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Aanleiding

De omslag naar een duurzamere samenleving is één van de 

belangrijkste uitdagingen van deze tijd. Om deze omslag te 

bespoedigen is er, met name in Europa, veel nieuwe regelgeving 

ontwikkeld (of nog in voorbereiding), die specifiek ingaan op 

duurzaamheid. Een voorbeeld van deze regelgeving is de Europese 

verordening inzake informatieverschaffing over duurzaamheid in de 

financiële dienstensector, ook wel bekend als de Sustainable Finance 

Disclosure Regulation (SFDR). Het doel van deze wetgeving is om 

duurzaam beleggen te stimuleren. De SFDR verplicht de financiële 

sector, en daarmee ook Semmie, om transparant te zijn over de 

duurzaamheid van beleggingen.

Dit houdt in dat we duidelijk moeten maken welke 

duurzaamheidsrisico’s we integreren in onze beleggingsprocessen, en 

of we negatieve duurzaamheidseffecten meewegen bij het maken van 

onze beleggingsbeslissingen. Daarnaast is Semmie verplicht om aan 

te geven hoe we de duurzaamheidsresultaten van de fondsen waarin 

wij beleggen meten en monitoren. In deze duurzaamheidsverklaring 

verschaffen we je informatie hierover.

De regels rondom duurzaam beleggen ontwikkelen zich snel. Daar 

zijn we blij mee, want zo kunnen we steeds beter inzichtelijk maken 

wat Semmie doet op het gebied van duurzaamheid. We houden de 

ontwikkelingen rondom duurzaamheid nauwlettend in de gaten en 

hebben hier regelmatig contact over met de fondsbeheerders. Door 

de snelle ontwikkeling kan het voorkomen dat (fonds)informatie die we 

nodig hebben niet (op tijd) beschikbaar is. Natuurlijk doen we dan ons 

best om hier zo goed mogelijk mee om te gaan.

Duurzaamheidsverklaring 
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Hoe gaat Semmie om met ongunstige effecten op duurzaamheid van 

beleggingen?

Semmie gelooft dat het behalen van financieel rendement niet ten koste 

hoeft te gaan van anderen of van de wereld. We willen de generaties na 

ons toch een betere wereld nalaten? Daarom weegt Semmie negatieve 

effecten van beleggingen op duurzaamheidsfactoren mee bij het nemen 

van beleggingsbeslissingen. Onder duurzaamheidsfactoren verstaan 

wij de factoren Environment, Social en Governance (ESG). Oftewel: milieu, 

mens & maatschappij en behoorlijk bestuur.

We kiezen ervoor om bepaalde beleggingen uit te sluiten, zoals 

bijvoorbeeld tabak, thermische kolen en controversiële wapens. Per fonds 

waarin Semmie belegt kunnen de uitsluitingen verschillen. Voor meer 

informatie over de uitsluitingen, verwijzen wij naar de fondskaarten. Door 

middel van uitsluitingen proberen we te voorkomen dat je via Semmie 

financieel bijdraagt aan praktijken die negatieve effecten hebben op 

milieufactoren.

Hoe houdt Semmie rekening met duurzaamheidsrisico’s in haar 

beleggingsbeleid?

Een belangrijk onderdeel van de SFDR is het in kaart brengen van de 

duurzaamheidsrisico’s op het rendementsprofiel van beleggingen. 

Zoals bekend, kent beleggen risico’s. Zo loop je het risico op 

koersschommelingen, maar ook loop je risico als de rente stijgt of daalt. 

Daarnaast kent beleggen een duurzaamheidsrisico. 

Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis op Environment (milieu), 

Social (mens en maatschappij) en Governance (behoorlijk bestuur)-

gebied die mogelijk een negatieve invloed kan hebben op de waarde 

van een belegging. Denk bijvoorbeeld aan de waarde van beleggingen 

in zeer CO2-intensieve sectoren. Die waarde zou – als gevolg van het 

risico van klimaatverandering – wel eens kunnen gaan dalen, omdat het 

businessmodel van die bedrijven op de lange termijn niet houdbaar is. 

Deze duurzaamheidsrisico’s zijn met name merkbaar op de lange termijn.

Voorbeeld duurzaamheidsrisico:

Een fonds dat investeert in een landbouwproject wordt blootgesteld aan 

duurzaamheidsrisico’s. Door de verandering van het klimaat kunnen 

oogsten namelijk mislukken. Mislukte oogsten hebben een negatief effect 

op de winstgevendheid van dit project, en daarmee op het rendement 

van de belegging.

