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Samenvatting 
 
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU (SFDR) verplicht bedrijven om aan te geven of zij 
in hun beleggingsproces rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten op het gebied van 
duurzaamheid. 
 
Comgest Group1 zal vanaf 1 januari 2022, via zijn Europese dochters Comgest S.A.2 en Comgest Asset 
Management International Ltd.3 bij zijn beleggingsbeslissingen rekening houden met de belangrijkste 
ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren.  
 
Deze verklaring geeft een overzicht van het beleid en de methodes die zullen worden gebruikt om die 
ongunstige duurzaamheidseffecten te identificeren, te prioriteren en aan te pakken.  
 
Comgest zal rekening houden met negatieve effecten van zijn beleggingen op duurzaamheidsfactoren en 
die waar mogelijk beperken. Om dat te ondersteunen, zal Comgest erover waken dat zijn beleggingsteams, 
inclusief het gespecialiseerde team van ESG-analisten, waar mogelijk over een breed scala aan gegevens, 
onderzoek en analyses met betrekking tot de negatieve effecten beschikken. Daarnaast heeft Comgest een 
stem- en engagementsbeleid geïmplementeerd en steunt het momenteel verschillende internationale 
standaarden ter verbetering van schadelijke effecten voor het milieu en de maatschappij.4  
 
Wij zijn van mening dat alle beleggingen impact hebben op de maatschappij en het milieu en wij 
beschouwen verantwoord beleggen als een onderdeel van onze fiduciaire plicht als vermogensbeheerder. 
Al meer dan dertig jaar beheren wij uitsluitend Quality Growth aandelenportefeuilles voor de lange 
termijn.  En wij streven ernaar de langetermijnbelangen van onze cliënten te beschermen door te beleggen 
in ondernemingen waarvan het financiële rendement duurzaam is tot ver in de toekomst. Daarom moeten 
wij de sociale en milieu-impact van de ondernemingen waarin wij beleggen monitoren om te kunnen 
beoordelen of zij de voorwaarden voor duurzame groei ondersteunen en of hun bestuursstructuren 
zodanig zijn opgezet dat alle relevante belanghebbenden eerlijk worden behandeld. Dat is belangrijk voor 
de financiële resultaten van onze cliënten, omdat zij ook op andere gebieden belanghebbende zijn, als 
consument, werknemer, burger en lid van de samenleving. 
 
ESG-research is geïntegreerd in het beleggingsproces van Comgest, omdat we daarmee naar onze mening 
de 'kwaliteit' van een onderneming beter kunnen beoordelen. ESG-gerelateerd onderzoek, dat wordt 
uitgevoerd door zowel ESG-analisten als bedrijfsanalisten, wordt gebruikt als aanvulling op de 
fundamentele analyse die op een andere wijze wordt uitgevoerd en om de kennis van onze analisten over 
de bedrijven die zij volgen te vergroten, zowel wat betreft de belangrijkste materiële risico's als de kansen 
die van invloed kunnen zijn op een bedrijf. In het kader van het ESG-integratieproces beoordelen de 
beleggingsteams van Comgest de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten van de ondernemingen 
waarin we beleggen door de veertien verplichte indicatoren voor de belangrijkste negatieve effecten, zoals 
vermeld in bijlage 1 van de gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288, te monitoren, evenals twee optionele 
indicatoren die Comgest heeft gekozen.  
 
De inspanningen om de nadelige effecten te beperken, omvatten de toepassing van een gericht 
uitsluitingsbeleid voor bepaalde activiteiten waarvoor de duurzaamheidsrisico's en schadelijke effecten 
doorgaans groter zijn.  
 
De matigingsinspanningen omvatten ook engagementsactiviteiten met ondernemingen waarin we 
beleggen door te stemmen op de jaarlijkse algemene vergadering en de dialoog aan te gaan met de 
onderneming over specifieke ESG-kwesties, evenals door sectorinitiatieven te blijven ondersteunen en 
gebruiken als leidraad voor de manier waarop Comgest de belangrijkste negatieve effecten beoordeelt.  
 
Uiterlijk op 30 juni 2023 zal een volledig verslag met een beoordeling van de indicatoren die negatieve 
gevolgen kunnen hebben voor de duurzaamheid beschikbaar zijn over de periode 1 januari 2020 - 31 
december 2022. 

