controverseniveau 

wat betreft hun personeelsbeleid, bestuursstructuur, betrekkingen met werknemers, beloning van personeel of naleving van 

de belastingwetgeving. 

De manier waarop we de ESG-factoren voor landen beoordelen verschilt in bepaalde opzichten van de beoordeling van 

bedrijven. De meeste informatie die we in bij de beoordeling van landen gebruiken, is afkomstig uit openbare bronnen. Met 

behulp van onze tool berekenen we een score voor stabiliteit en een score voor ontwikkeling. We kunnen de tool gebruiken 

om landen op veel aspecten tegelijk te vergelijken of in te zoomen op specifieke aspecten, zoals klimaatverandering of 

mensenrechten.  

Bij een combinatie van beleggingscategorieën (‘multi-asset’) en beoordelen we alle onderliggende beleggingscategorieën op 

dezelfde manier. Hierbij houden we rekening met de strategische doelstelling. We evalueren voor elke onderliggende 

beleggingscategorie op welk niveau ESG geïntegreerd is en in welke mate deze gericht is op duurzaamheid.  

Andere informatiebronnen die we gebruiken voor de analyse van bedrijven en in onze rapportages zijn: jaarverslagen, 

publicaties van ngo’s, persberichten, informatie die door bedrijven zelf wordt verstrekt en data van leveranciers zoals ISS, 

Refinitiv, Bloomberg en Factiva. 

Stap 3: Integreren 
 

De laatste stap is de integratie van alle relevante ESG-informatie om een portefeuille op te bouwen die gebaseerd is op 

weloverwogen beleggingsbeslissingen en een breed scala van informatie, waaronder ESG-factoren. Dit kan op een aantal 

manieren gebeuren. Hoe wij bij de opbouw van de portefeuille precies te werk gaan, verschilt per beleggingscategorie. 

 

Bij aandelen zijn ESG-factoren vaak direct van invloed op de waardering van een bedrijf en op andere belangrijke maatstaven. 

Op grond hiervan kunnen we beslissen om deze beleggingscategorie te over- of onderwegen. Wanneer er rules-based 

strategie wordt gehanteerd, kunnen ESG-doelstellingen bepalend zijn voor de wegingen in de portefeuille. ESG-informatie kan 

er ook toe leiden dat we besluiten niet in bepaalde activa te beleggen. 

Bij bedrijfsobligaties zijn ESG-factoren vaak van invloed op de interne rating die onze beleggingsbeheerder aan een bedrijf of 

emittent toekent. Dat kan leiden tot de beslissing een obligatie te over- of onderwegen of om er helemaal niet in te beleggen. 

Bij obligaties van overheden of supranationale instellingen hangt de manier waarop we ESG integreren sterk af van te 

overkoepelende strategie van de portefeuille. Bij een liability-driven portefeuille kunnen we op grond van de mate van ESG-

integratie bijvoorbeeld besluiten een obligatie te over- of onderwegen. 
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Definitie van Duurzame Belegging 
 

Fondsen die de Pensioen-beleggingsaanpak volgen voldoen aan de definitie van Duurzame Belegging volgens de Europese 

verordening SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation). De vereist van emittenten dat ze (i) bijdragen aan een milieu- 

en/of sociale doelstelling; (ii) geen ernstige afbreuk doen aan deze doelstellingen en (iii) praktijken op het gebied van goed 

bestuur volgen.  

De Pensioen-beleggingsbenadering leidt tot een scherpe tweedeling: een emittent komt ofwel volledig in aanmerking als 

duurzame belegging, ofwel in zijn geheel niet. Of de emittent bijdraagt aan een milieu- en/of sociale doelstelling wordt bepaald 

op basis van i) zijn activiteiten (d.w.z. de productbijdrage) of ii) zijn productiemodellen (d.w.z. de operationele bijdrage). 

Om te meten of fondsen voldoen aan de milieu- of maatschappelijke kenmerken die volgens de Pensioenbenadering 

bevorderd dienen te worden, worden de volgende duurzaamheidsindicatoren gebruikt: 

 Het aantal emittenten dat op grond van de uitsluitingslijst buiten de scope van in aanmerking komende beleggingen 

valt; 

 Het aantal emittenten dat buiten de scope van in aanmerking komende beleggingen valt vanwege door de VN-

Veiligheidsraad ingestelde wapenembargo’s of omdat ze op de waarschuwingslijst van de Financial Action Task Force 

(FATF) staan met een “call to action”-label. 

