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BELEGGEN

Interessante relevante beleggíngskansen identificeren

Maatschappelijk rendement
meetbaar?
Vermogensbeheerders weten uiteraard precies wat de financiële
prestaties zijn van hun beleggingen, maar waar het nog aan ontbreekt
zijn gedegen en betrouwbare gegevens die inzicht geven in de
maatschappelijke impact van beleggingsfondsen. Duurzaam of
verantwoord beleggen is nu niet het eerste waar beleggers aan denken.
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PGGM heeft daarom in samenwerking met het Erasmus
Centre for Strategic Philanthropy (ECSP) aan de Erasmus
Universiteit van Rotterdam een methodologie ontwikkeld
die inzicht geeft in het maatschappelijk reudement.
Duurzaam of verantwoord beleggen is in tijden van
financiële crisis wellicht niet het eerste waar (profes-
sionele) beleggers aan denken. Een solide financieel ren-
dement op hun portefeuílle, dat is belangrijk en dat is al
moeilijk genoeg. Men zou bijna over het hoofd zien dat
een solide financieel rendemem ook wordt bedreigd door
verschillende andere potentiële crises, zoals die als gevolg
van klimaatverandering, schaarste van belangrijke hulp-
bronnen als énergie en water, stijgende voedselprijzen en
grote inkomensongelijkheid. Niet alleen hangen de
diverse crises in hoge mate sarnen, ook vcrsterken ze el-
kaar. Zo zagen we in de aanloop naar de Arabische lente

: dat hoge voedselprijzen aanleiding kunnen zijn voor
grote sociale onrust. De sociale onrust in het Midden-
Oosten is vervolgens weer sterk van invloed op bijvoor-
beeld de olieprijs en zorgt daarmee voorverdere onzeker-
heid en volatiliteit op de financiële markten. Om hun
deelnemers ook in de toekomst van een goed en waarde-
vol pensioen te kunnen voorzien, zullen pensioenfond-
sen zich ook hiertegen moeten wapenen. In toenemende
mate zien we mede daarom dat institutionele beleggers
meer verantwoord beleggen. De VN Principles for
Responsible Investment hebben hierbij een belangrijke
katalyserende rol gespeeld (zie hiernaast). De integratie

van factoren op gebied van milieu, maatschappij en goed
ondernemingsbestuur (in het Engels afgekort met ESG)
in beleggingsprocessen draagt bij tot een beter inzicht in
materiële risico's die dergelijke thema's met zich mee-
brengen. Zo levert het een bijdrage aan risicomanage-
ment.

Principles for Responsible Investment
Vijf jaar geleden definieerde een klein aantal institutione-

le partijen onder auspiciën van de VN een set van zes uit-

gangspunten met betrekking tot verantwoord beleggen.

De uitgangspunten dienen als richtlijn voor vermogens-

bezitters en vermogensbeheerders die in hun beleggings-

beleid rekening willen houden met milieu, maatschappij

en goed ondernemingsbestuur. Inmiddels hebben zich

wereldwijd meer dan goo institutionele beleggers bij dit

initiatief aangesloten. Gezamenlijk beheren zij een belegd

vermogen van zo'n $ 30 biljoen. De aangesloten beleggers

trekken samen op, bijvoorbeeld in de dialoog met onder-

nemingen. Verder rapporteren zij jaarlijks hoe zij de uit-
gangspunten in de praktijk brengen.

Maar ook is er de mogelijkheid om het pensioenkapitaal
op nog veel directere wijze in te zetten om bij te dragen
aan oplossingen voor grote maatschappelijke vraag-
stukken. Als uitvoeringsorganisatie belegt, beheert en
administreert PGGM circa € 105 miljard aan beleggingen
van verschillende Nederlandse pensioenfondsen. Een
deel van dit vermogen wordt belegd in gerichte ESG-
beleggingen. Deze omvatten een aantal hoofdthema's,
zoals duurzame énergie, schone technologie, microfi-
nanciering en duurzame bosbouw. Met de gerichte ESG-
beleggingen een financieel rendemem behalen, is de
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kerntaak. Maar het is ook de intentie om via deze beleg-
gingen een bijdrage te leveren aan de oplossing van
maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaatverander-
ing. Financieel rendement is meetbaar, maar wat het
maatschappelijk effect is van dit soort beleggingen, dat
weten veel beleggers niet.