 
1 Comgest Global Investors, S.A.S. is de holdingmaatschappij van Comgest Group, die zes vermogensbeheermaatschappijen omvat: 
Comgest, S.A. (Parijs), Comgest Far East Ltd (Hong Kong), Comgest Asset Management International Ltd (CAMIL)(Dublin), Comgest Asset 
Management Japan Ltd (Tokyo), Comgest Singapore Pte Ltd (Singapore) en Comgest US LLC (Boston). Comgest heeft ook de volgende 
dienstverlenende kantoren: Comgest Deutschland GmbH (Düsseldorf), Comgest Benelux B.V. (Amsterdam), Comgest Australia Pty Ltd 
(Sydney), en kantoren van CAMIL in Londen, Milaan en Brussel. 
2 LEI: 9695009FD7COWRM2FU86 
3 LEI: 635400IFPTXRPJVEVJ24 
4  https://www.comgest.com/en/our-business/esg/our-commitments 

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj
https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/engagement-policy.pdf
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Beschrijving van de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

 

INDICATOREN VOOR ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD 

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid 
Parameter  
(uitgedrukt in marktwaarde) 

Van 
toepassing 

Broeikasgasemissies 1. BKG-emissies Scope 1-BKG-emissies Ja 
Scope 2-BKG-emissies Ja 

Scope 3-BKG-emissies Ja 

Totale BKG-emissies Ja 

2. Koolstofvoetafdruk Koolstofvoetafdruk Ja 

3. BKG-intensiteit 
ondernemingen waarin 
is belegd 

BKG-intensiteit ondernemingen 
waarin is belegd 

Ja 

4. Blootstelling aan 
ondernemingen die 
actief zijn in de fossiele 
brandstoffensector 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen actief in de 
sector fossiele brandstoffen 

Ja 

5. Aandeel verbruik en 
opwekking niet-
hernieuwbare energie 

Aandeel verbruik van niet-
hernieuwbare energie en 
opwekking van niet-
hernieuwbare energie van 
ondernemingen waarin is belegd, 
uit niethernieuwbare 
energiebronnen, ten opzichte 
van hernieuwbare 
energiebronnen, uitgedrukt als 
percentage van de totale 
energiebronnen 

Ja 

6. Intensiteit 
energieverbruik per 
sector met grote 
klimaateffecten 

Energieverbruik in GWh per 
miljoen EUR aan inkomsten van 
ondernemingen waarin is belegd, 
per sector met grote 
klimaateffecten 

Ja 

Biodiversiteit 7. Activiteiten met 
negatieve gevolgen voor 
biodiversiteitsgevoelige 
gebieden 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen met 
vestigingen/activiteiten in of bij 
biodiversiteitsgevoelige gebieden 
wanneer de activiteiten van die 
ondernemingen negatieve 
gevolgen voor die gebieden 
hebben 

Ja 

Watergehalte 8. Emissies in water Door de ondernemingen waarin 
is belegd veroorzaakte emissies 
in water (in ton) per miljoen EUR 
aan beleggingen, uitgedrukt als 
gewogen gemiddelde 

Ja 

Afval 9. Aandeel gevaarlijk afval 
en radioactief afval 

Door de ondernemingen waarin 
is belegd, geproduceerd 
gevaarlijk afval en radioactief 
afval (in ton) per miljoen EUR 
aan beleggingen, uitgedrukt als 
gewogen gemiddelde 

Ja 
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INDICATOREN VOOR ONDERNEMINGEN WAARIN IS BELEGD 

INDICATOREN VOOR SOCIALE THEMA’S EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 
EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, EN BESTRIJDING VAN CORRUPTIE EN 

OMKOPING 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid 

Parameter  
(uitgedrukt in 
marktwaarde) 

Van 
toepassin
g 

Sociale thema’s en 
arbeidsomstandigheden 

10. Schendingen van de 
beginselen van het VN 
Global Compact of van 
de richtsnoeren voor 
multinationale 
ondernemingen van de 
Organisatie voor 
Economische 
Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen die 
betrokken zijn geweest bij 
schendingen van de 
beginselen van het VN 
Global Compact of van de 
OESO-richtsnoeren voor 
multinationale 
ondernemingen 

Ja 

11. Ontbreken van 
procedures en 
compliancemechanisme
n voor het monitoren 
van de naleving van de 
beginselen van het VN 
Global Compact en de 
OESO-richtsnoeren voor 
multinationale 
ondernemingen 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder een 
beleid voor het monitoren 
van de naleving van de 
beginselen van het VN 
Global Compact en de OESO-
richtsnoeren voor 
multinationale 
ondernemingen of zonder 
regelingen voor de 
afhandeling van klachten 
waarmee schendingen van 
die VN-beginselen of OESO-
richtsnoeren kunnen worden 
aangepakt 