 Het aantal emittenten dat betrokken is bij ernstige schendingen van internationaal erkende normen, zoals de OESO-

richtsnoeren voor multinationale ondernemingen, de VN-richtsnoeren inzake bedrijfsleven en mensenrechten en het 

VN Global Compact; 

 Het percentage duurzame beleggingen. 

 

De productbijdrage wordt beoordeeld op grond van: 

 Het aandeel van de omzet van een emittent dat samenhangt met een activiteit met een duurzame milieu- en/of 

maatschappelijke impact; 

 De mate waarin de activiteiten van het bedrijf in overeenstemming zijn met een of meer van de milieu- of 

maatschappij-gerelateerde Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN; 

 Een best-in-class score die is behaald door één of meer van de emittenten, met betrekking tot een milieu- en/of 

maatschappelijk thema dat gedefinieerd is door een externe dataleverancier; en/of 

 Het percentage van de omzet van de emittent dat binnen de duurzame taxonomie valt. 

 

De operationele bijdrage wordt beoordeeld op grond van: 

 De positieve bijdrage aan de klimaattransitie (“milieu-aspect”) binnen het operationele kader van de emittent; 

 Inclusieve groei (“maatschappelijk aspect”) binnen het operationele kader van de emittent; en/of 

 Operationele consistentie met een milieu- of maatschappelijk SDG, of het behalen van een topscore op milieu- en 

maatschappelijk gebied. 

Als een belegging voldoet aan één of meer criteria voor de productbijdrage of de operationele bijdrage, beschouwen wij deze 

belegging als een belegging die bijdraagt aan een milieu en/of sociaal doel. 

Als de emittent ook voldoet aan de eisen “geen ernstige afbreuk doen” en “praktijken op het gebied van goed bestuur volgen”, 

wordt de belegging beoordeeld als duurzaam. 
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Engagement-benadering voor pensioenfondsen 
 

Wij zien een besluit om beleggingen in een bedrijf te beperken vanwege het gedrag van dit bedrijf als een laatste redmiddel. 

In sommige gevallen is het echter onvermijdelijk. Als we een bedrijf van onze lijst van belegbare activa schrappen, hebben we 

geen mogelijkheden meer om invloed uit te oefenen op de manier waarop het bedrijf met ESG-kwesties omgaat. Waar 

mogelijk is onze benadering van daarom gericht op engagement. Dit betekent dat wij bedrijven alleen beperken als 

engagement in onze ogen niet haalbaar is of als het onwaarschijnlijk is dat het gedrag of de betrokkenheid van het bedrijf bij 

specifieke bedrijfsactiviteiten zal veranderen. 

 

Wij zijn van mening dat engagement niet alleen iets is voor aandeelhouders. Ook obligatiehouders kunnen in dit opzicht een 

belangrijke rol spelen. 

 

In onze engagementtrajecten gaan we uit van internationaal aanvaarde normen voor het gedrag van bedrijven, zoals 

gedefinieerd door onder meer het VN Global Compact, het International Corporate Governance Network (ICGN) en de OESO. 

We gaan hierbij op de volgende manieren in gesprek over specifieke ESG-doelen:  

 

 Engagement over controversiële activiteiten: hierbij richten we ons op bedrijven die ernstig en structureel ingaan 

tegen onze criteria die gebaseerd zijn op normen op het gebied van goed ondernemingsbestuur, mensenrechten, 

arbeidsomstandigheden, milieu, en omkoping en corruptie; 

 Thematische engagement: hierbij richten we ons op verschillende thema’s die grote impact hebben op de 

maatschappij en waarbij wij verwachten dat onze engagement-inspanningen tot positieve veranderingen kunnen 

leiden. Deze thema’s hangen samen met de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de VN en het beperken van 

de grootste risico’s, zoals die gedefinieerd zijn door het World Economic Forum. 

 

Beide vormen van engagement voeren we uit voor alle beleggingscategorieën. 

 

In aanvulling op deze beide vormen van engagement onderhouden onze portefeuillebeheerders periodiek een bottom-up 

dialoog met de bedrijven waarin we beleggen, over ESG-onderwerpen die in onze ogen van grote invloed zijn op de waarde 

van deze bedrijven. 

 

Wij stemmen onze engagement-aanpak specifiek af op ieder thema en elk bedrijf afzonderlijk. Om een zo goed mogelijk 

resultaat te kunnen bereiken, maakt onze beleggingsbeheerder eerst een zorgvuldige analyse van elke kwestie om te bepalen 

onder welk engagement-thema deze valt en bepaalt vervolgens de waardeketen die bij dat thema hoort, om de bedrijven te 

kunnen selecteren waarvoor engagement het hardste nodig is en het meeste effect kan hebben. 

