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1. Inleiding
Op het moment is duurzaam beleggen een veel besproken onderwerp over de hele wereld.
Het begon een eeuw geleden in de Verenigde Staten en sinds de zeventiger jaren is de
discussie over duurzaam beleggen ook in Europa begonnen. Sindsdien is deze discussie
in Nederland niet meer van de tafel geweest.
De afgelopen jaren is duurzaam beleggen meer en meer in de belangstelling van
beleggers gekomen en het begint nu een trend in de beleggerswereld te worden. Het
maatschappelijke bewustzijn van de Nederlander is in deze jaren flink toegenomen.
Steeds meer particulieren beleggers en nu ook institutionele beleggers investeren in
duurzame aandelenfondsen. Volgens een rapport van de Vereniging van Beleggers voor
Duurzame Ontwikkeling (VBDO) bestond in 2006 2,8 procent van alle beleggingen in
Nederland uit duurzame beleggingen (Voorst en Weperen, 2007). Door de toenemende
belangstelling van de beleggers en door aanmoediging van de overheid houden steeds
meer bedrijven zich bezig met milieu, sociale en maatschappelijke vraagstukken.
De reden om deze scriptie te schrijven is dat er weinig financiële informatie is voor de
belegger over de duurzame aandelenfondsen en de mogelijkheden die er zijn op dit
gebied in Nederland. Vele beleggers kennen het begrip duurzaam beleggen, maar weten
niet wat het inhoud. Ook weten zij niet wat voor resultaten met duurzame
aandelenfondsen worden behaald. Een belegger geeft een oordeel over een aandelenfonds
door middel van het financiële resultaat. Vandaar dat ik in deze scriptie onderzoek wat de
financiële prestaties van duurzame aandelenfondsen zijn ten opzichte van conventionele
aandelenfondsen. Dit onderzoek aan de hand van recent uitgevoerde studies naar
prestaties van duurzame aandelenfondsen. Ook voer ik een aantal berekeningen uit naar
het gemiddelde rendement en de risico’s van duurzame aandelenfondsen die genoteerd
zijn aan de AEX. Hiermee wil ik de informatievoorziening vergroten voor de
Nederlandse (duurzame) belegger.
De centrale vraag die beantwoordt wordt in deze scriptie luidt als volgt: Wat zijn de
prestaties van duurzame aandelenfondsen die genoteerd zijn aan de AEX ten opzichte van
conventionele aandelenfondsen die genoteerd zijn aan de AEX?
Ten behoeve van de beantwoording van de centrale vraag worden in hoofdstuk twee de
begrippen rond duurzaam beleggen uitgelegd. Ook komt in dit hoofdstuk de ontwikkeling
die duurzaam beleggen de afgelopen jaren in Nederland heeft doorgemaakt aan bod. In
hoofdstuk worden recent uitgevoerde onderzoeken naar prestaties van duurzaam
beleggen besproken. Vervolgens worden in hoofdstuk vier de gemiddelde rendementen
berekent en er wordt met het Capital Asset Pricing Model(CAPM) een berekening gedaan
naar de resultaten van zes duurzame aandelenfondsen. Ten slotte wordt in hoofdstuk vijf
door middel van de verkregen resultaten uit de voorgaande hoofdstukken een antwoord
gegeven op de centrale vraag.
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2. Duurzaam Beleggen
Begrip:
Duurzaam beleggen is een verwarrend begrip. Oorspronkelijk komt het begrip
duurzaamheid uit een rapport van de World Commission on Environment and
Development (WECD) en heeft betrekking op het voorzien in behoeften van de huidige
generatie zonder dat dit ten koste gaat van het vermogen van de toekomstige generaties
om in hun behoeften te voorzien (Gunther en Weijer, 2002). Maar toch is er over
duurzaamheid geen eenduidige uitleg te geven. De volgende omschrijvingen van
duurzaamheid worden gegeven door verschillende instanties:
-

-

De Sociale Economische Raad geeft in haar rapport, de winst van waarde, de
definitie aan maatschappelijk ondernemen als volgt: “Bewust richten van de
ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in drie dimensies:
niet allen in financieel-economische grootheden, zoals winstgevendheid en
beurswaarde, maar ook in ecologische en sociale zin.”
