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Module 2 

            Introductie duurzame finance - sustainable rating &   

  sustainable funding 

 

Sustainability (= duurzaamheid) betekent in onze eigen behoeften voorzien zonder het 
vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te 
brengen. Naast natuurlijke hulpbronnen hebben we ook sociale en economische hulpbronnen 
nodig. Duurzaamheid is dus niet alleen ecologisch. Verankerd in de meeste definities van 
duurzaamheid vinden we ook zorgen over sociale rechtvaardigheid en economische 
ontwikkeling. 

Sustainable/duurzame finance  

= duurzaam ondernemen (strategie en beheer) 

+ non financial reporting (niet-financiële rapportering) 

+ sustainable rating (duurzaamheidsbeoordeling) 

+ sustainable funding (~subsidies voor duurzaam onderondernemen) 

 

A. Hoe beoordeelt de buitenwereld uw bedrijf? Sustainable rating. 

Definitie:  

de definitie voor ESG-scores en ESG-ratingbureaus wordt gegeven als bedrijven die "een 
emittent van effecten (hetzij van obligaties, hetzij aandelen) beoordelen op basis van hun 
blootstelling en prestatie ten opzichte van ESG-factoren en vergeleken met hun 
concurrenten". Deze gegeven indicatoren zijn kwantitatief en worden betaald door 
investeerders. 

 

Overzicht van verschillende ratingbedrijven  

ESGRA ESG Rating Agencies  

CRA Credit Rating Agencies Fitch, Standard and Poor's, Moody 

De volgende ESG-ratingbureaus dekken de meeste wereldwijde largecapbedrijven en worden 

het meest gebruikt door vermogensbeheerders en beleggers. Al deze ESG-beoordelingen zijn 
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beschikbaar op de Bloomberg-terminal en sommige zijn ook beschikbaar voor het publiek op 

internet:  

RobecoSAM Total Sustainability Rank - rangschikt bedrijven ten opzichte van 

branchegenoten op het gebied van E-, S- en G-statistieken RobecoSAM Corporate 

Sustainability Assessment (CSA; de rating die ten grondslag ligt aan de Dow Jones 

Sustainability Indices (DJSI) 

Sustainalytics ESG-risicoclassificaties - meet de blootstelling van een bedrijf aan 

branchespecifieke materiële ESG-risico's en hoe goed risico's worden beheerd 

ISS Governance Quality Score - Identificeert corporate governance-risico's op basis van 

bestuursstructuur, aandeelhoudersrechten, beloning en audit 

CPD - meet het niveau van toewijding aan mitigatie, aanpassing en transparantie aan 

klimaatverandering 

Deze ratingbureaus gebruiken een combinatie van bedrijfsinformatie, openbaar beschikbare 

bronnen en eigen onderzoek. Sommige providers gebruiken AI-technologieën om internet te 

scannen op nieuws en ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beoordeling van het 

bedrijf. 

Momenteel zijn er ongeveer 30 belangrijke ESG-dataproviders over de hele wereld, 

waaronder de hierboven genoemde grote bureaus. Minder dan een handvol hiervan hebben 

echter wereldwijde dekking. Om in te spelen op de diverse en groeiende behoeften aan ESG-

data in Groot-China, zijn er een aantal kleine dataproviders in opkomst om informatie te 

verstrekken over bedrijven in de regio.  

Overzicht van verschillende ratingstandaarden 

 

RobecoSAM Corporate Sustainability 

CDP Climate, Water & Forest Scores  

Sustainalytics’ ESG Risk Ratings  

Bloomberg ESG Disclosure Scores  

ISS-Oekom Corporate Rating  

ISS QualityScore  

Vigeo Eiris Sustainability Rating  

 Thompson Reuters ESG Scores  

 MSCI ESG Ratings  

 FTSE Russell’s ESG Ratings  

EcoVadis CSR Rating 

 

 

Vigeo Eiris en Moody's Investors Service bundelen hun krachten op 15/4/2019 om de 

erkenning en de waarde van niet-kredietbeoordelingen te vieren. Vigeo Eiris bevestigt hun 
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gedeelde gemeenschappelijke doelen en heeft het aanbod van Moody's Investors Service om 

haar meerderheidsaandeelhouder te worden, aanvaard. Deze beslissing werd op 27 maart 2019 

unaniem goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Vigeo Eiris. 