 

Sommige thema’s vragen om een meer sectorbrede aanpak, aangezien het jaren kan duren om fundamentele veranderingen 

tot stand te brengen in iets dat in de samenleving verweven is en waarvan het resultaat soms moeilijk te meten is. In andere 

sectoren, zoals de olie- en gasindustrie, ligt de zaak duidelijker en kan directe aandacht voor bedrijfsspecifieke doelstellingen 

meer kwantificeerbare effecten opleveren 

 

 

Stadia van engagement 

 

 Eerste contacten. Wij nemen contact met het bedrijf op om het te informeren dat we over een bepaald onderwerp 

in gesprek willen gaan. We laten ook weten waarom we dit bedrijf hebben uitgekozen, welke partijen betrokken zijn 

(wanneer we met andere partijen samenwerken) en wat de doelstellingen zijn. 

 Dialoog gestart. In onze eerste gesprekken met het bedrijf stellen we ons ten doel de engagement-doelstellingen 

meer in detail te bespreken en informatie te verzamelen over de huidige status. 

 Toezegging van het bedrijf. Het bedrijf verbindt zich ertoe alle of sommige van de vastgestelde doelstellingen te 

verwezenlijken. In eerste instantie ligt de nadruk vaak op "laaghangend fruit" en op een stapsgewijze aanpak om de 

gestelde doelen te bereiken. 

 Bedrijfsstrategie. Het bedrijf stippelt een strategie uit om de kwestie(s) aan te pakken, inclusief een plan met duidelijke 

activiteiten en doelen. Bij voorkeur wordt dit plan of deze strategie op papier gezet en ontvangen wij hiervan een 

schriftelijk verslag. 

 De voortgang van de toegezegde veranderingen wordt bijgehouden en gevalideerd. Wij bieden ondersteuning door 

gesprekken te voeren met het bedrijf, informatie te verzamelen, vorderingen bij te houden en te beoordelen of de 

resultaten op schema liggen. Als de voortgang onvoldoende is of het bedrijf niet wil meewerken, kunnen wij 

aanvullende maatregelen nemen, zoals het indienen van een resolutie of het beperken van beleggingen in deze 

emittent, wanneer sprake is van een controverse. 
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 Afronding, verlenging of stopzetting. Als alle doelstellingen zijn bereikt, kan het engagementproces worden afgerond. 

Als er voldoende vooruitgang is geboekt maar nog niet alle doelstellingen zijn bereikt, kan het proces worden 

verlengd. Als er te weinig vooruitgang is geboekt, kunnen andere stappen worden ondernomen, zoals stopzetten van 

de engagement of beperking van de belegging. 

 

 

Gedurende het jaar blijven we de bedrijven waarin we beleggen volgen. Onze beleggingsbeheerder legt de voortgang van het 

engagement-proces vast in diens interne database. Ook externe dataleveranciers kunnen namens onze beleggingsbeheerder 

een engagementtraject starten met vertegenwoordigers van een bedrijf. 

 

 

Samenwerking in engagement 

 

De engagement-bijeenkomsten worden uitgevoerd door verschillende teams en medewerkers, zowel intern als door externe 

partijen. Onze beleggingsbeheerder werkt samen met andere beleggers in initiatieven die speciaal gericht zijn op bepaalde 

thema’s, zoals klimaat, de olie- en gassector en palmolie. Op deze manier kunnen we als belegger zoveel mogelijk invloed 

uitoefenen en profiteren van gedeelde kennis en informatie. Samen gaan we engagement-gesprekken aan met 

beleidsmakers, wetgevers en toezichthouders, om toe te werken naar duurzaam overheidsbeleid en duurzame financiële 

systemen. 

 

 

 

ESG-materialiteitskader voor pensioenfondsen 
 

 

De integratie van ESG begint met het identificeren van de onderwerpen die van materieel belang zijn voor de bedrijven waarin 

een pensioenfonds belegt. Dit houdt in dat we identificeren wat de belangrijkste problemen en kansen zijn waarmee een 

bedrijf op de lange termijn kan worden geconfronteerd. De transitie naar groene energiebronnen, bijvoorbeeld, kan een 

bedreiging vormen voor het vermogen van traditionele energieleveranciers om waarde te creëren voor beleggers, tenzij ze 

zich aanpassen en zich op nieuwe vormen van energieopwekking richten. Banken en verzekeringsmaatschappijen staan 

voortdurend bloot aan aanzienlijke risico's door de dreiging van datalekken en andere IT-beveiligingskwesties. 