Professor Hummels, hoogleraar Ethiek, Organisaties en Samenleving aan de
Universiteit Maastricht, beschreef in zijn boek Duurzaam Beleggen – meerwaarde
of meer waarde de definitie van duurzaam beleggen als volgt: “Duurzaam
beleggen is beleggen op grond van financiële en niet-financiële criteria. Dit
betekent dat bij de keuze van de individuele bedrijven en sectoren de bestaande
financiële toetsing aanvullende criteria een rol spelen. Die criteria zijn veelal van
maatschappelijke, sociale, ethische of ecologische aard.”

De meeste definities van duurzaam beleggen komen erop neer dat het duurzaam
ondernemen dan wel beleggen niet alleen kijkt naar de financiële uitkomsten, maar ook
naar andere dimensies zoals milieueisen, arbeidsvoorwaarden en mensenrechten.
Begrippen als maatschappelijk verantwoord, ethisch, sociaal-ethisch, groen en duurzaam
beleggen worden voortdurend door elkaar heen gebruikt. Tussen deze begrippen zit
echter wel degelijk een verschil. Deze begrippen zijn onder te verdelen in twee
verschillende groepen beleggingen. De eerste groep bestaat uit begrippen als
maatschappelijk verantwoord, ethisch en duurzaam beleggen die ik in deze scriptie met
het begrip duurzaam beleggen aanduidt, hieronder staat een korte uitleg wat dit begrip
inhoud. De tweede groep bestaat uit begrippen als het sociaal–ethisch en groen beleggen
en valt in deze scriptie onder de term maatschappelijk beleggen ook dit leg ik hieronder
uit.
Duurzaam beleggen is beleggen naar aanleiding van financieel en niet-financiële criteria.
Dat wil zeggen dat naast toetsing van de financiële gegevens zoals risico en rendement er
ook wordt gekeken naar andere criteria zoals die van milieu, maatschappij en sociale
verantwoording ( Hummels, Boleij en Steensel, 2001). De duurzame aandelenfondsen
zijn beursgenoteerd. Voorbeelden van duurzame aandelenfondsen zijn het ASN
aandelenfonds en het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds die beide genoteerd staan aan
de AEX. De bedrijven waarin wordt geïnvesteerd door duurzame aandelenfondsen
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worden gescreend en moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidcriteria om opgenomen
te worden in het aandelenfonds.
Bij Maatschappelijk beleggen wordt in tegenstelling tot het duurzaam beleggen in niet
beursgenoteerde aandelen belegt. Er wordt belegd in door de overheid goedgekeurde
projecten die zich bijvoorbeeld bezig houden met het beschermen van de natuur en mens.
Bovendien hebben maatschappelijke beleggingen een fiscale vrijstelling tot maximaal
46984 euro ( Hummels, Boleij en Steensel, 2001).
De ontwikkeling van duurzaam beleggen:
In Nederland is de discussie over duurzaam beleggen begonnen in de jaren zeventig na de
bijeenkomst van de Club van Rome en is sindsdien een punt op de agenda geworden van
zowel de overheid als bedrijven en de gehele maatschappij.
De schandalen zoals die van Shell in Nigeria, die zorgden voor armoede onder de
Nigeriaanse bevolking (Boele, Fabig en Wheeler, 2001). En later de verontrustende
klimaatrapporten hebben de consument en de overheid op scherp gesteld. Bedrijven die
willen blijven concurreren in de wereldeconomie moeten maatschappelijk verantwoord
ondernemen en hiervoor aan bepaalde milieueisen, mensenrechten en
arbeidsvoorschriften voldoen.
De afgelopen jaren heeft in Nederland een enorme ontwikkeling plaats gevonden op het
gebied van duurzaam beleggen. Voor een deel kan dit verklaard worden door de sterke
toename van het maatschappelijke bewustzijn bij de Nederlander, voor een deel door
strikte regels die de overheid bedrijven heeft oplegt. Er is steeds meer behoefte ontstaan
bij de belegger om te beleggen in bedrijven die gericht zijn op duurzame ontwikkeling.
Om op deze behoefte in te spelen werd in mei 1991 het eerste duurzame aandelenfonds,
het Andere BeleggingsFonds, opgericht. De daaropvolgende jaren volgden er steeds meer,
in 1993 het ASN Aandelenfonds en in 1997 het Meerwaarde Beleggingsfonds van de
Triodos Bank velen volgden in de jaren daarna. Deze duurzame aandelenfondsen richtten
zich op verschillende aspecten zoals het streven naar een milieuvriendelijker productie
proces of een verbetering van de arbeidsvoorzieningen in een bepaald bedrijf.
