
WELKOM



PROGRAMMA

15:00 – 15.05 inleiding dagvoorzitter Hans Op’t Veld (PGGM)

15:05 – 15:20 Sandra Pellegrom (Ministerie van Buitenlandse Zaken)

15:20 – 15:40 Caspar Snijders (ACTIAM)

15:40 – 16:00 Raymond Jacobs (Franklin Templeton)

16:00 – 16:30 Expertpanel (Jacqueline Duiker van VBDO, 
ministerie van Buitenlandse Zaken, ACTIAM, Franklin Templeton)

16:30 Afsluiting





Plan voor een toekomstbestendige wereld:

• People, Planet, 
Prosperity & 
Peace door 
Partnerschap

• Universeel
• Inclusief
• Ondeelbaar



Monitoring en rapportage



Responsible
for growth

Classification: confidential

Impact investing binnen de beursgenoteerde 
(vastgoed)aandelenmarkt

1 Oktober 2020



Classification: public
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Context voor impact investing

Bron: National Intelligence Council: Global Trends 2030: Alternative Worlds



Classification: public
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Risico’s transitie ook steeds meer in de 
spotlight
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Transitie naar een duurzame samenleving

Mate waarin investeringen zijn blootgesteld aan transitie- en 
materiële/ fysieke duurzaamheidsrisico’s

Uitsluiting bedrijven die ethische principes overtreden

Investeren in aanbieders met een positieve en intentionele bijdrage 
aan de Sustainable Development Goals (SDGs)
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Transitie naar een duurzame samenleving

Uitsluiten op basis van sociaal-ethische criteria

Beginselen op het gebied van de mens(-heid)

Beginselen op het gebied van milieu

Beginselen op het gebied van maatschappij
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Transitie naar een duurzame samenleving
Fossiele brandstoffen Gedrag en integriteit

Watergebruik

Landgebruik Beheer chemisch afval

Sociaal kapitaal
Menselijk kapitaal

• Investeer in bedrijven die oog hebben voor veranderende 
materiële eisen op het gebied van milieu, maatschappij en goed 
bestuur en die het vermogen hebben om zich voor te bereiden 
op de materiële en operationele risico's die de transities met 
zich meebrengen.

• Vermijd bedrijven die onacceptable gedrag vertonen, die buiten 
de planetaire grenzen actief zijn en die ver van de vereiste 
transitiepaden verwijderd zijn.



Classification: public

• 12 trn USD jaarlijkse investeringen nodig

• Financiële sector een van de mogelijke 
aanjagers van deze transitie

• Zowel private als publieke inzet nodig
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UN Sustainable Development Goals 

“The world best plan to end poverty,reduce  inequalities 
and to tackle climate change”



Classification: public

European Commission: “The 
European Green Deal”

• Europe’s New Growth Strategy

• Klimaat neutraal in 2050

• Mobilisatie van 1 triljoen EUR 
duurzame investeringen
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EU ambitieus en zichtbaar

EU Emission Trading Scheme
• Maximum cap on emissions
• Verwachting dat EU target voor 

emissies zal verlagen naar -55% in 
2030

European Commission: “Next 
Generation EU”
• Mei 2020

• 750 mlrd EUR budget om het herstel 
van COVID te kick-starten

• EU wilt 547 mlrd EUR in groene 
projecten investeren over de periode 
van 2021-2027



Classification: public
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US… 



Classification: public
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Selectie belegbaar universum
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Investment proces – Een belegbaar
universum

Universum data provider
~22,000 companies

0

Future proof: SDG performance*
~1,600 / ~600 companies

1

Planetary Boundaries
~340 companies

2

ACTIAM’s FIP / ESG score
~165 companies

3

Positive selection
+~75 companies

4

~280 companies

Bedrijven mogen niet in de categorie zitten van onacceptabel gedrag

Uitzondering mogelijk bij gebrek aan data na minutieuze screening van specialisten

Bedrijven worden gescreened op de planetary boundaries

The universe has 15 SDGs:

Screening: bedrijven met een positieve bijdrage aan de SDGs.

De omzet van SDG gerelateerde producten en services moet voldoende opwegen ten opzichte
van de volledige omzet

Source: ACTIAM. *SDG #16 and #17 cannot be invested in. **We currently check against 6 Planetary Boundaries.



17

Impact in opkomende landen



Classification: public

• Gezondheidszorg

• Woningen of 
complexen voor 
ouderenzorg

• Laboratoria

• Energy efficiëntie

• Outsourcing van 
data centers op 
schaal

• Maar ook op 
gebied van retail
complexen is 
energie efficiëntie 
van belang

• Betaalbare 
woningen

• Specifiek aanbod 
betaalbare 
woningen

• Rapportage 
belangrijk
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Impact bedrijven in vastgoed 3 categorieën
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Portfolio construction

Source: ACTIAM, for illustrative purposes only

Conviction
Mandate restrictions 

& targets

Target: 

water and CO2
Research input

PORTFOLIO
Mandate guidelines
• Risk Management

– Land/sector weights

Doel is outperformance ten opzichte van de brede benchmark, anders is verhaal rondom kansen van de SDGs
voor beleggingen niet meer intact

Dit alles met een horizon van meerdere jaren, de investeringen die nodig maken lange termijn 
aandeelhouderschap noodzakelijk
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Reporting impact to customers (1/2)

Source: ACTIAM, for illustrative purposes only
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Reporting impact to customers (2/2)



DISCLAIMER

ACTIAM NV strives to provide accurate and actual information from reliable sources. However, ACTIAM cannot 
guarantee the accuracy and completeness of the information that is given in this presentation (hereinafter 
called: the Information). The Information can contain technical or editorial inaccuracies or typographic errors. 
ACTIAM does not give guarantees, explicitly or implicitly, with regard to the question if the Information is 
accurate, complete or up-to-date. ACTIAM NV is not obliged to adjust the Information or to correct inaccuracies 
or errors. 
The recipients of this Information cannot derive rights from this Information. The Information provided in this 
presentation is based on historical data and is no reliable source for predicting future values or rates. The 
Information is comparable with, but possibly not identical to the information that is used by ACTIAM for internal 
purposes. ACTIAM does not guarantee that the quantitative yields/profits or other results with regard to the 
provided Information will be the same as the potential profits and results according to the price models of 
ACTIAM NV.
The discussion of risks with regard to any Information cannot be considered as a complete enumeration of all 
recurring risks. The here mentioned Information shall not be interpreted by the recipient as business, financial, 
investment, hedging, trade, legal, regulating, tax or accounting advice. The recipient of the Information himself is 
responsible for using the Information. The decisions based on the Information are for the recipient´s expense 
and risk.