 

Door materiële factoren als deze te identificeren en zorgvuldig te beoordelen hoe bedrijven zich daarop instellen, kunnen we 

onze inspanningen op het gebied van verantwoord beleggen aanscherpen en betere kansen scheppen om bovengemiddelde 

financiële resultaten te behalen. Materiële ESG-kwesties spelen een cruciale rol in het bedrijfsmodel en het financiële succes 

van bedrijven, aangezien ze van invloed zijn op hun concurrentievermogen op de korte, middellange en lange termijn. 

 

Onze beleggingsbeheerder heeft een eigen kader ontwikkeld om vast te stellen welke ESG-factoren van materieel belang zijn. 

Dit materialiteitskader is erop gericht de identificatie en beoordeling van ESG-factoren op sectorniveau te optimaliseren. Het 

helpt ons om de risico’s en kansen in kaart te brengen en kan daardoor ook helpen om potentiële waarde op te sporen. Het 

maakt duidelijk hoe ESG-kwesties van invloed zijn op de toevoer, de verwerkingscapaciteit, de productie en de resultaten van 

bedrijven. Dit biedt niet alleen de mogelijkheid de ESG-beleggingsanalyse meer toe te spitsen, maar biedt ook een gedegen 

onderbouwing aan andere instrumenten voor de integratie van ESG, helpt onze engagement vorm te geven en biedt een 

uitgangspunt voor gespreksonderwerpen in de dialoog met bedrijven. 

 

Het is belangrijk hierbij onderscheid te maken tussen relevante ESG-kwesties, die op dit moment van belang zijn voor bedrijven, 

en materiële ESG-kwesties, die van invloed zijn op de financiële stabiliteit van bedrijven en verweven zijn met hun 

bedrijfsmodel. De eerste stap bij het samenstellen van het materialiteitskader was bepalen wat als materiële factor geldt. 

 

Dit proces verliep volgens de volgende stappen: 

 Standaards definiëren: we analyseerden en kwantificeerden materiële kwesties die benoemd waren door 

organisaties als Sustainalytics en MSCI ESG. 

 Analyse op sectorniveau: we brachten de input voor de 24 sectoren die binnen de GICS-classificatie worden 

onderscheiden in kaart. 

 Relevantie voor beleggers: we hebben de verschillende taxonomieën over elkaar gelegd en gekeken welke materiële 

kwesties het meest relevant zijn voor beleggers; op basis daarvan hebben we de materiële kwesties gehergroepeerd 

naar wat voor ons en onze klanten het belangrijkste is. We hebben onze analisten en portefeuillebeheerders bij dit 

proces betrokken om hun visie te horen en hebben hun feedback in ons kader verwerkt. 
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 Momentum: de relevantie en impact van materiële ESG-kwesties kunnen in de loop van de tijd veranderen. Daarom 

is het essentieel om dit kader met vaste regelmaat op sectorniveau opnieuw tegen het licht te houden, om te bepalen 

of materiële ESG-kwesties die in de toekomst zijn vastgesteld nog steeds van materieel belang zijn.  

 

Nadat we bepaald hadden welke factoren we als materieel beschouwen, begonnen we het kader zelf op te bouwen. Dit bestaat 

uit de volgende vier pijlers: 

 Bedrijfsmodel 

 Ondernemingsbestuur 

 Milieu 

 Maatschappij 

 

Door “Bedrijfsmodel” op de eerste plaats te zetten (vóór de drie ESG-factoren), onderstrepen we hoe belangrijk het voor 

bedrijven is om innovaties op milieu en maatschappelijk niveau te integreren in hun dagelijkse bedrijfspraktijk. 

 

 

 
 

 

 

Hoewel dit materialiteitskader zeer geschikt is voor de analyse van bedrijven, hanteren we voor overheden en supranationale 

instellingen een andere aanpak, omdat veel ESG-factoren voor elk land van materieel belang zijn. Bijvoorbeeld de kwaliteit en 

beschikbaarheid van onderwijs en gezondheidszorg, politieke stabiliteit en de energiebronnen waarvan een land afhankelijk 

is. Bij de vaststelling van scores voor landen gebruiken we daarom voor elk land dezelfde factoren om ze vanuit een ESG-

perspectief met elkaar te vergelijken. Dit maakt het ook mogelijk om op te merken welke factoren aanleiding geven om niet 

in een bepaald land te beleggen. 

 

Het materialiteitskader is in het besluitvormingsproces voor beleggingen binnen onze Pensioen-benadering verankerd via de 

“ESG Lens”, die door onze beleggingsbeheerder ontwikkeld is. De ESG Lens is een instrument dat gebruikt wordt om bedrijven 

te analyseren op basis van meerdere externe gegevensbronnen, in combinatie met het materialiteitskader. 