Men zou kunnen zeggen dat duurzaam beleggen vier “generaties“ doorlopen heeft
Hummels, Boleij en Steensel (2001) beschreven drie generaties in hun boek Duurzaam
beleggen, meerwaarde of meer waarde. Inmiddels is er één generatie bijgekomen. In de
eerste generatie lieten duurzame aandelenfondsen zich kenmerken door het hanteren van
negatieve uitsluitingcriteria. De bedrijven waarin werd geïnvesteerd werden gescreend
aan de hand van negatieve criteria. Een voorbeeld hiervan is het uitsluiten van bedrijven
die in verband zijn te brengen met wapens, alcohol of het gebruiken van bont. Als deze
bedrijven de screening doorstaan hadden werden ze opgenomen in het fonds.
De tweede generatie die duurzaam beleggen doorliep liet zich kenmerken door het
hanteren van positieve criteria. Bedrijven die aan van te voren vastgestelde positieve
criteria voldeden werden opgenomen in het fonds. De criteria waaraan de bedrijven
moesten voldoen werden van te voren vastgesteld. Belangrijke criteria waren
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bijvoorbeeld het milieubewust produceren van bedrijven en het hanteren van goede
arbeidvoorwaarden voor hun werknemers.
Hierna ontstond de derde generatie duurzaam beleggen. Dit waren duurzame
aandelenfondsen die zowel positieve als negatieve criteria hanteerden. Als het fonds aan
de gewenste criteria voldeed werd het opgenomen in de portefeuille. De duurzame
aandelenfondsen letten niet alleen op het milieu, maar hielden ook rekening met de drie
P’s van Elkington die hij beschreef in zijn boek Cannibals with Forks: The Triple Bottom
Line of 21st Century Business(1999). Deze drie P’s staan voor people, planet en profit
waar het bij duurzaam ondernemen volgens hem om gaat.
Nu bevindt duurzaam beleggen zich nu in de vierde generatie die de visie van de derde
generatie duurzaam beleggen samen heeft gevoegd met een actief stakeholderschap. Dat
wil zeggen dat er gecommuniceerd wordt met alle stakeholders, dit zijn alle partijen die
betrokken zijn bij het bedrijf.
Duurzame labels en indexen:
Elk aandelenfonds investeert in de naar zijn mening beste duurzame bedrijven van het
moment. Maar elk duurzaam aandelenfonds selecteert zijn bedrijven weer op anderen
criteria dan zijn buurman. Om te voorkomen dat bedrijven op verschillende criteria
worden geselecteerd is Ethibel, een organisatie die beleggers helpt bij het selecteren van
duurzame bedrijven, in juni 2002 gekomen met een Europees collectief keurmerk voor
duurzame aandelenfondsen (www.ethibel.org). Aandelenfondsen kunnen het label van
Ethibel alleen dragen als zij al hun fondsen hebben gekozen uit het aandelenregister van
ethibel.
Een bedrijf moet een zware selectieprocedure ondergaan wil deze opgenomen worden in
het investeringsregister van Ethibel. Ethibel is een onafhankelijke partij die banken, asset
managers, institutionele beleggers en investeerders helpt bij het maken van duurzame
investeringen. Om de duurzaamheid van bedrijven te meten heeft Ethibel een
evaluatieschema gemaakt om de potentiële aandelen te evalueren.
Er zijn vier domeinen waar naar wordt gekeken bij het selecteren van bedrijven, deze vier
domeinen bestrijken het geheel van het duurzaam beleggen.
In het eerste domein wordt het intern sociaal beleid beoordeeld, dit is de kwaliteit van de
arbeidsomstandigheden en de maatschappelijke bijdrage van een bedrijf. Hierbij wordt
gekeken naar bijvoorbeeld de opleidingskansen en beloningen die worden gegeven aan
de werknemers van het bedrijf.
In het tweede domein, Milieubeleid, wordt er gekeken naar milieuzorg van de volledige
interne organisatie en de productieketen. Bijvoorbeeld of de bedrijven hebben gezorgd
dat er geen schadelijke gassen vrij komen bij het productie proces.