Een vragenlijst die in 2018 in de Verenigde Staten is gedaan door het Amerikaanse SIF aan 

vermogensbeheerders waarom ze ESG-criteria opnemen in hun verschillende 

beleggingsprocessen, bleek als de belangrijkste reden klantvraag. Andere motivaties die in 

deze studie werden genoemd, waren de vervulling van missie of waarden, het nastreven van 

milieu- of sociale voordelen, het behalen van meer rendement in de loop van de tijd, en tot 

slot de vermindering van risico's die ook in overeenstemming zijn met de vervulling van 

fiduciaire plicht. De implementatie van een of meer VN-doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling werd ook genoemd als een nieuwe, kleine motivatie. 

 

Deze bureaus proberen vervolgens twee problemen op te lossen (Chatterji & Levine, 2006): 

de eerste is om het bedrijf, de topmanagers en de raad van bestuur te helpen begrijpen of er 

waardevolle langetermijnactiva en relaties worden gecreëerd. Deze niet-financiële 

prestatiestatistieken kunnen dat wel uiterst belangrijk zijn voor een betrouwbare analyse van 

het bedrijf. De tweede waarover gesproken wordt, in lijn met de eerste, is om de andere kant 

van het spectrum, vertegenwoordigd door klanten, toezichthouders of potentiële werknemers, 

te helpen om de sociale prestaties van het bedrijf beter te leren kennen. De externe druk is 

zeker belangrijk voor bedrijven en zij zullen hun gewoonten en handelen naar aanleiding 

daarvan veranderen. Niet alleen het beter leren kennen van de bedrijven, maar ook het 

identificeren van bedrijfsrisico's blijkt een zeer belangrijk aspect te zijn (Schäfer, 2005). 

 

B. Sustainable funding 

 
Wat is een duurzame financier? (profiel, interesses, ...)  Landschap van duurzame 

financiers (types, ....)  Hoe overtuig je duurzame investeerders?  Overzicht van 

verschillende duurzame financieringsmogelijkheden 

Wat is de huidige situatie van onze 'klassieke' Belgische banken: 

BNP: CEO Max Jadot - maart 2021: 'Duurzaamheid wordt cruciale factor in 
kredietverlening' 

 
Ondernemingen moeten hun bankier in de toekomst veel gedetailleerder uitleggen welke 

initiatieven ze nemen om hun klimaatrisico’s aan te pakken. ‘Tot nog toe gebeurde dat nog 

tamelijk vrijblijvend, maar nu de toezichthouders, NGO’s en de stakeholders van banken zich 

steeds strenger opstellen zal die informatie meer en meer een voorwaarde worden om verder 

zaken te kunnen doen’, zegt BNP Paribas Fortis-topman Max Jadot. 

 

De Europese Centrale Bank dringt er bij de banken van de eurozone op aan dat ze kunnen 

uitleggen hoe ze de risico’s van de klimaatverandering kunnen opvangen. Tegen volgend jaar 

zouden de banken worden onderworpen aan een Europese klimaatstresstest. 

 

‘Ook ondernemingen moeten zich hierop voorbereiden, want dat thema zal een belangrijk 

onderdeel worden van de dialoog met hun bankier', zegt Jadot. 'Banken zullen bedrijven nog 

meer vragen stellen over de duurzaamheid van hun business, over hun energiebeleid, 

enzovoort.' 

 

Het wordt best mogelijk dat wie daar geen afdoend antwoord op kan geven niet in aanmerking 

komt voor een krediet, zegt Jadot. Al benadrukt de CEO dat dat nog niet meteen het geval zal 
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zijn. ‘Het debat gaat nu over wanneer die nieuwe regels worden ingevoerd. Het zal dus meer 

een evolutie dan een revolutie zijn.’ 

