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Vooraf
• Leidt duurzaam beleggen tot een hoger financieel rendement? 
• Leidt duurzaam beleggen tot een lager financieel risico? 
• Moeten Nederlandse pensioenfondsen en verzekeraars een nog 

duurzamer beleggingsbeleid voeren? 
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Klimaatverandering

4Source: Ed Hawkins. °C. Difference from annual mean, 1901-2018



Source: IPCC’s 6th assessment report (Aug. 2021)
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Source: Global Update - Climate summit momentum - May 2021

https://climateactiontracker.org/documents/853/CAT_2021-05-04_Briefing_Global-Update_Climate-Summit-Momentum.pdf
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4 centrale argumenten
1. Ethische overwegingen
2. Impact op de economie / maatschappij
3. Hoger financieel rendement
4. Lager financieel risico

Waarom zou je duurzaam beleggen?
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• Primum non nocere (First, do no harm)
• In medische wereld: ‘non-maleficence’

• Aanleiding tot bezinning over bepaalde beleggingen, denk aan:
• Schadelijke producten

• Controversiële wapens
• Tabak
• Steenkool

• Schadelijke productieprocessen
• Ontbossing
• Slechte landbouwpraktijken (o.a. gebruik chemicaliën, monocultuur)

• Schendingen van mensenrechten
• Kinderarbeid
• Slavernij
• Slechte arbeidsomstandigheden

Argument 1: Ethiek
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Argument 2: Impact
• Wat ambitieuzer? ‘Beneficence’ → impact beleggen

• Twee belangrijke wegen naar impact:
1. Beïnvloeding van kapitaalstromen

• Vervuilende bedrijven krijgen moeilijker toegang tot kapitaal
• Zij hebben dus een hogere cost of capital en kunnen minder investeren
• Hoe?

A. Inprijzen van risico’s
B. Inprijzen van voorkeuren van beleggers

• Daarnaast: mogelijke reputatieschade van vervuilende bedrijven?
2. Directe beïnvloeding van bedrijven

• Stemgedrag
• Engagement
• Krediettoezicht 
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• Veelgehoorde redenatie:
a) Duurzame bedrijven hebben beter management
b) Daarom hogere winstgevendheid
c) Daarom hoger rendement op aandelen

• Maar
• Zelfs als a) waar is, leidt dat nog niet meteen tot b)

• Lijkt mij simplistisch, er moeten toch ook trade-offs zijn?
• Zelfs als b) waar is, leidt dat nog niet meteen tot c)

• Hangt af van de efficiëntie van aandelenmarkten!
• In efficiënte markt is hogere winstgevendheid ingeprijsd dus leidt 

niet tot hogere verwachte rendementen
• Investment belief over marktefficiëntie?

Argument 3: Hoger financieel rendement 

12



• Véél studies (door wetenschappers & beleggingsinstellingen)
• Friede et al. (2015), meta-analyse van >2000 studies: “business case for 

ESG investing is empirically very well founded”

• Koedijk & Wetzels (2020): “relatie tussen ESG en rendement-risicoprofiel 
[is] overwegend neutraal of zelfs positief.”

• Maar
• Sceptisch over kwaliteit onderliggende studies
• Publication bias / wishful thinking
• Positieve relatie verklaard door vraag-effecten?

Wat zegt het bewijs?
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• Belangrijk argument voor impact van duurzaam beleggen is 
beïnvloeding van kapitaalstromen (argument 2)
• Als duurzamere bedrijven makkelijker kapitaal aantrekken gaat hun  

cost of capital (vermogenskostenvoet) omlaag
• Dus worden duurzame bedrijfsinvesteringen aantrekkelijker
• En vervuilende investeringen minder aantrekkelijk

• Maar
• Cost of capital van bedrijven = verwacht rendement van beleggers!