In het derde domein, het Extern maatschappelijk beleid, wordt er gekeken in welke mate
het bedrijf verantwoordelijkheid neemt naar zijn omgeving toe. Zo wordt er gekeken hoe
de relatie met ontwikkelingslanden is en hoe er met mensenrechten om wordt gegaan.
Tot slot wordt in het vierde domein, het ethisch economisch beleid, gekeken naar de
ethische aspecten van het economische beleid Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de
belangen van alle stakeholders worden gerespecteerd en haar contracten worden
nageleefd (www.ethibel.org).
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Aandelen die zijn opgenomen in de Ethibel Sustainability Index zijn bijvoorbeeld
Heineken, ING, Arcadis en Wolters Kluwers. De index is internationaal samengesteld en
heeft als benchmark de Standard&Poor Global 1200. Naast de Ethibel Sustainabitlity
index zijn er nog een aantal andere duurzame indexen bijvoorbeeld de index van Triodos.
Andere benchmarks die voor het vergelijken van rendement en risico van de duurzame
aandelenfondsen worden gebruikt zijn de Dow Jones World Sustainability Index(DJSI),
Domini Social Index(DSI) en de FTSE4Good Global Index. Een veel gebruikte
conventionele benchmark is de MSCI World index.
In het artikel Bevlogen Beleggen bespreken Gunther en van de Weijer(2002) dat het
belangrijk is om te kijken hoe de desbetreffende index is samengesteld voordat deze
gebruikt wordt. Dit om te voorkomen dat er op verschillende criteria geselecteerd wordt.
Zij noemen als voorbeeld dat de index van Triodos zeer afwijkt van de Dow Jones
Sustainability index. Triodos let namelijk bij het selecteren van duurzame bedrijven op de
sectorvergelijking en hanteert Triodos criteria die voortkomen uit Nederlandsen normen
en waarden. Dit in tegenstelling tot de Dow Jones Sustainability index die risico reductie
als vertrekpunt nemen. Bij dezen twee indexen zou je dus tot verschillende conclusies
komen.
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2.A Waar staan we nu?
De laatste jaren is duurzaam beleggen een booming business geworden in Nederland,
hierdoor zijn steeds meer bedrijven rekening gaan houden met milieu en maatschappij.
Bedrijven doen dit niet alleen door de prikkels die zij van buitenaf krijgen, maar ook
omdat een efficiënt gebruik van energie en grondstoffen een belangrijke kostenbesparing
in het productie proces met zich mee brengt. Naast een goed financieel resultaat streven
zij nu ook naar een goede relatie met hun aandeelhouders, klanten, overheid en
werknemers.
Het aantal duurzame beleggingen stijgt sterk de laatste jaren. Zoals blijkt uit de grafiek
van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), die hieronder
wordt weergegeven, maakt duurzaam beleggen een snelle groei en bestaat tegenwoordig
uit bijna drie procent van al onze beleggingen (Voorst en Weperen, 2007).

Marktaandeel duurzaam beleggen (in %, bron: VBDO 2007)

In de afgelopen twee jaar zijn er ook heel wat nieuwe duurzame aandelenfondsen bij
gekomen. Deze duurzame aandelenfondsen zijn weer net anders dan de bestaande
aandelenfondsen zij hebben bijvoorbeeld een andere invulling voor de investering.
Bijvoorbeeld het ABN-AMRO Duurzaam Donatie Fonds die is gestart in april 2006. Dit
fonds combineert duurzaam beleggen met een jaarlijkse schenking aan goede doelen.
Jaarlijks schenkt dit fonds 1 procent van het fondsvermogen aan goede doelen, zo dragen
de aandeelhouders meteen een steentje bij aan een betere wereld aldus de ABN-AMRO.
Ook de Postbank startte in september 2007 met een nieuw duurzaam fonds genaamd het
Postbank Klimaat Fonds. Dit fonds richt zich op energie-efficiëntie, schone energie,
energie met lage CO2-uitstoot en oplossingen voor het tekort aan drinkwater. Er wordt
alleen geïnvesteerd in bedrijven die minimaal 20 producten van hun inkomsten halen uit
de activiteiten in één van de hiervoor genoemde gebieden (www.VBDO.nl).
Het afgelopen jaar zijn ook pensioenfondsen zich gaan richtten op het duurzaam beleggen.