 

Bij BNP is er de mogelijkheid om een korting van 15 bps op tarief investeringskrediet (vast) 

/leasing  te bekomen indien het project waarvoor financiering gevraagd wordt in aanmerking 

komt. Hieronder is een lijst (niet exhaustief ) van mogelijke projecten die in aanmerkingen 

kunnen komen:  

• Energie & Water besparing + hernieuwbare energie zoals:  

o energie-audit/consulting;  

o isolatie;  

o energiezuinige verwarmings– koel- en ventilatiesystemen;  

o warmterecuperatiesystemen;  

o zuinige warmwatersystemen;  

o kamerthermostaat;  

o energiezuinige verlichting;  

o productie en gebruik van hernieuwbare energie: zonnepanelen, windenergie, 

…  

o lucht- en waterdichtingswerken;  

o waterbesparingssystemen; waterrecyclage en -zuiveringssystemen  

o groen dak;  

• Vergroening van mobiliteit, zoals  

o elektrische voertuigen of voertuigen op CNG / LNG  

o investeringen in alternatieve duurzame transportwijzen  

o laadstation/opladers voor elektrische voertuigen  

• Vernieuwingen in het productieproces, zoals  

o oplossingen voor het verminderen van verpakkingsafval:  

o recycleerbare en/of composteerbare verpakkingen.  

o recuperatie van gebruikte elektrische / elektronische apparaten.  

• Systemen om de levensduur van producten te verlengen  

• Deeleconomie: Verkoop van diensten in plaats van producten (bijv. Verlichting in 

plaats van lampen, mobiliteit in plaats van wagens)  

• Circulaire Economie: projecten die afval gebruiken als nieuwe grondstof (bijv. Residu 

van de maiscultuur als grondstof voor de productie van biologische brandstoffen)  

• Korte keten  

• Projecten in de sociale sector:  

• Financiering van projecten van Sociale Ondernemers  

• Ouderenhuisvestingsprojecten  

• Scholenfinanciering  

• Nevenfinanciering van PPS (Publiek Private Samenwerking) bijv. Scholen van 

Morgen)  

•  

Het dossier dient voorgelegd te worden aan hun team experten.  

Belfius 

 

17/3/2021 Op vlak van beleggingen zijn wij hier hard mee bezig. Op gebied van funding heb 

ik hierover geen feedback. 
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ING 

16/3/ 2021 ik weet niet zo direct iemand aan wie ik deze vraag kan bezorgen. Ik heb het intern 

doorgestuurd naar ons departement kredietverlening algemeen. 

KBC 

22/3/ 2021 Deze materie zit momenteel bij ons nog in zijn beginfase van verdere uitrol. Hoe 

wij hier mee omgaan is dus nu nog niet volledig duidelijk. In dit opzicht kunnen wij hier nog 

niet officieel over communiceren. Ik hou je op de hoogte van zodra bij ons alles concreter 

wordt. 

Triodos Bank 

VDK Bank 

Trividend belegt risicokapitaal (achtergestelde leningen en eigen vermogen) in sociale 

ondernemingen in Vlaanderen en Brussel, met een focus op het creëren van banen voor 

mensen die verder staan van de arbeidsmarkt. Trividend treedt op als een actieve 

minderheidsaandeelhouder en neemt meestal een bestuursfunctie in bij hun deelnemingen. 

Duurzame investeerders: 

Beleggers en vermogensbeheerders benaderen ESG anders: een opmerkelijke reeks ESG 

integratietechnieken bestaan bij beleggings- / vermogensbeheermaatschappijen. Sommigen 

hebben volledig embedded ESG, terwijl anderen het net beginnen toe te passen, soms relatief 

ad hoc. Deze verschillen in aanpak zijn van invloed op zowel de manier waarop bedrijven 

ESG-ratings gebruiken (bijvoorbeeld bedrijven met minder interne middelen en minder ESG-

expertise zijn zwaarder afhankelijk van ratings) en hoe deze betrokken zijn bedrijven. Al 

voorspellen we dat steeds meer investeerders en vermogensbeheerders zullen verhuizen 

op weg naar volledige ESG-integratie in de toekomst, verwachten we dat die overgang op zijn 

minst meerdere jaren zal vergen. 

 

Investeerders wijzen op ESG-ratings van bedrijven, directe betrokkenheid bij bedrijven, intern 

onderzoek en duurzaamheidsrapporten van bedrijven als de meest bruikbare bronnen van 

ESG-informatie, waarbij de meerderheid minstens één keer per week ESG-ratings gebruikt. 