Ja 

12. Niet-gecorrigeerde 
loonkloof tussen 
mannen en vrouwen 

Gemiddelde niet-
gecorrigeerde loonkloof 
tussen mannen en vrouwen 
bij ondernemingen waarin is 
belegd 

Ja 

13. Genderdiversiteit raad 
van bestuur 

Gemiddelde verhouding 
tussen aantal vrouwelijke en 
mannelijke leden in de raad 
van bestuur van 
ondernemingen waarin is 
belegd, uitgedrukt als 
percentage van alle leden in 
de raad van bestuur 

Ja 

14. Blootstelling aan 
controversiële wapens 
(antipersoneelsmijnen, 
clustermunitie, 
chemische wapens en 
biologische wapens) 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen die zijn 
betrokken bij de productie of 
verkoop van controversiële 
wapens 

Ja 
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INDICATOREN VOOR BELEGGINGEN IN OVERHEDEN EN SUPRANATIONALE 
INSTELLINGEN 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid 

Parameter  
(uitgedrukt in 
marktwaarde) 

Van 
toepassin
g 

Ecologisch 15. Broeikasgasintensiteit Broeikasgasintensiteit van 
landen waarin wij beleggen 

Ja 

Sociaal 16. Landen waarin wij 
beleggen waarin sociale 
schendingen 
plaatsvinden 

Aantal landen waarin wij 
beleggen die te maken 
hebben met sociale 
schendingen (absoluut en 
relatief aantal gedeeld door 
alle landen waarin wij 
beleggen), zoals vermeld in 
internationale verdragen en 
conventies, de beginselen 
van de Verenigde Naties en, 
waar van toepassing, de 
nationale wetgeving 

Ja 

    

INDICATOREN VOOR BELEGGINGEN IN VASTGOEDACTIVA 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid 
Parameter  
(uitgedrukt in marktwaarde) 

Van 
toepassing 

Fossiele 
brandstoffen 

17. Blootstelling aan fossiele 
brandstoffen via 
vastgoedactiva 

Aandeel beleggingen in 
vastgoedactiva die een rol 
spelen bij het winnen, 
opslaan, vervoeren of 
produceren van fossiele 
brandstoffen 

Nee* 

Energie-
efficiëntie 

18. Blootstelling aan energie-
inefficiënte vastgoedactiva 

Aandeel beleggingen in 
energie-inefficiënte 
vastgoedactiva 

Nee* 
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ANDERE INDICATOREN VOOR DE BELANGRIJKSTE ONGUNSTIGE EFFECTEN OP 
DUURZAAMHEIDSFACTOREN 

KLIMAAT- EN ANDERE MILIEU-INDICATOREN 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid Parameter 
(uitgedrukt in marktwaarde) 

Van 
toepassing 

Emissies 19. Beleggingen in 
ondernemingen zonder 
initiatieven voor 
koolstofemissiereductie 

Aandeel beleggingen in 
ondernemingen zonder 
initiatieven voor 
koolstofemissiereductie die 
aansluiting bij de 
Overeenkomst van Parijs 
beogen 

Ja 

INDICATOREN VOOR SOCIALE THEMA’S EN ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN, 
EERBIEDIGING VAN DE MENSENRECHTEN, EN BESTRIJDING VAN CORRUPTIE EN 

OMKOPING 

Indicator ongunstige effecten op duurzaamheid Parameter  
(uitgedrukt in marktwaarde) 

Van 
toepassing 

Bestrijding 
van corruptie 
en omkoping 

20. Ontbreken van een beleid 
tegen corruptie en 
omkoping 

Aandeel beleggingen in 
entiteiten zonder een beleid 
tegen corruptie en omkoping 
dat in overeenstemming is 
met het Verdrag van de 
Verenigde Naties tegen 
corruptie 

Ja 

* Comgest belegt niet in vastgoedactiva. 

I. Beschrijving van het beleid voor de identificatie en prioritering van de 
belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren 

A) Goedkeuringen van beleidslijnen  

Het beleid met betrekking tot de belangrijkste schadelijke effecten wordt goedgekeurd door het 
duurzaamheidscomité van Comgest Group, het beleggingscomité van de groep en de raden van bestuur 
van Comgest S.A. en CAMIL.  