Maatschappelijke impact

gedefinieerd in verschillende projecten, zoals het Global
Reporting Initiative, de Impact Reporting &1 Investment
Standards (IRIS), de World Business Council for
Sustainable Development en de MilJenniumdoelen.
Het onderzoek leidde tot de selectie van de acht belang-
rijkste impactgebieden, die de -kern vormen van de
methode:
1.Werkgelegenheid
2. Lokale ontwikkeling
3. Capaciteitsopbouw

Daarom is in samenwerking met de Erasmus Universiteit
een methode om het maatschappelijk rendement te
meten ontwikkeld. Door het meten en monitoren van de
(verwachte) maatschappelijke impact van gerichte ESG-
beleggingen:

• kunnen beter gefundeerde beleggingsbeslissingen wor-
den genomen,

• kan actief worden gestuurd op maatschappelijke
toegevoegde waarde,
• kan hier helder over worden gecommuniceerd naar
klanten, deelnemers en andere belanghebbenden,
• kan in samenwerking met de fondsbeheerders worden
gezocht naar mogelijkheden om positieve effecten te ver-
groten en mogelijke negatieve impact van deze beleg-
gingen te reduceren.
Beursgenoteerde ondernemingen rapperteren steeds
vaker en uitgebreider over duurzaamheidsaspecten. Voor
beleggingsfondsen en de projecten of ondernemingen
waarin zij beleggen is echter nog weinig informatie
beschikbaar over hun prestaties op sociaal, economisch
of milieugebied. De ontwikkelde methode is daarom in
eerste instantie gebruikt om op
basis van conclusies uit aca-
demisch onderzoek inzicht te
geven in de verwachte maatschap-
pelijke toegevoegde waarde van
de gerichte ESG-beleggingen. Op
termijn kan de methode ook wor-
den gebruikt om op basis van dan
beschikbare gegevens over de
du rzaamheidsprestaties van be-
leggingsfondsen het daadwerke-
lijke maatschappelijke effect in
kaart te brengen.
Voor de ontwikkeling van de
methode zijn meer dan duizend
verschillende impactgerelateerde
indicatoren op relevantie onder-
zocht en gegroepeerd in duur-
zaamheidsthema's. Er is daarbij
gekeken naar indicatoren die zijn

Binnen elk van deze impactgebieden zijn subcategorieën
van mogelijke indicatoren gedefinieerd die de verschil-
lende aspecten van het thema in kaart brengen. Zo zijn
voor het meten van de effecten op capaciteitsopbouw niet
alleen de maatstaven voor innovatie meegenomen, maar
bijvoorbeeld ook indicatoren voor kennisoverdracht naar
opkomende markten. Voor de bepaling van de toege-
voegde waarde op gebied van empowerment is zowel
gekeken naar de kansen die worden gecreëerd voor
gemarginaliseerde groepen, als naar bescherming van
hun basisrechten en de toegang die zij hebben tot
basisvoorzieningen.
Op basis van een grondige literatuurstudie en na consul-
tatie van experts is voor elke gerichte ESG-belegging het
verwachte impactníveau op de acht verschillende impact-
gebieden in kaan gebracht.
Hierbij is de specifieke situatie voor iedere belegging mee-
genomen, zoals het accent van het fonds (bijvoorbeeld
duurzame énergie], het type beleggingen (bijvoorbeeld

het percentage dat in wind- of
zonne-energie wordt belegd) en
het geografisch werkterrein, net als
de mate van financiële betrokken-
heid bij het fonds. Verder is voor
elk fonds een specifieke vergelij-
kingssituatie geïdentificeerd ten
opzichte waarvan de effecten
uiteindelijk zijn vastgesteld.
Er is niet alleen gekeken naar de
positieve effecten, bijvoorbeeld
het effect op de emancipatie van
vrouwen door toegang tot finan-
ciële dienstverleníng, Er is ook
gekeken naar eventuele negatieve
effecten, zoals het gebruik van tox-
ische materialen bij de productie
van zonnepanelen. Daarnaast zijn
indirecte of onbedoelde effecten
van belang, zoals het effect van