• Bron van cost of capital daling duurzame bedrijven relevant
A. Ingeprijsde risico’s: belegger krijgt ‘faire’ vergoeding

B. Ingeprijsde voorkeuren: belegger levert financieel wat in

De ironie van impact beleggen
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• Enkele prominente studies vinden negatieve relatie tussen 
duurzaamheid en rendement: 
• Hong & Kacperczyk (2009): hogere aandelenrendementen voor ‘sin’ 

bedrijven (alcohol, tabak, gokken)

• Chava (2014): hogere cost of capital voor vervuilende bedrijven

• Bolton & Kacperczyk (2020, 2021): hogere rendementen voor bedrijven 
met grotere ‘carbon footprint’

• Consistent met nieuwe theorie: Fitzgibbons, Pedersen & Pomorski
(2020) + Pastor, Stambaugh & Taylor (2020)

• Kortom
• Pleit is nog niet beslecht
• Niet evident dat duurzaam beleggen op lange termijn beter rendeert

Tegengesteld bewijs?
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• Veelgehoorde redenatie:
a) Minder duurzame bedrijven zijn gevoeliger                                    

voor allerlei (ESG) risico’s
b) Dergelijke risico’s zijn moeilijk te diversifiëren
c) Dus kun je ze beter uit je portefeuille gooien

• Maar
• Hangt wederom af van efficiëntie van aandelenmarkten!
• In efficiënte markt zijn risico’s ingeprijsd en geven risicopremie

• Toch
• Lijkt mij kans kleiner dat ESG risico’s al correct zijn ingeprijsd

• Want lange-termijn en zeer onzeker (denk aan klimaatrisico)
• Kan moeite waard zijn om risicopremie op te geven

Argument 4: Lager financieel risico
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2020 Global Risks Landscape
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https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020


• Weinig studies
• Lins et al. (2017): aandelen duurzame bedrijven minder hard onderuit

tijdens financiële crisis in 2008-2009

• Ilhan et al. (2021): meer ‘staartrisico’ voor bedrijven met grotere carbon 
footprint

• Hoepner et al. (2020): ESG engagement vermindert ‘downside risk’

• Kortom
• Meer bewijs nodig
• Effect op risico nog lastiger te meten dan effect op rendement

Wat zegt het bewijs?
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• Op zoek naar naadje van de kous:
• 9,253 aandelen in 46 landen
• Periode 2001-2020
• 3 key ESG rating agencies: Refinitiv, MSCI & Sustainalytics

• ‘Nuchter-conservatieve’ aanpak
• State-of-the-art econometrie
• Controleren voor andere aandeel-karakteristieken
• Rekening houden met sector- en landeneffecten
• Strenge statistische toets

• Gesponsord door Netspar en het STOER fonds

Eigen studie: De rekening opmaken
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https://www.netspar.nl/
https://trustfonds.nl/impact-3/fondsen/stoer-fonds/


Relatie ESG & aandelenrendement
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Vinden we dan écht helemaal niks??

• Nou…
• niks voor verschillende ESG databases

• niks voor E, S, G individueel

• niks voor ESG momentum

• niks voor verschillende regio’s

• niks voor verschillende sectoren

• niks voor verschillende tijdsperiodes
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• Goed nieuws!
• ESG beleggen ging afgelopen 20 jaar niet ten koste van rendement
• Waardering van duurzame bedrijven lijkt nog niet opgedreven    

(geen bewijs voor ‘green bubbles’)

• Slecht nieuws!
• Duurzame bedrijven hebben (nog) geen lagere cost of capital
• Dus impact vraagt nog grotere ESG flows en/of voting+engagement

Wat betekent dit allemaal?
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• Financiële argumenten voor meer duurzaam beleggen:
• Rendement: ESG risico’s & voorkeuren lijken nog niet ingeprijsd, dus 

wellicht mogelijk om te profiteren van inprijzing
• Risico: wellicht mogelijk om ESG risico’s te verminderen zonder premie 

op te geven

• Maar:
• Alleen gekeken naar ESG; carbon risk lijkt wel al (deels) ingeprijsd
• Zwakste schakel: data-kwaliteit
• Als ESG risico’s & voorkeuren correct worden ingeprijsd, gaat op 

termijn verwacht rendement van ESG beleggen omlaag
• Dat is ook nodig voor impact

Financiële toekomst van ESG
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Dank voor uw aanwezigheid!
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