Aangezien de pensioenfondsen beleggen in de belangen van andere mensen, moet er
rekening worden gehouden met de bewustwording van het maatschappelijk verantwoord
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beleggen van hun klanten. Nederlandse pensioenfondsen beschikten in juni 2007 over een
belegd vermogen van € 678 miljard, dat blijkt uit onderzoek van de Vereniging van
Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (www.VBDO.nl). Dit grote bedrag zorgt ervoor
dat pensioenfondsen een prominente plek als vermogensverschaffers hebben. Sinds de
laatste jaren worden de pensioenfondsen gestimuleerd door de overheid om duurzaam te
beleggen. Een focus op duurzame aandelenfondsen door de pensioenfondsen, zou een
grote groei kunnen beteken in het duurzaam belegt vermogen in binnen- en buitenland.
Een grote groep pensioenfondsen is al bezig met het selecteren van duurzame
aandelenfondsen waar ze in gaan beleggen. Zo hebben de twee grootste Nederlandse
pensioenfondsen ABP en PGGM besloten om een deel van hun vermogen duurzaam te
beleggen (Scholtens, 2005). Inmiddels volgen velen pensioenfondsen en groeit het
duurzaam belegt vermogen in Nederland gestaag.
De zorg voor het milieu, de mens en dieren is sterk toegenomen bij de Nederlandse
bevolking. De overheid is al een aantal jaren bezig om een beleid te voeren om
maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren. Volgens het ministerie van
economische zaken kan goed ondernemerschap leiden tot een betere maatschappij,
waarin de factoren mens en milieu net zo centraal staan als het financiële resultaat.
Volgens het ministerie zorgt duurzaam ondernemen voor een sterk imago en een
verbeterde concurrentiepositie. In december 2007 heeft de staatssecretaris Heemskerk
van economische zaken een actieplan gemaakt om de consument meer kennis te geven
over duurzame keurmerken en certificaten. Hiermee wil de staatssecretaris voorkomen
dat de consument op het verkeerde been wordt gezet door de producent. Zodat de
consument niet alleen denkt duurzaam te kopen, maar dat ook daad werkelijk doet. Het
kabinet wil ook bij financiële steun aan bedrijven meer rekening houden met duurzaam
ondernemen, als het bedrijf aan de duurzame criteria voldoet zal deze financiële steun
van de overheid ontvangen (www.ez.nl).
De visie van vele beleggers dat duurzame aandelenfondsen een lager rendement behalen
dan conventionele aandelenfondsen rijmt niet met de resultaten van verschillende
onderzoeken die hebben laten zien dat het rendement van duurzame aandelenfondsen niet
onder doet aan het rendement van conventionele aandelenfondsen. In het volgende
hoofdstuk worden de uitgevoerde onderzoeken naar de prestaties van duurzame
aandelenfondsen besproken.
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3. Resultaten van uitgevoerde onderzoeken naar duurzaam beleggen
Onderzoeken naar relaties tussen duurzaam beleggen en hun financiële prestaties zijn de
afgelopen jaren veel gedaan, maar echt duidelijke conclusies zijn nog niet vastgesteld.
Dat er nog geen duidelijke conclusies zijn getrokken komt door het feit dat de cijfers die
beschikbaar zijn nog redelijk “jong” zijn en doordat de ontwikkeling van duurzaam
beleggen op het moment nog in de kinderschoenen staat.
Hieronder bespreek ik recente studies die zijn gedaan naar duurzaam beleggen. In de
meeste onderzoeken naar aandelenfondsen wordt gebruik gemaakt van een aantal veel
voorkomende formules.
Het Captial Asset Pricing Model (CAPM) is een veel gebruikte formule in de financiële
economie en wordt gebruikt om de relatie van het verwachte rendement en risico na te
gaan. Met het CAPM benaderen we de rendementen en risico van de aandelenfondsen.
Het CAPM model is gebaseerd op perfecte efficiënte markten en homogene investeerders.
CAPM:

Het verwachte rendement van een aandeel bovenop de risicovrije rente, dat wordt
bepaald door het verwachte rendement van de markt bovenop de risicovrije rente. De bèta
is het systematische risico van het aandeel en de alpha is een constante. Dit model geeft
de relatie van het rendement en risico weer.