B) Implementatie 

Het beleid wordt in de hele groep geïmplementeerd door de regionale beleggingsteams van Comgest, 
waarbij de ESG-analisten fungeren als coördinatoren en hoeders van het ESG-integratieproces, onder 
toezicht van de chief investment officer van de groep en het beleggingscomité van de groep.   

ESG-factoren worden opgenomen in het beleggingsbesluitvormingsproces met als doel de financiële 
langetermijnresultaten van onze portefeuilles te verbeteren, in overeenstemming met de doelstellingen. 
Deze benadering is erop gericht Comgest te informeren over ESG-factoren die kansen kunnen bieden en 
om duurzaamheidsrisico's te identificeren die een negatief effect op het rendement kunnen hebben. Als 
onderdeel van het ESG-integratieproces zullen de beleggingsteams van Comgest een beoordeling maken 
van de belangrijkste negatieve duurzaamheidseffecten van de ondernemingen waarin wij beleggen. 
Daartoe worden de veertien belangrijkste verplichte indicatoren voor schadelijke effecten opgevolgd 
waarvan sprake in bijlage 1 van de gedelegeerde verordening (EU) 2022/1288 en de twee optionele 
indicatoren die Comgest heeft gekozen.  

Comgest houdt vrijwillig rekening met de volgende twee belangrijke indicatoren voor schadelijke effecten: 

 Ontbreken van een beleid tegen corruptie en omkoping:  

Omkoping komt in vele sectoren en landen nog altijd voor, in verschillende vormen. Die activiteit 
is in veel landen illegaal en heeft negatieve gevolgen voor de economie en de maatschappij. 
Wanneer omkoping aan het licht komt, kan dat tot heel hoge boetes, reputatieschade, ontslag 
van het management en operationele storingen leiden. Daarom vinden wij het een belangrijke 
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maatstaf om na te gaan of ondernemingen waarin wij beleggen een anti-omkopings- en -
corruptiebeleid voeren. Wij kunnen ook rekening houden met de kans dat omkoping of corruptie 
zich voordoet, ongeacht of er al dan niet een beleid voor is, rekening houdend met de locatie en 
het soort activiteiten, de lokale gebruiken in de betrokken landen en de governance- en 
compliancecultuur binnen de onderneming waarin wij beleggen. 
 

 Beleggingen in ondernemingen zonder initiatieven voor koolstofemissiereductie n:  

Wij vinden initiatieven om de koolstofuitstoot te verminderen essentieel om in de toekomst 
koolstofneutraal te worden en onze beleggingen af te stemmen op het klimaatakkoord van Parijs. 
In het kader van onze evaluatie van de belangrijkste schadelijke effecten kijken wij of 
ondernemingen initiatieven hebben genomen en zo niet, dan moedigen wij hen aan om dat wel 
te doen tijdens onze contacten met de ondernemingen. 

De beleggingsteams van Comgest houden rekening met gegevens over de belangrijkste negatieve 
effecten van de bedrijven waarin ze beleggen en van leveranciers van gespecialiseerde ESG-research 
(zoals MSCI ESG Research) om te bepalen waar de belangrijkste effecten op ecologisch en sociaal 
perspectief kunnen liggen. De beschikbaarheid van gegevens, de kwaliteit van de gegevens en de 
volledigheid, met name in opkomende markten en over small- en midcaps kan een uitdaging zijn. Als er 
geen gegevens beschikbaar zijn over een onderneming of als de ESG-analisten of bedrijfsanalisten die 
gegevens onbetrouwbaar of onnauwkeurig achten, wordt er aanvullend kwalitatief onderzoek gedaan 
naar mogelijke negatieve effecten en wordt er een redelijke conclusie getrokken over de vermoedelijke 
effecten van die beleggingen op basis van de beschikbare informatie (zoals engagement van de 
onderneming, nieuws over de onderneming, samenwerking met externe gegevensleveranciers of externe 
deskundigen, evaluatie van de sector of de normen die in die sector worden gehanteerd). Aangezien 
ESG-gegevens veranderen, kunnen onze kwalitatieve beoordeling en de informatie van externe bronnen 
mettertijd onvolledig of onnauwkeurig worden. Dat zal actief worden opgevolgd om te verzekeren dat 
wij onze evaluatie bijstellen zodra er voldoende betrouwbare gegevens beschikbaar zijn. 
 