Voorbeeld negatief duurzaamheidseffect:

In 2010 werd oliemaatschappij BP hoofdrolspeler in een milieuramp: na 

een explosie op een boorplatform stroomde er bijna 3 maanden lang olie 

de zee in. Dit had enorme gevolgen voor het milieu. Dieren stierven en 

koraalriffen werden bedreigd. Ook kon er niet meer gevist worden in het 

getroffen gebied.

https://semmie.nl/wiki/sfdr.html
https://semmie.nl/onze-beleggingen/risicos.html
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Semmie belegt passief in Exchange Traded Funds (ETF’s). Dit betekent 

dat Semmie geen directe invloed heeft op bedrijven waarin zij – via 

een ETF – in investeert. Semmie kan in haar beleggingsbeslissingen er 

wel voor kiezen om enkel duurzame indexen te volgen. Dat doen we 

dan ook. Om de beleggingsportefeuille van Semmie te toetsen op de 

duurzaamheidsrisico’s wordt onder meer gebruik gemaakt van MSCI 

ESG Fund rating. De MSCI ESG Fund rating is gebaseerd op de MSCI 

ESG rating. De MSCI ESG rating bestaat uit 35 onderwerpen (potentiële 

duurzaamheidsrisico’s) waarop bedrijven worden beoordeeld. Hierbij 

krijgt elk bedrijf een score die gebaseerd is op één (of meerdere) van de 

35 onderwerpen: van koolstof uitstoot tot bedrijfsethiek.

Aan de hand van de MSCI ESG rating worden bedrijven beoordeeld 

met een letter. Alle scores worden namelijk verzameld, gewogen 

en geschaald zodat er een rating uitkomt die gebaseerd is 

op letters, vergelijkbaar met kredietscores uitgegeven door 

kredietbeoordelingsbedrijven.

Deze scores lopen van CCC tot AAA. Scoort een bedrijf een AAA-rating 

dan heeft het bedrijf de duurzaamheidsrisico’s goed onder controle. Een 

bedrijf met een CCC-rating scoort slecht en kent een grote blootstelling 

aan de duurzaamheidsrisico’s.

De MSCI ESG Fund rating werkt op dezelfde manier. Alleen hierbij 

worden niet bedrijven maar beleggingsfondsen beoordeeld met een 

letter. De score hangt hierbij af van het gewogen gemiddelde van 

de MSCI ESG ratings van de bedrijven waar het beleggingsfonds in 

belegt. Ook de MSCI ESG Fund rating loopt van CCC tot AAA. Scoort 

een beleggingsfonds een AAA-rating dan belegt het beleggingsfonds 

voornamelijk in bedrijven die duurzaamheidsrisico’s goed onder controle 

hebben. Een beleggingsfonds met een CCC-rating belegt voornamelijk 

in bedrijven die slecht scoren en kent daarbij een grote blootstelling aan 

de duurzaamheidsrisico’s en het falen van het managen van ESG risico’s. 

De MSCI ESG Fund rating is van belang als Semmie haar portefeuille 

samenstelt.

Om te bepalen met welke risico’s Semmie rekening moet houden kijken 

wij, onder andere, naar het jaarlijkse Global Risk Report van het World 

Economic Forum (WEF). Hierin worden de belangrijkste (duurzaamheids)

risico’s die wereldwijd spelen opgenomen. De (duurzaamheids)risico’s 

die de WEF aanwijst, kunnen een potentieel negatief effect hebben 

op de waarde van de beleggingen. De door WEF geïdentificeerde 

(duurzaamheids)risico’s worden jaarlijks door Semmie vergeleken met 

de door MSCI geïdentificeerde duurzaamheidsrisico’s, om te controleren 

of er voldoende overlap is. Bij de eerste vergelijking kon meer dan 55% 

van de door WEF geïdentificeerde risico’s worden gematched met de 

MSCI duurzaamheidsrisico’s. De reden dat er geen 100% match is, komt 

doordat de WEF ook risico’s identificeert die geen directe relatie hebben 

met beleggingen en dus ook niet met de beleggingsportefeuille van 

Semmie.

Duurzaamheidsrisico’s en Semmie 

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-fund-ratings
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-key-issue-framework
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings/esg-ratings-key-issue-framework
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2022
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Lichtgroen of Donkergroen?