Om een portefeuille te beoordelen wordt er niet alleen gekeken naar het rendement maar
wordt er ook gekeken naar het risico dat daar bij hoort. Als een aantal aandelenfondsen
hetzelfde rendement hebben, dan moet er gekozen worden voor het aandeel met het
minste risico. Dit kan berekend worden door middel van de Jensen’s alpha. De alpha kan
berekent worden doormiddel van het CAPM model. Een negatieve alpha geeft aan dat het
fonds onder de verwachtingen heeft gepresteerd en voor een positieve alpha geld dus dat
het fonds boven de verwachtingen heeft gepresteerd (www.duurzaam-beleggen.nl).
Ook wordt de Sharpe vaak gebruikt. De Sharpe ratio geeft de prestatie weer van een
aandelenfonds, waarbij gecorrigeerd wordt voor het risico. Er wordt door middel van de
Sharpe ratio weergegeven hoeveel het extra risico gecompenseerd wordt door het extra
rendement.

De Treynor ratio meet het extra rendement wat wordt verkregen door het aandelenfonds
boven op het risico vrije rendement.

.
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Onderzoek Statman
Statman (2000) onderzoekt de prestatie van duurzame aandelenfondsen, in de periode van
mei 1990 tot en met september 1998. Als benchmark gebruikt hij de S&P 500 en de
Domini Social Index(DSI). Hij vergelijkt 31 duurzame Amerikaanse aandelenfondsen en
62 conventionele Amerikaanse aandelenfondsen met elkaar. De selectie is gedaan door te
kijken naar de grootte van het geïnvesteerde bedrag. De geïnvesteerde bedragen van de
duurzame aandelenfondsen varieerden van 1.4 miljoen dollar tot 841.3 miljoen dollar.
Voor het onderzoek maakt hij gebruik van het 1-factor CAPM (Jensen’s alpha), de
uitkomsten hiervan bespreek ik hieronder.
Het gemeten gemiddelde rendement van de duurzame aandelenfondsen is 13.03%, dit is
6.26 procentpunt lager dan de S&P 500 en 5.31 procent punt lager dan de DSI. Maar de
resultaten van de 31 duurzame aandelenfondsen zijn wel beter dan het resultaat van de 62
conventionele aandelenfondsen. De duurzame aandelenfondsen hebben een negatieve
alpha van 5.02 en de conventionele aandelenfondsen een negatieve alpha van 7.45. De
bèta van de duurzame aandelen is 0.673 en de bèta van de conventionele aandelenfondsen
is 0.779. De verschillen in resultaat tussen de aandelenfondsen is niet statistisch
significant. Maar gemiddeld presteerde de duurzame aandelenfondsen wel beter dan de
gemiddelde prestatie van de conventionele aandelenfondsen volgens Statman(2000).
Onderzoek Boleij, Smit en Stoops
Boleij, Smit en Stoops(2001) richten zich op de vraag of duurzame bedrijven betere of
slechtere financiële prestaties laten zien dan minder duurzame bedrijven. In dit onderzoek
beperken zij zich tot een sector en nemen verschillende financiële maatstaven mee. Dit
wil dus zeggen dat ze niet alleen naar het verloop van de aandelenkoers kijken, maar ook
kijken naar het effect op boekhoudkundige maatstaven als het rendement op de activa, de
omzet en het eigen vermogen. Boleij, Smit en Stoops kijken maar naar een sector, omdat
ze vinden dat sectorale verschillen onderzoeksuitkomsten sterk kunnen vertekenen. Boleij,
Smit en Stoops hebben gekozen voor de Amerikaanse olie- en gassector omdat
duurzaamheidvraagstukken in deze sector een belangrijke rol in nemen en er voldoende
historische koersen van deze bedrijven beschikbaar zijn.
De bedrijven zijn over een periode van vijf jaar, van 1996 tot en met 2000, op een aantal
financiële maatstaven zoals de beurskoers met elkaar vergeleken. De koersontwikkeling
van de duurzame bedrijven is groter dan die van de niet duurzame bedrijven over de
vijfjarige periode. Ook het risico rendementverhouding van de duurzame
aandelenportefeuille is beter volgens Boleij, Smit en Stoops(2001). Wel laten ze zien dat
het risico van de duurzame portefeuille hoger is dan die van de niet duurzame portefeuille,
maar dat dit gecompenseerd is door het hogere rendement van de duurzame portefeuille.
Maatstaven die zoals het rendement op de totale activa, de winstmarge en de groei van de
netto winst leverden in dit onderzoek geen significante verschillen op. Wel wordt
geconcludeerd door Boleij, Smits en Stoops dat de duurzame bedrijven in de periode van
1996 tot en met 2000 sneller zijn gegroeid en relatief veel eigen vermogen hadden.