Ze gebruiken er vaak meer dan één beoordelen, geven er de voorkeur aan om toegang te 

krijgen tot zoveel mogelijk onderzoek, en ze evalueren regelmatig welke beoordelingen die ze 

gebruiken. De factoren die het belangrijkst zijn bij de selectie van ESG-ratings zijn: het aantal 

bedrijven een rating dekt, kwaliteit en openbaarmaking van ratingmethodologie, focus op 

materiaal kwesties, de geloofwaardigheid van gegevensbronnen en de ervaring van het 

onderzoeksteam.  

 

Voor duurzaam investeren zijn er verschillende strategieën: 

• Negatieve screening - Gekenmerkt door het uitsluiten van een portefeuille of fonds 

bepaalde sectoren, bedrijven of praktijken, 

• Positieve screening - Selectie van uitstekende ESG-prestatiebedrijven met betrekking tot de 

industrie collega's, 

• Normgebaseerde screening - Rekening houden met minimumnormen van de zakelijke 

praktijk gebaseerd op internationale normen, 
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• ESG-integratie - Opname van milieu-, sociale en bestuurlijke factoren in de 

financiële analyse, 

• Investeren met een duurzaamheidsthema - Investeren in thema's of activa of bedrijfstakken 

specifiek gerelateerd aan duurzaamheid, 

• Impact Investing - Investeringen in projecten gericht op het oplossen van ecologische of 

sociale oplossingen problemen, 

• Corporate Engagement en aandeelhoudersactie - Gebruikmaken van de 

aandeelhoudersmacht en positie om het gedrag van bedrijven te beïnvloeden. 

Negatieve screening kwam in 2018 binnen als de meest toegepaste strategie in Europa 

rapport van de Global Sustainable Investment Alliance. Kijkend naar de Verenigde Staten, dit 

plaats wordt ingenomen door de ESG Screening-strategie. Het is ook belangrijk op te merken 

dat deze strategie heeft degene met de hoogste groei in alle strategieën in de afgelopen twee 

jaar. 

 

verschil tussen institutionele en particuliere beleggers, een classificatie die ook wordt gegeven 

aan de beleggingen die worden beheerd door vermogensbeheerders. Als institutionele 

beleggers zijn degenen met hogere minimale investeringsniveaus, zoals pensioenfondsen, 

stichtingen en universiteiten, terwijl particuliere beleggers persoonlijke investeringen doen, 

dus deze 

met over het algemeen lagere minimale investeringsniveaus. Het is bekend dat institutionele 

beleggers domineren de markt, maar de waarheid is dat particuliere beleggers een hoger en 

hoger laten zien interesse in duurzaam beleggen, waardoor het gewicht van de detailhandel is 

toegenomen investeerders in duurzaam beleggen van de afgelopen jaren (25% in 2018 

tegenover 20% in 2016), via hetzelfde GSIR-rapport. Hoewel dit fenomeen kan worden 

toegeschreven aan de opkomst van millennials investeren (EY, 2014), is het ook waar dat 

duurzaam beleggen geen gemakkelijke strategie is voor een normale particuliere belegger 

vanwege de hoge kosten (Hvidkjær, 2017). 

 
Netwerken 
 
Solifin is het Belgisch netwerk voor impactinvestering. https://solifin.be/nl/  
 

Het wil het aantal impactondernemingen in België en hun kwaliteit verhogen door een betere 

samenwerking binnen het ecosysteem. De 7 stichtende leden zijn: Citizenfund, Credal, 

Lita.co, Scale Up, SI2 fund, Triodos Bank en Village Finance  Piet Colruyt 
 
Subsidies voor duurzaam ondernemen 
 

De overheid heeft tal van subsidiemaatregelen gecreëerd om het bedrijfsleven te 

ondersteunen. Met de reeks brochures Subsidiegidsen voor de ondernemer biedt Agentschap 

Innoveren & Ondernemen basisinformatie aan over de belangrijkste subsidiemaatregelen per 

thema. Omdat de accountmanagers deze thematiek van zeer nabij volgen worden deze 

brochures zeer snel geactualiseerd:  

 

Startplannen; 

Investeren als kmo; 

Investeren als grote onderneming; 

Innovatief ondernemen; 

Aanwerven en opleiden; 

Duurzaam ondernemen; 

Internationale ambities. 
 


