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Echt duurzaam beleggen en toch
een hoog rendement halen?
Kansloos natuurlijk, want zoveel
duurzame fondsen zijn er niet. De
praktijk bewijst het tegendeel.

DOOR FRANK VAN ALPHEN

ASN Bank introduceerde twintig
jaar geleden een van de eerste
duurzame beleggingsfondsen.
Ondanks de strengere criteria van
het aandelenfonds is het
rendement hoger dan bij de vele
navolgers met soepele regels.

Greenpeace bracht in 2010 Roche
in verband met het gebruik van
organen afkomstig van
geëxecuteerde Chinese
gevangenen. Het Zwitserse
farmabedrijf zou medicijnen hebben
uitgetest op Chinese nieren en
levers waarvan de herkomst lastig
te traceren was. Voor het ASN
Duurzaam Aandelenfonds reden
niet in Roche te beleggen.

Het SNS Euro Aandelenfonds van
SNS Bank, net als ASN Bank
onderdeel van SNS Reaal, ziet dat
anders. Bij dit fonds, dat eveneens
ondernemingen beoordeelt op
sociale, maatschappelijke en
milieuprestaties, is Roche een van
de grootste beleggingen. Het fonds
heeft bijna 3 procent van het
vermogen in deze
geneesmiddelenfabrikant gestoken.

Het verschil in aanpak laat zien dat
ASN vele malen strenger is dan
andere fondsen die duurzaamheid

hoog in het vaandel hebben.
Gevolg is onder meer dat het ASN-
fonds slechts kan kiezen uit 150
bedrijven die door de ASN-beugel
kunnen.

Beleggingsdeskundigen vinden een
beperking van het aantal bedrijven
waaruit een fonds kan kiezen
meestal een slechte zaak. Minder
keuze is minder spreiding en dat
betekent meer risico, is de
beleggingswijsheid. 'Toch blijkt uit
de cijfers dat het risico van het
ASN-fonds vergelijkbaar is met dat
van andere fondsen', zegt Niels
Faassen, analist bij Morningstar.
Deze fondsenonderzoeker geeft
het jarige fonds vijf sterren, het
hoogst haalbare aantal. Die sterren
worden uitgedeeld op basis van
historische prestaties (verhouding
rendement/risico).

Op de langere termijn kan het ASN-
fonds zich meten met fondsen die
veel meer beleggingsvrijheid
hebben. Uit cijfers van Morningstar
blijkt dat het ASN-fonds, dat 430
miljoen onder beheer heeft, sinds
de oprichting een gemiddeld
rendement per jaar behaalde van
7,2 procent. Ter vergelijking:
Robeco, 's lands grootste
aandelenfonds, blijft steken op 7
procent. Vergelijkingen met andere
duurzame fondsen zijn niet
mogelijk omdat die nog niet zo lang
bestaan.

Triodos Bank was in 1990 als
mede-oprichter van het Triodos
Meerwaardefonds de eerste bank
met een duurzaam
beleggingsfonds. Het kreeg in 1997
een beursnotering en werd
omgedoopt tot Triodos
Sustainability Equity (260 miljoen
euro).

Pas rond het jaar 2000 volgden
gewone banken, onder meer
Robeco en ING. Voor alle
navolgers geldt dat ze minder
streng zijn dan ASN. Ze beleggen
bijvoorbeeld in banken, terwijl ASN
dat niet doet. 'We zijn niet tegen
banken', zegt Bas-Jan Blom,
directeur beleggingsfondsen bij

ASN Bank. 'Maar de financiële
sector is niet transparant. Als
belegger in een bank weet je niet
waar die haar geld in steekt.'

Volgens Blom is het strikte beleid
een wens van de klanten. 'We
redeneren vanuit onze klanten. Die
willen dat hun geld niet wordt
belegd in zaken die schadelijk zijn
voor het milieu of die in strijd zijn
met mensenrechten', zegt Blom.

Ook de oliebranche moet het
ontgelden. 'Olie- en gaswinning is
slecht voor het milieu', aldus Blom.
'Niet beleggen in die sector
vermindert je risico's op de
gevolgen van een milieuramp.'
Andere duurzame fondsen
beleggen in de schoonste
onderneming uit de oliesector.

'Bij traditionele fondsen is vooral
aandacht voor goed bestuur', zegt
Faassen. 'Financieel gerichte
analisten letten daarop. Bij
mensenrechten en milieu is het
moeilijker duidelijke criteria vast te
stellen.'

Door de aandacht voor
mensenrechten vallen bij ASN ook
bedrijven buiten de boot die
ogenschijnlijk goed passen bij het
fonds. Een voorbeeld is Whole
Foods Market. ASN heeft deze
Amerikaanse keten van
natuurvoedingswinkels afgekeurd
omdat zij de vakbondsvrijheid niet
ziet als een fundamenteel
arbeidsrecht. Bovendien heeft
Whole Foods Market weinig
aandacht voor biodiversiteit en het
klimaat.

Het strikte beleid ging niet ten koste
van het rendement. Sterker nog:
ASN scoorde de afgelopen tien jaar
beter dan de minder groene
broertjes. Robeco Duurzaam
Aandelen boekte een rendement
van gemiddeld 3,7 procent per jaar,
het duurzame ING-fonds 5,5
procent en ASN 6,4 procent.

Dit jaar geeft ASN vrijwel alle
wereldwijd beleggende
aandelenfondsen het nakijken met
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een rendement van bijna 27
procent sinds begin dit jaar tot eind
oktober. Het gemiddelde van de
sector is volgens Morningstar 16
procent.

'Dat hogere rendement is deels te
danken aan de andere
sectorverdeling bij het ASN-fonds',
zegt Faassen. 'Grondstoffen deden
het niet zo goed dit jaar en daarin
belegt ASN minder dan het
gemiddelde. Voor telecom geldt het
omgekeerde.'

Toch krijgt het fonds niet de
Morningstar Analyst waardering
Brons, Zilver of Goud, zoals andere
fondsen die volgens Morningstar
hun zaakjes uitstekend op orde
hebben. 'De fondsmanager van
ASN kan slechts uit een beperkt
aantal aandelen kiezen. Dat zien
we als een belangrijke beperking
van de beleggingsvrijheid', zegt
Faassen.
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