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Volgens Boleij, Smits en Stoops(2001) kan op basis van dit onderzoek worden
geconcludeerd dat duurzame Amerikaanse olie- en gasbedrijven zeker niet slechter
hebben gepresteerd dan niet duurzame bedrijven.
Onderzoek Bauer, Koedijk en Otten.
Bauer, Koedijk en Otten (2005) onderzochten 103 duurzame aandelenfondsen uit de
Verenigde Staten, Groot Brittanie en Duitsland aan de hand van het Carhart model. Bij
het 4-factor Carhart model wordt naast de marktindex zoals bij het CAPM ook gekeken
naar de omvang van het bedrijf, de relatie van de ratio boekwaarde/markwaarde en het
momentum. De centrale vraag van hun onderzoek luidt of duurzame aandelenfondsen
verschillen in risk-adjusted return en investering stijl met een vergelijkbare groep
conventionele aandelenfondsen. Ze gebruikten Morningstar(VS), EIRIS(GB) en
ecoreporter(Duitsland), dit zijn instellingen die de duurzaamheid van bedrijven
onderzoeken. Deze drie gebruikten Bauer, Koedijk en Otten (2005) om de duurzame
aandelenportefeuille te selecteren en aan de duurzame selectie criteria te voldoen. Voor
de conventionele aandelenfondsen kozen ze uit een bepaald land de fondsen die niet
expliciet duurzame criteria gebruikten. Voor empirisch onderzoek gebruiken ze het 1factor CAPM model (Jensen’s alpha) en het 4-Factor Carhart model.
Uit het CAPM komt geen significant verschil tussen de performance (alpha) van
duurzame en conventionele aandelenfondsen. In alle onderzochte landen is de uitkomst
van de alpha insignificant. Er is wel een relatie vernomen tussen de Bèta van de
aandelenfondsen, die van conventionele aandelenfondsen is markt gevoeliger dan die van
duurzame aandelenfondsen.De uitkomsten van het 4-Factor Carhard model zijn anders
dan die van het CAPM model en volgens Bauer, Koedijk en Otten(2005) laat dit zien dat
het Carhart model een betere uitleg geeft bij onderzoeken naar aandelenfondsen. De R² is
namelijk toegenomen in het Carhart model in vergelijking met het CAPM model. Wel is
het zelfde vernomen tot de relatie met de Bèta en zijn conventionele aandelenfondsen
hier ook markt gevoeliger dan de duurzame aandelenfondsen. Ook blijkt dat de duurzame
aandelenfondsen zijn meer groei georiënteerd zijn en minder waarde georiënteerd dan de
conventionele aandelenfondsen van de onderzochte fondsen.
Bauer, Koedijk en Otten(2005)hebben hebben aan de hand van het CAPM en Carhart
model geconcludeerd dat verschillen van opbrengsten tussen de duurzame en
conventionele aandelenfondsen statistisch insignificant zijn in alle drie de landen.
Onderzoek Kreander, Gray, Power en Sinclair
Een andere recente studie is gedaan door Kreander, Gray, Power en Sinclair (2005). In dit
onderzoek maakten ze gebruik van 60 Europese fondsen van vier landen in de periode
van 1995 tot 2002. Dertig conventionele aandelenfondsen en dertig vergelijkbare
duurzame aandelenfondsen werden met elkaar vergeleken doormiddel van 364
waarnemingen. Waaruit 34 fondsen uit Groot Brittannië, 14 uit Zweden, 8 uit Duitsland
en 4 uit Nederland zijn geselecteerd.
De gemiddelde wekelijkse resultaten gehaald door de conventionele aandelen waren 13
procent en dit zelfde gemiddelde resultaat van 13 procent was behaald door de duurzame
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aandelenfondsen. Het gemiddelde van het risico gemeten met de Bèta en de standaard
deviatie was kleiner voor de duurzame fondsen vergeleken met de conventionele
aandelenfondsen volgens Kreander, Gray, Power en Sinclair.
De uitkomsten van de Sharpe, Treynor en Jensen ratio laten het volgende zien. De
gemiddelde Sharpe ratio was voor de conventionele fondsen 0.034, deze lag dus hoger
dan het gemiddelde van de duurzame aandelenfondsen dat op 0.024 lag.