 

 

 

 

ESG Lens voor pensioenfondsen 
 

 

 

De ESG Lens is een waardevol hulpmiddel voor de integratie van ESG. Het helpt onze beleggingsteams door aan elk bedrijf of 

land dat ze willen beoordelen een eenduidige ESG-score toe te kennen, op basis van een grotere reeks datapunten. De score 

die dit oplevert, vormt een belangrijke input voor onze algemene ESG-beoordeling van het bedrijf of land. 

 

De ESG Lens kan worden toegepast voor zowel aandelen- als obligatiestrategieën en zowel voor opkomende als ontwikkelde 

markten. Maar aangezien bij de ESG-analyse bedrijven andere data gebruikt worden dan bij de analyse van landen, is er niet 

één kader dat zowel voor bedrijven als voor landen een ESG-score oplevert. De manier waarop bepaald wordt welke factoren 

van materieel belang zijn, is dan ook afgestemd op het type beleggingen waarvoor een score wordt bepaald. De reden is dat 

de factoren die voor bedrijven van materieel belang zijn, per sector sterk verschillen, terwijl veel materiële factoren voor alle 

landen gelden. 

 

Daarom hebben we twee kaders ontwikkeld om zowel bedrijven als landen te analyseren: 

 De ESG Lens voor analyse van bedrijven 

 De ESG Lens voor analyse van overheden en supranationale instellingen 
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ESG Lens voor analyse van bedrijven 
Het model combineert een breed scala van gegevens uit uiteenlopende bronnen, waaronder dagelijkse cijfers, big data en 

meer traditionele ESG-databronnen. De ESG Lens biedt onze beleggingsbeheerders ook de mogelijkheid hun kennis en 

expertise te gebruiken om de datagestuurde score te verfijnen. Op deze manier combineert dit ESG-beoordelingsproces de 

sterke punten van menselijke intelligentie met de strikte aanpak van machine learning. 

 
 

 

Bij de analyse van bedrijven komt de initiële input voor de ESG Lens uit het ESG-materialiteitskader dat voor pensioenfondsen 

wordt gebruikt. Dit geeft informatie over de materiële risico's waaraan een bedrijf in een bepaalde sector is blootgesteld. In 

onze ogen stelt de afweging van deze materiële risico's en de manier waarop bedrijven hiermee omgaan, ons in staat 

diepgaand inzicht te krijgen in het potentiële economische succes van het bedrijf op lange termijn. 

 

Kwesties in verband met klimaatverandering hebben bijvoorbeeld een ander gewicht voor softwareontwikkelaars dan voor 

energiebedrijven, terwijl het gebruik van hulpbronnen en vervuiling, die beide zeer materieel zijn voor energiebedrijven, niet 

als materieel worden beschouwd voor vastgoedfirma’s. Wij maken in dit verband geen onderscheid tussen aandelen en 

bedrijfsobligaties, omdat we van mening zijn dat voor een bepaalde sector voor beide beleggingscategorieën dezelfde 

materiële factoren van invloed zijn. 

 

Alle factoren binnen de ESG-pijlers van het materialiteitskader (Milieu, Maatschappij en Ondernemingsbestuur) komen aan 

bod en worden gegroepeerd in zes categorieën. Onderstaande tabellen geven een voorbeeld van zo’n weging voor twee van 

de door ons beoordeelde sectoren. We wijzen erop dat dit geen statisch, maar een dynamisch model is. Dit betekent dat 

materiële factoren die vandaag relevant of irrelevant zijn, in de toekomst een andere relevantie kunnen krijgen, afhankelijk 

van hoe wereldwijde ontwikkelingen en de gestelde prioriteiten. 
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Om voor elke ESG-pijler een score te produceren wordt gebruik gemaakt van drie dataleveranciers: Sustainalytics, Refinitiv en 

TruValue Labs. Sustainalytics en Refinitiv leveren data over de ESG-situatie van bedrijven over de middellange en langere 

termijn, verkregen uit bronnen als beleidsstukken en jaarverslagen van bedrijven. Sustainalytics verzamelt en analyseert ook 

data over controverses. Deze data worden verrijkt door actuele en dynamische inzichten van TruValue Labs, dat vrijwel real-

time de nieuwsstroom rond bedrijven analyseert en kwantificeert, met behulp van de analyse van big data en machinale 

taalverwerking. 