4. Empowerment

BELECiGEN

5. Gezondheid en veiligheid
6.Grondstofgebruik
7. Ecosystemen
8.Afval en uitstoot
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bio-brandstoffen op de voedselvoorziening. Dit zijn
onderwerpen die mogelijk aanleiding geven tot een kri-
tisch maatschappelijk debat. Het is in de communicatie
naar verschillende belanghebbenden van groot belang
om een compleet en genuanceerd beeld van de
maatschappelijke impact van deze beleggingen te schet-
sen. Ook is de identificatie van mogelijke negatieve
effecten nodig om deze zo goed mogelijk te kunnen mo-
nitoren en waar mogelijk in samenwerking met bijvoor-
beeld de fondsmanager te mitigeren. Zo wordt bij een
bosbouwproject bijvoorbeeld gekeken naar het waterver-
bruik. Dat kan met name bij plantages vrij hoog zijn. Met
de fondsmanager wordt dan gekeken naar het water-
beleid. Het succes wordt gemeten door bijvoorbeeld te
kijken hoe biodiversiteit wordt beschermd door behoud
van bepaalde bosgebieden. Niet alle acht thema's zijn
altijd relevant. Het instrument biedt een raamwerk voor
afspraken met fondsen en de bedrijven waarin zij deel-
nemen over de onderwerpen waarover zij jaarlijks verant-
woording moeten afleggen.
Dankzij de toepassing van deze methodologie zijn
waardevolle inzichten verkregen in de verwachte
maatschappelijke toegevoegde waarde van gerichte ESC-
beleggingen. Daarmee zijn de definitie en doelstellingen
van die beleggingen verder aangescherpt. Ook vormt de

Voorbeeld Social Impact Scorecard
De scorekaart voor maatschappelijke impact visualiseert

in een spinnenwebgrafiek het verwachte effect van een

fonds op een schaal van -3 (sterk negatief effect) tot +3

(sterk positief effect). Dit is te zien in het voorbeeld van de

scorekaart van een fictief Renewable Energy Fund. Het

fonds in het voorbeeld belegt in wind- en zonne-energie

in West-Europa en heeft als vergelijkingssituatie de huidi-

ge Europese energiemix. Dit fonds scoort zoals verwacht

hoog ten aanzien van de positieve effecten op afval en

uitstoot. De verwachte positieve toegevoegde waarde ten

aanzien van werkgelegenheid is beperkt en het effect op

empowerment is, gezien de Europese context, nihil.

Employment
3 .

Health and Safety
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methodiek de basis voor aanvullende vragen in de due
diligence voor nieuwe gerichte ESC-beleggingen.
De methodiek wordt op dit moment verder uitgerold. In
verschillende pilotprojecten wordt nauw samengewerkt
met externe fondsmanagers om te komen tot betrouw-
bare informatie met betrekking tot voor die beleggingen
relevante impactindicatoren. Zo kan op termijn ook het
daadwerkelijke maatschappelijke effect van deze beleg-
gingen worden vastgesteld en op regelmatige basis ge-
volgd en geëvalueerd worden. Naast de reguliere eisen
voor financiële rapportage, zullen de eisen met
betrekking tot verslaglegging over economische, maat-
schappelijke en milieueffecten in de toekomst ook in
contractuele overeenkomsten worden opgenomen.
Voor zover beschikbaar, zullen definities voor indicatoren
worden gehanteerd die afkomstig zijn van instanties die
zich met de ontwikkeling van rapportagestandaarden
bezighouden, zoals de Impact Reporting & Investment
Standards (IRIS) en het Global Reporting Initiative. IRIS
werd specifiek ontwikkeld om te komen tot een gemeen-
schappelijke rapportagetaal voor impactgerelateerde indi-
catoren. Standaardisering van de communicatie en rap-
portage over maatschappelijke en milieuprestaties door
beleggingsfondsen is waardevol en maakt bijvoorbeeld
benchmarking mogelijk. Ook kunnen rapportage-eisen
hiermee worden gestroomlijnd en vereenvoudigd.

Het meten van maatschappelijke toegevoegde waarde van
beleggingsfondsen staat nog in de kinderschoenen. Het is
daarom niet alleen van groot belang om aan te sluiten bij
dergelijke initiatieven tot standaardisering, maar ook om
hieraan bij te dragen vanuit de eerste ervaringen met de
implementatie van deze methodologie. Daarnaast neemt
PCCM lessen over de toepassing van dit instrument mee
in andere initiatieven om het maatschappelijk rendement
van de totale portefeuille inzichtelijk te maken. Bij
voorkeur wordt dit instrument samen met andere beleg-
gers verder ontwikkeld. Verstandige beleggers kunnen de
maatschappelijke toegevoegde waarde van hun beleggin-
gen inzichtelijk maken. Dit stelt fondsen in staat interes-
sante en maatschappelijk relevante beleggingskansen te
identificeren. Het kapitaal dat hiermee beschikbaar komt
voor dergelijke beleggingen kan een belangrijke bijdrage
leveren aan het oplossen van grote maatschappelijke
uitdagingen en daarmee aan een waardevolle en meer
duurzame toekomst. •

Voor meer informatie zie
http://www.pggrn.nljmaatschappelijkrendement

PENSIOEN BESTUUR & MANAGEMENT NUMMER 2 2012/57