Indien uit onze beoordeling van de indicatoren van de belangrijkste schadelijke effecten materiële risico's 
naar voren komen, kan dat ook een invloed hebben op onze inschatting van het ESG-kwaliteitsniveau van 
een onderneming en zo ook op onze waarderingsmodellen en onze portefeuillesamenstelling. Als een 
onderneming waarin wij beleggen met betrekking tot een bepaald thema niet presteert zoals wij 
verwachten, kan Comgest dat aanpakken via engagement, stemgedrag en belangenbehartiging over 
specifieke ESG-thema's en door initiatieven binnen de sector te blijven ondersteunen. Vastgestelde schade 
op ecologisch, sociaal en governancevlak kan ook worden beperkt door middel van een uitsluitingsbeleid. 
Zo wil Comgest dat bedrijven waarin het belegt, een uitstapbeleid uit steenkool voeren als dat relevant is 
voor hun activiteiten en hanteren wij een uitsluitingsbeleid met betrekking tot ondernemingen die een 
link hebben met controversiële wapens. Dat beleid helpt om de schadelijke effecten van de indicatoren 1, 
2 en 14 te verminderen. 

Comgest zal jaarlijks en op entiteitsniveau de schadelijke effecten van zijn beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren evalueren. Die informatie zal worden gebruikt in toekomstige actieplannen en 
engagementsdoelstellingen. 

 
II. Engagementbeleid 

Als actieve manager zien wij betrokkenheid bij bedrijven (engagement) als een belangrijk onderdeel van 
onze beleggingsaanpak. De beleggingsteams van Comgest analyseren relevante en materiële indicatoren 
die negatieve effecten kunnen hebben, door middel van diepgaande research en dialoog met de 
ondernemingen waarin ze beleggen. Daarmee kan Comgest zijn kennis over de bedrijven vergroten en 
gebieden identificeren waar engagement de grootste impact zou kunnen hebben.  

De beleggingsteams van Comgest kunnen rechtstreeks contact opnemen met de ondernemingen of 
samenwerken met andere beleggers om samen met de onderneming waarin ze beleggen een plan te 
maken om de negatieve effecten te beperken of te elimineren. Soms kunnen de beleggingsteams besluiten 
om met meerdere ondernemingen samen de dialoog aan te gaan over een specifieke ESG-kwestie die 
relevant kan zijn voor een groot deel van de portefeuille. Bij de prioritering van onze inspanningen om 
negatieve gevolgen te verhelpen door middel van engagement, beoordelen wij onder meer de materialiteit 
van de kwestie, de kans op succes van de engagementinspanningen en de omvang van onze deelnemingen.  
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Binnen ons engagementsproces zijn er mogelijkheden om te escaleren wanneer een kwestie voldoende 
significant is en wanneer we geen vooruitgang kunnen boeken. Als eerste stap in de escalatie zullen de 
beleggingsteams doorgaans hun bezorgdheid uiten tegenover de raad van bestuur van de onderneming 
waarin ze beleggen, en eventueel tegenover onafhankelijke leden van die raad van bestuur. De 
beleggingsteams kunnen ook een samenwerking met andere beleggers overwegen, wat efficiënter kan zijn 
om de gewenste resultaten van escalatieactiviteiten te bereiken. Wanneer die gesprekken niet de richting 
uitgaan die het beleggingsteam in het belang van onze cliënten en beheerde fondsen acht, worden andere 
opties overwogen, waaronder, maar niet beperkt tot: 

 stemmen tegen resoluties op aandeelhoudersvergaderingen. 
 een aandeelhoudersresolutie indienen. 
 de belegging geheel of gedeeltelijk verkopen als er geen vooruitzicht is dat de onderneming het 

roer zal omgooien en onze bekommernis significant is. 
 minder frequent ook regelgevers of de pers informeren over het standpunt van Comgest. 

Als langetermijnbelegger weten wij dat engagement slechts geleidelijk aan vruchten afwerpt en dat we 
onze inspanningen soms vele jaren moeten voortzetten vooraleer we kunnen zeggen dat ons engagement 
zijn doel heeft bereikt. 

Als we geen vooruitzicht hebben dat de onderneming veranderingen zal doorvoeren en als onze 
bekommernis significant is, kunnen we onze positie verkopen. Zodra een engagement een significante 
bekommernis blijkt, leggen wij in het belang van onze cliënten een maximale termijn van vijf jaar vast 
om onze inspanningen verandering teweeg te laten brengen voor wij uit de belegging stappen. 