De SFDR benoemt 3 soorten beleggingen. Grijze beleggingen houden 

geen rekening met duurzaamheid. Lichtgroene beleggingen (ook 

wel artikel 8 beleggingen genoemd) houden altijd rekening met 

duurzaamheidsrisico’s. Donkergroene beleggingen (ook wel artikel 9 

beleggingen genoemd) hebben als primair doel om een bij te dragen 

aan een duurzaamheidsdoel.

Duurzaam beleggen is een speerpunt van Semmie. We doen ons 

best om onze klanten duurzaam beleggen aan te bieden, binnen de 

mogelijkheden en onmogelijkheden die de markt biedt. Semmie heeft 

2 portefeuilles, de ESG portefeuille en de Impact portefeuille. 

De ESG portefeuille focust op lichtgroene beleggingen en de Impact 

portefeuille focust op donkergroene beleggingen. Semmie distribueert 

geen grijze beleggingen.

Sustainable Development Goals

De EU heeft voor de SFDR duurzaamheidsdoelen vastgesteld. Daarnaast 

hebben de Verenigde Naties Duurzaamheidsdoelen geformuleerd, de 

UN Sustainable Development Goals. Voor de Impact portefeuille wordt 

een speciale deel selectie gemaakt van fondsen die zich toeleggen op 

het bijdragen aan UN Sustainable Development Goals.
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Onze portefeuilles worden in 2 fases samengesteld:
1.  Vaststellen minimumeisen op basis van informatie uit de prospectus van het fonds.

2.  Selectie van fondsen die voldoen aan minimum (duurzaamheids)eisen.

Eerst stelt Semmie vast waar fondsen tenminste aan moeten voldoen om geschikt te zijn voor een bepaalde portefeuille. Door 

deze minimum eisen te stellen ontstaat een groep fondsen waaruit geselecteerd wordt. Hieronder leggen we uit hoe we dit doen.

ESG portefeuille Impact portefeuille

•  De fondsmanager kent een SFDR Classificatie van artikel 8 

toe aan het fonds. Deze classificatie is terug te vinden in de 

prospectus van de fondsaanbieder. 

•  De minimale MSCI ESG Fund rating van het te overwegen 

fonds zelf moet BBB zijn. 

•  Beleggingen in de volgende sectoren worden uitgesloten: 

Controversiele wapens, Tabak, Thermische kolen.

•  De minimale MSCI ESG Fund rating van het te overwegen 

fonds zelf moet A zijn. 

•  Kernfondsen moeten beleggen in Climate Alligned Bench-

marks volgens de Europese Unie of beleggen in Green Bonds. 

•  Satelliet fondsen moeten bijdragen aan een identificeerbaar 

Sustainable Development Goal van de Verenigde Naties.
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1.  In sommige gevallen stelt de fondsaanbieder 

extra informatie beschikbaar. Denk bijvoorbeeld 

aan presentaties met diepgaande analyses over 

de fondsen. Hier kunnen nieuwe inzichten uit 

voortkomen;

2.  Fondsbeheerders kunnen invloed uitoefenen 

op het (duurzame) beleid van de bedrijven 

waarin ze beleggen. Dit doen ze door actief 

aandeelhouderschap uit te oefenen. Bij Semmie 

vinden we het belangrijk dat fondsbeheerders die 

taak op zich nemen;

3.  De beleggingsfondsen die in aanmerking komen 

voor Semmie’s beleggingsportefeuille volgen in 

vele gevallen allemaal hun eigen benchmarkindex, 

zelfs als ze zich richten op dezelfde regio of 

beleggingscategorie. Bij Semmie analyseren we hoe 

die benchmarkindices zijn opgebouwd en welke 

index het best past bij Semmie’s duurzame beleid.

De portefeuille wordt halfjaarlijks geëvalueerd. Hierbij 

worden alle bovenstaande punten behandeld. Door 

verschillende omstandigheden kan het voorkomen 

dat een fonds uit onze portefeuille (tijdelijk) niet aan de 

gestelde eisen voldoet.

Wanneer een fonds uit onze portefeuille niet voldoet 

aan de harde criteria en/of volgens onze eigen 

analyse niet meer voldoende rekening houdt met 

duurzaamheidsrisico’s nemen we hiervoor een 

verklaring op. Ook kijken we dan naar eventuele 

alternatieven voor het fonds. De evaluatie vindt plaats 

tijdens de interne beleggingsvergadering.

Selectie van fondsen op basis van 

additionele eigen analyse:




