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In deze publicatie vind je ons beleid op het gebied van de dialoog met bedrijven, ook wel engagementbeleid 

genoemd. Dit beleid geeft je als belegger inzicht in wat we verstaan onder engagement en hoe we dat vorm 

geven binnen ING.  

Dialoog tussen 

belegger en bedrijf 

om de duurzaamheid 

te versterken 

Betrokken zijn bij het 

bedrijf waarin je 

belegt 

Wat verstaan we onder engagement? 

Bij het woord engagement, denk je in eerste instantie aan een verloving. In de beleggingswereld 

ligt dat wat anders, maar in de basis lijkt het op elkaar. Bij een engagement hebben we het over 

het algemeen over een relatie tussen een belegger en een bedrijf. Deze relatie is niet alleen puur 

financieel, maar gaat verder. De belegger ziet zich als mede-eigenaar van een bedrijf en daarmee 

ook medeverantwoordelijke voor de activiteiten en het gedrag van een bedrijf. Als de belegger 

mogelijkheden ziet voor het bedrijf om zich beter te positioneren of te gedragen, en dan met 

name ten aanzien van andere stakeholders, dan wil hij of zij in gesprek met het bedrijf, met als 

doel om het gedrag of de activiteiten van het bedrijf te veranderen. Dit blijft meestal niet beperkt 

tot een gesprek of brief, maar leidt vaak tot een reeks van contactmomenten over enkele jaren 

verspreid. Op deze wijze ontstaat een sterkere betrokkenheid, engagement, tussen het bedrijf en 

de belegger. Het gaat dus bij engagement uiteindelijk om de dialoog tussen de belegger en het 

bedrijf, met als gezamenlijk doel de duurzaamheid van het bedrijf te versterken. 

Waarom engagement? 

Bij bewust en duurzaam beleggen, past het om in het beleggingsproces plaats in te ruimen voor 

engagement. Met engagement toon je aan dat je een betrokken belegger bent in het bedrijf. Je 

belegt niet in het bedrijf voor de korte termijn, enkel om te profiteren van een mogelijke positieve 

koersontwikkeling. Een dergelijke belegger maakt een bewuste keuze om in een bedrijf te 

beleggen, en doet dat omdat hij verwacht dat het bedrijf op de langere termijn kan profiteren van 

de activiteiten die het onderneemt. Hierin past een goede relatie met het bedrijf, waarbij je als 

belegger interesse toont in het bedrijf en zijn activiteiten, en het bedrijf helpt duurzamer te 

worden.  

Bewust beleggen 

Engagementrichtlijnen ING 
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Met het versterken van de duurzaamheid, wordt de veerkracht van een bedrijf verbeterd. Wanneer 

een bedrijf beter is ingebed in de maatschappij, is het makkelijker om rekening te houden met alle 

stakeholders, en kan het sneller en beter reageren op nieuwe ontwikkelingen in de maatschappij. 

Onderzoek heeft ook aangetoond dat engagements met een positieve uitkomst leiden tot 

positieve koersontwikkeling (Dimson 2012). Een ander, nog lopend onderzoek toont aan dat 

engagement de neerwaartse risico’s beperkt (Hoepner 2020).  

Engagement is middel 

om bewustzijn van 

bedrijven te 

verbeteren 

Hoe gaan we de dialoog aan? 

Voor ons is engagement een onderdeel van het totale duurzame beleggingsproces. Dit proces 

bestaat uit verschillende stappen en engagement, inclusief voting, is de laatste stap in het proces. 
Sommige beleggers vinden engageme

nt de 

beste manier om duurzaam bewustzijn te tonen. In 

hun ogen geeft alleen engagement de mogelijkheid om het gedrag van bedrijven te veranderen. 
Met het uitsluiten van bedrijven, zou je jezel

f de 

mogelijkheid ontnemen om met bedrijven in 

gespr

ek te 

gaan. Ook wij vinden engagement belangrijk als middel om bedrijven te veranderen, 

maar wij hechten groot belang aan een goede duurzame toetsing van bedrijven. Wij beleggen 

liever niet in bedrijven met controversieel gedrag. Omdat wij dat niet passend vinden, maar ook 

omdat dergelijk gedrag een negatief effect kan hebben op de koersontwikkeling van het bedrijf. 

Met onze engagements richten wij ons dan ook voornamelijk op het verbeteren van het bewustzijn 

bij bedrijven over belangrijke duurzame ontwikkelingen, om zo hun veerkracht, en daarmee die van 

hun beleggers, te verbeteren. Het gaat er niet om hen te vertellen wat ze niet goed doen, maar om 

te vertellen hoe het beter kan. Wil je meer weten over onze voting-richtlijnen, kijk dan op onze 

website www.ing-isim.lu/esg. 