Comgest heeft zijn stem- en engagementsbeleid opgesteld op basis van zijn eigen overtuigingen, algemeen 
aanvaarde best practices en hoge governancestandaarden. Alle details vindt u in ons stem- en 
engagementsbeleid en in het Proxy Voting Dashboard. 

A) Prioriteiten in ons engagement 

Wij identificeren engagementsthema's waarvoor wij gemeenschappelijke thema's zien ontspruiten uit 
onze individuele dialoog met ondernemingen en uit de globale prioriteiten die wij als verantwoordelijke 
belegger hebben vooropgesteld. Als we bepalen op welke punten we zullen focussen, houden we ook 
rekening met de resultaten van onze evaluatie van de belangrijkste schadelijke gevolgen. 

Comgest heeft de volgende drie thema's geïdentificeerd als significant voor alle portefeuilles en 
ondernemingen waarin het belegt, met betrekking tot primaire ESG-risico's en de beperking van de 
belangrijkste schadelijke effecten, namelijk klimaat, biodiversiteit en mensenrechten.  

Die thema's zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en kunnen niet in silo's worden benaderd. Het is 
belangrijk synergieën te benutten om koolstofarme, natuurlijke en mensgerichte modellen te promoten. 
Zo helpt de bescherming van tropische wouden niet om alleen het verlies aan biodiversiteit een halt toe 
te roepen, ook om de capaciteit van de aarde te vergroten om koolstof op te slaan en de rechten van 
inheemse gemeenschappen te beschermen.  

Meer informatie daarover vindt u in ons stem- en engagementsbeleid op onze website. 
 
 
III. Verwijzingen naar internationale normen 

Comgest ondersteunt verschillende internationale initiatieven ter promotie van positieve ontwikkelingen 
binnen de financiële sector en de samenleving als geheel, die als leidraad dienen bij de beoordeling van 
belangrijke negatieve effecten. Comgest neemt deel aan internationale initiatieven om het gedrag van 
bedrijven te verbeteren (bedrijfsethiek, deugdelijk bestuur, respect voor het milieu, respect voor 
mensenrechten en arbeidsrechten enz.) en om de transparantie te vergroten. Die initiatieven geven ons 
ook een externe kijk, waardoor wij kunnen analyseren hoe doeltreffend de beperking van de schadelijke 
effecten is.  

Om zowel Comgest als de ondernemingen waarin wij beleggen te helpen bij een transparante en 
informatieve rapportage, volgen of ondersteunen wij de volgende initiatieven: 

https://www.comgest.com/-/media/comgest/esg-library/esg-en/voting-policy-and-principles.pdf
https://vds.issgovernance.com/vds/#/MjMyMA==/
https://www.comgest.com/en/our-business/esg
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INITIATIEF  DETAILS 

Principes voor 
verantwoordelijk 
beleggen  
(PRI)  

Comgest heeft die in maart 2010 al ondertekend. In de PRI-
rapportagecyclus 2021 kreeg Comgest op alle criteria een vier sterren 
toegekend: Beleggingsbeleid en beleid voor zorgvuldig beheer; Direct - 
Beursgenoteerde aandelen - Actief fundamenteel - oprichting; Direct - 
Beursgenoteerde aandelen - Actief fundamenteel - stemmen.  
Het recentste PRI-transparantierapport en -beoordelingsrapport van 
Comgest vindt u hier.  

Value Reporting 
Foundation  

Comgest steunt sinds 2013 de Value Reporting Foundation* om 
geïntegreerde rapportagepraktijken te promoten.  
*De International Integrated Reporting Council (IIRC) en de Sustainability 
Accounting Standards Board (SASB) zijn in juni 2021 gefuseerd tot de Value 
Reporting Foundation.  

 

A) Standaarden en initiatieven voor andere klimaatgerelateerde indicatoren 

Comgest Group heeft ervoor gekozen de volgende standaarden en/of initiatieven, die overeenkomen met 
indicatoren van klimaatgerelateerde schadelijke effecten, na te leven of te ondersteunen. 

INITIATIEF  DETAILS 

Net Zero Asset Manager 
Initiative (NZAMI) 

Comgest is in februari 2022 toegetreden tot het Net Zero Asset Manager 
Initiative om het doel van uitstootneutraliteit van broeikasgassen tegen 
2050 te ondersteunen.  