 

Voor de berekening van scores voor bedrijven zijn minimumnormen geformuleerd met betrekking tot de beschikbaarheid van 

data. Bij het samenstellen van de ESG Lens kwam het echter vaak voor dat bepaalde waarden ontbraken. Daarom hebben we 

een algoritme voor ontbrekende waarden ontwikkeld, om deze ontbrekende datapunten toch te kunnen berekenen. Dit 

algoritme maakt gebruik van correlaties tussen andere datavelden en bedrijfskenmerken om een gefundeerde inschatting te 

kunnen maken van een redelijke waarde. 

 

Om tot afzonderlijke scores voor Milieu (E), Maatschappij (S) en Ondernemingsbestuur (G) te komen, rangschikken we alle 

bedrijven op basis van hun prestaties ten opzichte van hun sectorgenoten. Dit doen we op deze manier omdat het 

materialiteitskader voor elke sector afzonderlijk materiële kwesties benoemt, die bepalen welke score bedrijven krijgen. Maar 

aangezien deze scores gebaseerd zijn op een vergelijking binnen de sector, is het moeilijk om bedrijven uit verschillende 

sectoren met elkaar te vergelijken. Het is echter essentieel om vergelijkingen tussen sectoren te kunnen maken, aangezien 

portefeuilles bedrijven uit veel verschillende sectoren bevatten. Om deze vergelijkingen te kunnen maken, beoordelen we 

daarom twee extra aspecten van ESG-prestaties: hoe een bedrijf zich gedraagt (t.a.v. controverses) en wat het doet 

(activiteiten). 

 

Eerst corrigeren we de E-, S- en G-scores voor controverses, zoals wanpraktijken en ander omstreden gedrag, en nemen we 

voor elke controverse een verwachting op (negatief, neutraal of positief). Vervolgens beoordelen we een grote verscheidenheid 

aan controverses, waaronder de invloed van producten op de CO2-uitstoot, arbeidsverhoudingen en dierenwelzijn. Nadat we 

de E-, S- en G-scores op deze manier hebben gecorrigeerd komen we tot een initiële ESG-score. 

 

Vervolgens corrigeren we deze score op grond van de invloed van de activiteiten van een bedrijf, die we afmeten aan de 

inkomsten van het bedrijf uit bepaalde soorten producten en diensten. Door deze gegevens op te nemen, houden we niet 

alleen rekening met de interne ESG-prestaties van een bedrijf, maar ook met de ESG-impact van wat het bedrijf produceert of 

welke diensten het verleent. Zo beschouwen wij bedrijfsactiviteiten die verband houden met het aanbieden van groen vervoer 

of betaalbare huisvesting als duurzaam, terwijl we activiteiten die verband houden met thermisch steenkool of gokken als 

niet-duurzaam beschouwen. 

 

De ESG Lens levert uiteindelijk een uitgebreide score tussen 1 en 100 op. Deze vormt een samenvatting van de beoordeling 

van de ESG-prestaties van een bedrijf en helpt beleggingsbeslissingen te sturen. De score is niet zozeer een absoluut cijfer, 

maar een hulpmiddel voor onze beleggingsteams om de waardering en aantrekkelijkheid van een bedrijf te bepalen. Hij geeft 

een beeld van de sterke en zwakke punten van het bedrijf en helpt het te positioneren ten opzichte van zijn sectorgenoten. 

Aangezien de onderliggende gegevens dynamisch zijn, is de score ook een momentopname van de ESG-inspanningen van 

het bedrijf. De score kijkt daarom vanuit het nu naar de toekomst, om onze analisten en portefeuillebeheerders te helpen 

beslissen of zij de waarde van een aandeel hoger of lager moeten inschatten. 

 

 

 

ESG Lens voor analyse van overheden en supranationale instellingen 
De ESG Lens levert cruciale input voor de integratie van ESG in onze beleggingen in overheden en supranationale instellingen, 

zowel in ontwikkelde als opkomende markten. Deze tool stelt ons in staat te bepalen waar toekomstige risico's en kansen 

kunnen ontstaan en hoe goed landen zijn toegerust om op die risico's en kansen te reageren. Hij helpt ons ook om landen op 

een gestandaardiseerde manier met elkaar te vergelijken en vergroot daardoor de consistentie en meetbaarheid in ons 

beleggingsproces. 
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De ESG Lens voor analyse van overheden en supranationale instellingen bestaat uit twee pijlers: de ESG-ontwikkelingsscore 

en de ESG-stabiliteitsscore. De combinatie van de score voor elk van beide pijlers levert de totale ESG-score van een land op, 

zoals hierboven wordt geïllustreerd. 