Wij werken samen 

met engagement-

adviseur 

Sustainalytics 

Samenwerking met andere beleggers 

Om de veerkracht van de bedrijven waarin we beleggen te versterken, kijken we vooral naar de 

mogelijkheid om met andere beleggers samen de dialoog aan te gaan met bedrijven. Op deze 

manier kunnen we profiteren van elkaars kennis, en versterken we tijdens de dialoog onze positie 

naar de bedrijven toe. Onderzoek door Dimson (2019) geeft ook aan dat gezamenlijke 

engagements effectiever kunnen zijn.  

Wij kennen twee soorten samenwerkingen: 

a) samenwerkingen met een engagementadviseur

b) samenwerkingen met andere beleggers.

In onze engagementpraktijk zullen wij gebruik maken van beide varianten, waarbij we de nadruk 

leggen op de samenwerking met een adviseur, in ons geval Sustainalytics. In 2019 heeft 

Sustainalytics, GES International overgenomen. GES is een Zweeds bedrijf gespecialiseerd in 

engagement- en voting-advies voor institutionele beleggers. Het bedrijf heeft meer dan 25 jaar 

ervaring in de advisering. Voor de komende jaren hebben we besloten om onze engagement te 

richten op een tweetal thema’s.  

1. De toekomst van het werk (The future of work)

2. Verantwoorde schone technologie (Responsible cleantech)

Deze thema’s sluiten aan op de richting van ING Groep: Klimaatactie en Financiële gezondheid. Met 

deze richting wil ING Groep zijn klanten ondersteunen, zowel bedrijven als particulieren, met als 

doel beide partijen veerkrachtiger te maken. 

De andere samenwerkingsvorm is met andere beleggers. Er zijn vier varianten waar we ons met 

ING op richten.  

a) Deelname aan het Platform Living Wage Financials. Met deze groep beleggers willen we

de betaling van een leefbaar loon door bedrijven in de leveranciersketen van kleding en

voedselbedrijven stimuleren.

b) Lidmaatschap van de Nederlandse Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling

(VBDO). Het VBDO wil duurzaam beleggen in Nederland een belangrijkere plaats in laten

nemen. Een onderdeel van de werkzaamheden is het engagen met (vooral Nederlandse)

bedrijven om duurzaamheid te verbeteren.

c) Ondersteunen van initiatieven van andere beleggers via het platform van de PRI, het

internationale verband van beleggers voor verantwoord beleggen.

d) Het stimuleren van de beheerders van de beleggingsfondsen waarin wij beleggen, om te

engagen met bedrijven om duurzaamheid te verbeteren.
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Hoe we rapporteren 

Voordat je kunt veranderen, moet je je bewust zijn van de noodzaak van verandering. Kennis speelt 

hierbij een belangrijke rol. Dit geldt voor bedrijven, maar ook voor beleggers. Jaarlijks zullen we dan 

ook rapporteren over de verschillende initiatieven die we ondernemen op het gebied van 

engagement. Hiermee geven we inzicht in de stappen die we maken, maar ook in de dilemma’s die 

we tegenkomen in de transitie naar een duurzamere economie. 

Bijdragen aan de 

versterking van de 

veerkracht van 

bedrijven 

Wat zijn onze verwachtingen? 

Engagement is een onderdeel van ons totale duurzame beleggingsproces. Wij richten ons dus niet 

alleen op engagement, maar vinden dat engagement onze aanpak versterkt. Onze focus blijft een 

goede continue toetsing van bedrijven op duurzaamheid voordat we ze in de portefeuille 

opnemen, maar ook als ze daarin eenmaal zijn opgenomen. Wij hebben niet de verwachting dat 

we bedrijven in ons eentje kunnen veranderen. Wel verwachten we dat we, door op een structurele 

wijze samen te werken en met de kracht van het merk ING Groep, kunnen bijdragen aan een 

versterking van de veerkracht van bedrijven. 

Disclaimer 
Dit document wenst bestaande en toekomstige investeerders te informeren betreffende de ING engagementrichtlijnen 
('Richtlijnen') welke worden toegepast binnen de beheerde fondsen. Dit document is opgesteld door ING Solutions 
Investment Management (ISIM) op basis van de Richtlijnen zoals vastgesteld door ING Bank N.V. Voor verdere informatie 
betreffende de door ISIM beheerde fondsen, en de richtlijnen welke door ISIM worden toegepast, verzoeken wij u het KIID, 
de prospectus, of de ‘Policies’ pagina van de ISIM website https://www.ing-isim.lu/policies te raadplegen.

Neem de essentiële beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende instrument zorgvuldig door
voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Alle documenten zijn te vinden op https//www.ing-isim.lu.

ING is een geregistreerd handelsmerk van ING Groep N.V. 
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