Task Force on Climate-
related Financial 
Disclosures (TCFD)  

Comgest ondersteunt de TCFD sinds 2017 en moedigt alle 
ondernemingen in zijn portefeuille aan om hun informatieverstrekking 
af te stemmen op de aanbevelingen van de TCFD.  

Climate Action 100+  Comgest is sinds 2017 aangesloten bij Climate Action 100+, een 
initiatief van beleggers om de ondernemingen met de grootste uitstoot 
van broeikasgassen ertoe aan te zetten de nodige actie op het vlak van 
klimaatverandering te ondernemen.  

CDP Comgest steunt het Carbon Disclosure Project (CDP) sinds 2012. 
Comgest neemt sinds 2018 deel aan de CDP Non-Disclosure-campagne. 
Comgest neemt deel aan de CDP-SBTi-campagne sinds het begin ervan 
in 2021. 

FIR – Say on Climate Comgest heeft in maart 2022 de FIR-verklaring over Say on Climate 
ondertekend. 

 
Door kapitaal te verstrekken aan de ondernemingen waar het belegt, kan Comgest een belangrijke rol 
spelen om de uitstoot in de reële economie te helpen terugdringen tot een niveau dat overeenkomt met 
de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Daarom hebben we in februari 2022 ook het initiatief 
van Net Zero Asset Managers (NZAM) ondertekend en vormt dat de leidraad voor de manier waarop wij 
rekening houden met de belangrijkste schadelijke gevolgen van broeikasgasemissies. Zo volgen wij al 
belangrijke klimaatindicatoren en gebruiken wij diverse klimaatscenario's om een beter inzicht te krijgen 
in de blootstelling van ondernemingen en portefeuilles aan klimaatrisico's.  

 Klimaatindicatoren en -maatstaven:  

− Impliciete temperatuurstijging (ITS): een toekomstgerichte maatstaf die MSCI heeft 
ontwikkeld om aan te geven in hoeverre bedrijven en portefeuilles afgestemd zijn op de 
wereldwijde temperatuurdoelstellingen.  

− SBTi-portefeuilledekking: een toekomstgerichte maatstaf voor het percentage van de 
ondernemingen waarvan de ontkolingsdoelstellingen zijn goedgekeurd door het Science 
Based Targets initiative (SBTi).  

− Koolstofvoetafdruk: Terwijl de ITS en de SBTi-portefeuilledekking vooruitkijken en naar 
de verwachte uitstoot van ondernemingen kijken, biedt de koolstofvoetafdruk de 

https://www.comgest.com/en/our-business/esg/esg-library
https://www.cdp.net/


 

 
 
11 / Verklaring inzake de belangrijkste ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op 
duurzaamheidsfactoren 
  comgest.com 

 
 

mogelijkheid de uitstoot van de portefeuille in het verleden te meten en vast te stellen 
welke ondernemingen de hoogste uitstoot hebben.  

 Klimaatrisico's: wij gebruiken de MSCI-methodologie Climate Value-at-Risk (Climate VaR) om 
klimaatrisico's en -opportuniteiten van ondernemingen en portefeuilles te meten. De Climate VaR 
geeft een op rendement gebaseerde prognose op basis van de aanbevelingen van de TCFD. Hij 
omvat beoordelingen van zowel transitiefactoren als fysieke risico's/opportuniteiten. Hij kan 
negatief (kosten) of positief (winst) zijn en de horizon is de komende vijftien jaar. De beoordeling 
van transitierisico's/-opportuniteiten omvat zowel beleidsrisico's als technologische 
opportuniteiten. 

B) Standaarden en initiatieven voor andere milieugerelateerde indicatoren 

Comgest Group heeft ervoor gekozen de volgende standaarden en/of initiatieven, die overeenkomen met 
andere indicatoren van milieugerelateerde schadelijke effecten, na te leven of te ondersteunen. 

INITIATIEF  DETAILS 

Deforestation Free 
Finance    

Comgest is in 2021 toegetreden tot dit nieuwe initiatief en is een van de 
ondertekenaars van de Financial Sector Commitment Letter on 
Eliminating Commodity-driven Deforestation, die wordt onderschreven 
door 33 financiële instellingen die samen 8,7 biljoen dollar aan vermogens 
beheren. De ondertekenaars erkennen de vitale rol van financiële 
instellingen in de strijd tegen ontbossing en verbinden zich ertoe tegen 
2025 het traject te implementeren dat het Deforestation-free Finance 
Project voorstelt en dat is afgestemd op een wereldwijde 
temperatuurstijging van ten hoogste 1,5°C, zoals overeengekomen in het 
klimaatakkoord van Parijs.  