 

De ESG Lens bekijkt meer dan 80 verschillende datapunten met betrekking tot overheden en supranationale instellingen, die 

verkregen worden uit uiteenlopende bronnen. Tot de belangrijkste daarvan behoren de beleidsgegevens van de Wereldbank 

en informatie van andere partijen die via de website van de Wereldbank toegankelijk is. We gebruiken deze tools van de 

Wereldbank voor ruim 60% van de data die we in onze analyse van overheden en supranationale instellingen verwerken. 

Daarnaast maken we gebruik van andere openbaar toegankelijke bronnen, zoals informatie die beschikbaar wordt gesteld 

door ngo’s zoals Transparency International en Harvard University. 

 

Gezien de vertraging waarmee veel ESG-informatie van overheden en supranationale instellingen (waaronder informatie over 

maatschappelijke en milieuontwikkelingen) ter beschikking komt, vullen we de input voor deze ESG Lens aan met big data. Zo 

kan de ESG-score voor elk land dagelijks worden geactualiseerd. Deze input omvat gegevens van MarketPsych, dat 

tekstherkenning en machinale taalverwerking gebruikt om wereldwijde nieuwsmedia af te speuren naar relevante ESG-

informatie over de landen waarop de ESG Lens zich richt. Ongeveer 12 datapunten (onder voorbehoud van kleine wijzigingen) 

zijn afkomstig van MarketPsych en zijn daarom niet openbaar toegankelijk. 

 

In tegenstelling tot de ESG Lens voor bedrijven maakt de ESG Lens voor overheden en supranationale instellingen geen 

onderscheid tussen de materialiteit van factoren op basis van geografie of andere onderscheidende factoren. Hoewel de mate 

waarin materiële factoren een land financieel beïnvloeden kan verschillen, zijn de meeste ESG-factoren - zoals de kwaliteit en 

beschikbaarheid van onderwijs en gezondheidszorg, politieke stabiliteit en de energiebronnen waarvan een land afhankelijk is 

- doorgaans voor elk land van materieel belang. Daarom gebruiken wij voor alle landen dezelfde factoren voor het bepalen 

van de score die tot uitdrukking brengt hoe ze zich vanuit ESG-perspectief tot elkaar verhouden. 

 

Hieronder volgt meer uitleg over de ESG-ontwikkelingsscore en de ESG-stabiliteitsscore, vooral toegespitst op hun doel, de 

onderliggende thema’s en de toepassing ervan. 

 

 

 

ESG-ontwikkelingsscore 
De ESG-ontwikkelingsscore beoordeelt het ontwikkelingsniveau van een land, op basis van onder meer algemeen erkende 

criteria zoals onderwijsniveau, armoedecijfers en normen voor goed bestuur. Deze score is gericht op de lange termijn en 

weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de beleggingsrisico's op de korte termijn. Het voornaamste doel is om het algemene 

niveau van ESG-ontwikkeling van een land vast te stellen, het te kunnen vergelijken met andere landen en de structurele 

verbetering of verslechtering ervan in de loop van de tijd te kunnen vaststellen. 

 

Wij verdelen de ESG-ontwikkelingsscore over drie pijlers: Milieu (weging van 25%), Maatschappij (25%) en Bestuurlijke factoren 

(50%). De hogere weging van de bestuurlijke factoren weerspiegelt de conclusies uit publicaties van ngo’s die erop wijzen dat 

goed bestuur voor landen een eerste vereiste is om aan hoge criteria op het gebied van milieu en maatschappij te kunnen 

voldoen. 

 

Elke pijler bestaat uit diverse beleggingsthema’s, die elk weer gebaseerd zijn op een selectie van ruwe datapunten. De pijler 

Maatschappij omvat bijvoorbeeld onder meer het thema genderongelijkheid, dat op zijn beurt datapunten omvat die te maken 

hebben met arbeidsparticipatie van vrouwen en ongelijkheid in de toegang tot scholen. 
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Alle ruwe datapunten in de E-, S- en G-pijlers krijgen een gelijke weging.  We normaliseren alle scores op een schaal van 0 tot 

100. Dit is een absolute schaal, die niet mag worden verward met een percentiel-klassement. De best mogelijke score voor elk 

ruw datapunt is 100. In de praktijk zal er niet in elke categorie een land zijn dat deze hoge score behaalt, aangezien het mogelijk 

is dat geen enkel land in die categorie "perfect" is. 

 

 

 

ESG-stabiliteitsscore 
De ESG-stabiliteitsscore is een aanwijzing voor de stabiliteit van een land wat betreft politieke gebeurtenissen, natuurrampen, 

sociaaleconomische spanningen, enzovoort. Het voornaamste doel is een overzicht te geven van de structurele 

beleggingsrisico’s die een land vertegenwoordigt en die niet in de eerste plaats van economische of financiële aard zijn. Deze 

score stelt gebruikers in staat actuele politieke of maatschappelijke gebeurtenissen in een context te plaatsen en is bedoeld 

als aanzet voor nader onderzoek naar kwesties waarop deze score de aandacht vestigt. 