FAIRR-initiatief   Comgest steunt sinds 2020 het FAIRR-initiatief, een 
samenwerkingsverband van beleggers om het bewustzijn rond de ESG-
risico's en -opportuniteiten van intensieve veehouderij te vergroten.   

Beleggersbrief aan de 
FAO 

In november 2022 heeft Comgest de beleggersbrief aan de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de VN (FAO) ondertekend. Daarin wordt de 
FAO opgeroepen om een duidelijk traject voor de sector 
Landbouw, Bosbouw en Ander Grondgebruik uit te tekenen 
om tegen 2050 tot een duurzaam wereldwijd 
voedselsysteem te komen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
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C) Standaarden en initiatieven voor sociale zaken, mensenrechten en bestrijding van 
omkoping/corruptie 

Comgest Group heeft ervoor gekozen de volgende standaarden en/of initiatieven, die overeenkomen met 
indicatoren van schadelijke effecten in verband met maatschappelijke factoren, mensenrechten en 
omkoop- en corruptiebestrijding na te leven of te ondersteunen. 

INITIATIEF  DETAILS 

International Corporate 
Governance Network 
(ICGN)  

Comgest is sinds 2011 lid van het ICGN om de normen voor deugdelijk 
bestuur wereldwijd te verhogen.   

Access to Medicine 
Foundation  

Comgest steunt sinds 2019 de Access to Medicine Foundation, een 
onafhankelijke non-profitorganisatie die analyseert hoe 's werelds grootste 
farmaceutische bedrijven de toegang tot medicijnen aanpakken. 

Advance-platform van 
PRI 

Comgest steunt sinds juli 2022 het nieuw opgerichte Advance-platform 
van de PRI, dat zich bezighoudt met mensenrechten 

Investor Alliance for 
Human Rights 

Comgest is sinds juni 2022 ondertekenaar van de Investor Alliance for 
Human Rights. Comgest neemt deel aan de werkgroepen Oeigoeren en 
ICT. 

30% Club France Comgest is in september 2022 toegetreden tot de 30% Club France. Het 
doel is om met SBF 120 ondernemingen aan te spreken en te vragen om 
ten minste 30% vrouwen op te nemen in de raad van bestuur. 

Beleggersbrief aan de 
FAO 

In november 2022 heeft Comgest de beleggersbrief aan de Voedsel- en 
Landbouworganisatie van de VN (FAO) ondertekend. Daarin wordt de 
FAO opgeroepen om een duidelijk traject voor de sector 
Landbouw, Bosbouw en Ander Grondgebruik uit te tekenen 
om tegen 2050 tot een duurzaam wereldwijd 
voedselsysteem te komen. 

 

Om verantwoord gedrag van ondernemingen en mogelijke mensenrechtenschendingen vast te stellen en 
te beoordelen gebruikt Comgest Group het UN Global Compact, de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen, de ILO-normen/-conventies en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.  

De tien beginselen van het UN Global Compact bieden een goed kader waarvoor bedrijven zich kunnen 
engageren en waaraan beleggers de voortgang kunnen meten. Comgest verwacht en stimuleert ook dat 
bedrijven een duidelijk beleid hebben om de mensenrechten na te leven, zowel voor hun eigen activiteiten 
als voor hun toeleveringsketens, vooral als zij actief zijn in een land of sector met een hogere blootstelling 
aan deze risico's.  

 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fgo.fairr.org%2Fe%2F811253%2FFAO-Global-Roadmap%2Fl7616%2F699749346%3Fh%3DxP_tCOdyNidWVmHDAJ5Y2udJ1TIABxt-SZFUK4XmDFc&data=05%7C01%7Cyma%40comgest.com%7C18649b65219a45c9115808dac095235c%7Cd8447c6ed5414314812f30e085138cb4%7C0%7C0%7C638034044024994660%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iDI8FkkSmhmJs1Rb9nX6CZhp6HkbxkrsvB2z3aVu%2FZM%3D&reserved=0
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.oecd.org/corporate/mne/
https://www.ilo.org/global/standards/introduction-to-international-labour-standards/conventions-and-recommendations/lang--en/index.htm
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
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