 

De stabiliteitsscore is gebaseerd op vijf ruim gedefinieerde thema's, die elk een afzonderlijke score krijgen: geweld en 

terrorisme, verdeeldheid, sociaaleconomische spanningen, politieke onrust en natuurrampen. Elk thema is verder 

onderverdeeld in verschillende gegevens; zo omvat het thema politieke onrust datapunten die betrekking hebben op politieke 

stabiliteit en corruptieniveaus. 

 

Voor elk thema proberen we twee vragen te beantwoorden: 1) Hoe groot is de kans dat een gebeurtenis zich voordoet (risico)? 

2) Hoe goed is het land hierop voorbereid en welke maatregelen kan het nemen om dat risico te verminderen (beperking)? 

Landen met vergelijkbare risiconiveaus kunnen heel verschillend reageren op dezelfde risicovolle gebeurtenis, omdat ze over 

verschillende instrumenten beschikken om de economische of politieke gevolgen van dat risico te beperken. Om tot de 

stabiliteitsscore te komen wordt daarnaast gebruik gemaakt van big data, om actuele risicovolle gebeurtenissen aan het licht 

te brengen, zoals protesten of stakingen. Op basis van de risiconiveaus en het vermogen om risico’s te beperken kunnen we 

deze risicovolle gebeurtenissen in de context te plaatsen van de structurele kwesties waarmee een land te maken kan krijgen. 
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Disclaimer 
Dit document beschrijft de Richtlijnen voor Verantwoord Beleggen die door ING Solutions Investment Management S.A. 

(‘ISIM’) zijn opgesteld en die onder meer gevolgd dienen te worden door de beheerders van fondsen die door een 

entiteit van ING Groep N.V. zijn opgericht. Dit document is samengesteld door ISIM en is van toepassing voor alle 

fondsen en subfondsen van ISIM, maar vormt in geen enkel opzicht een beleggingsadvies of aanbeveling om in deze 

fondsen of subfondsen te beleggen. De Richtlijnen voor Verantwoord Beleggen van ISIM en de verwijzingen naar 

verschillende websites zijn bedoeld om een overzicht te geven van de manier waarop ESG-criteria worden toegepast bij 

het beheren van fondsen. Voordat u besluit om in welk product dan ook te beleggen, dient u de Essentiële 

Beleggingsinformatie (EBI) en het prospectus van het betreffende fonds zorgvuldig door te lezen. Alle documenten zijn 

te vinden op: https://www.ing-isim.lu. 

ING is een gedeponeerd handelsmerk van ING Groep N.V. 
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Bijlage I: Aanvullingen 

 

Hoewel sommige portefeuilles van ING afwijken van de beleggingsbenaderingen die beschreven worden in de “Richtlijnen voor 
verantwoord beleggen” en deze “Richtlijnen voor verantwoord beleggen – Pensioenbenadering”, zijn alle fondsen gebaseerd op 
een van de vijf beleggingsbenaderingen van ING (Traditioneel, Verantwoord, Duurzaam, Impact en Pensioen). Deze bijlage 
specificeert waar aanvullende informatie gevonden kan worden over de uitgangspunten van onze beleggingsbenaderingen. 

 ING Solutions Investment Management (ISIM) ondersteunt de ambities van ING Groep op het gebied van milieu, maatschappij 

en goed ondernemingsbestuur. Om deze ambities te helpen verwezenlijken, besteedt ISIM in het beheer van haar fondsen veel 

aandacht aan de implementatie van de “Richtlijnen voor verantwoord beleggen” en de “Richtlijnen voor verantwoord beleggen 

– Pensioenbenadering” van ING. Een duidelijk overzicht van de aanpak van ESG voor elk fondstype kan worden gevonden op 

deze webpagina.  

 Meer informatie over de methodologie die door de beleggingsbeheerder wordt gehanteerd, is de vinden op deze website. 

 Belangrijkste ongunstige effecten (Principal Adverse Impacts, PAI): de definities en de methodologie die voor de 

Pensioenbenadering gebruikt wordt, zijn te vinden op deze webpagina. 

  

https://www.ing-isim.lu/ESG
https://www.ing-isim.lu/webisim/content/dam/isim/pdf/communication/governance-policies/sustainability/Adverse_impact_statement_EN.pdf
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