Het gemiddelde resultaat van Treynor was voor de conventionele aandelenfondsen
0.0011 en was dus ook hoger dan het gemiddelde resultaat van 0.0010 van de duurzame
aandelenfondsen. Maar dit zijn allebei niet echt significante verschillen.
De Jensen’s alpha lag op een gemiddelde van 0.00004 voor alle geselecteerde
aandelenfondsen. Dit wil dus zeggen dat het gemiddelde fonds hetzelfde presteerde als de
benchmark
Kreander, Gray, Power en Sinclair(2005) kwamen tot de conclusie dat er tien duurzame
aandelenfondsen waren die het beter deden dan de conventionele fondsen op alle geteste
gebieden. En dat er negen conventionele fondsen beter wisten te presteren dan de
duurzame fondsen op de geteste gebieden. Volgens Jensen presteren de duurzame
aandelenfondsen net iets beter, maar volgens Treynor en Sharpe zijn er geen echte
verschillen te meten tussen de fondsen.
De hierboven beschreven onderzoeken laten zien dat de prestaties van duurzame
aandelenfondsen niet onder doen aan de prestaties van de conventionele aandelenfondsen.
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4. Onderzoek naar duurzame aandelenfondsen genoteerd aan de AEX
In dit hoofdstuk worden de financiële prestaties van duurzame en conventionele
aandelenfondsen die genoteerd zijn aan de AEX door middel van twee berekeningen met
elkaar vergeleken. De eerste berekening is het berekenen van het geometrische
gemiddelde en de tweede is een berekening aan de hand van het Capital Asset Pricing
Model(CAPM). Het selectie criterium voor de duurzame aandelenfondsen voor alle twee
de berekeningen is een minimale koershistorie van vijf jaar. Hieraan hebben de volgende
duurzame aandelenfondsen voldaan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ASN Aandelenfonds
ING Duurzaam Rendement Fonds
Orange SeNSe Fund
Postbank Duurzaam aandelenfonds
Robeco DuurzaamAandelen
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds

A. Berekening van het geometrische gemiddelde
In deze berekening zal ik het rendement van zes duurzame aandelenfondsen aan de AEX
vergelijken met het rendement van zes conventionele aandelenfondsen aan de AEX index.
Dit wil ik door het geometrisch gemiddelde rendement van de zes duurzame
aandelenfondsen te berekenen. Vervolgens zal ik deze vergelijken met het geometrisch
gemiddeld rendement van zes conventionele aandelenfondsen die genoteerd zijn aan de
AEX. De risico’s van de aandelen zijn niet meegenomen.
De conventionele fondsen heb ik aan de hand van vier criteria geselecteerd. Aan deze
criteria hebben ook de duurzame aandelenfondsen voldaan. Deze criteria zijn:
Het hebben van een gemiddeld risico profiel, dit risicoprofiel wordt voor elk
aandeel weergegeven op de website van Alex (www.Alex.nl).
Dat de aandelen in de Morningstar categorie wereldwijd large cap gemengd
vallen, dit wordt ook voor elk fonds weergegeven op de website van Alex
Fondsen worden door Morningstar gegroepeerd in categorieën, hierbij wordt
gekeken naar de portefeuille van het fonds. In de verschillende categorieën
zitten fondsen die onderling vergelijkbaar zijn (www.morningstar.nl).
Een Morningstar rating van drie hebben. Dit is een maatstaf om de fondsen in
dezelfde Morningstar Categorie te vergelijken. De beste 10% in een bepaalde
categorie krijgt vijf sterren, de volgende 22.5% krijgt vier sterren, de
middelste 35% krijgt drie sterren, de volgende 22.5% krijgt twee sterren en de
slechtst presterende 10% krijgt één ster (www.morningstar.nl).
Een minimale koershistorie van vijf jaar.
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De volgende zes conventionele aandelenfondsen genoteerd aan de AEX hebben voldaan
aan deze selectie criteria:
Delta Lloyd Investment Fund
ING Global Fund
Friesland Bank Aandelen Fonds
Postbank Aandelenfonds
SNS Wereld Aandelenfonds
Van Landschot Global Equity Fund
Informatie over de hierboven genoemde aandelenfondsen heb ik verkregen via de website
duurzaam beleggen en de website van Alex. Van deze twee websites heb ik de
selectiecriteria en de rendementen verkregen die ik gebruikt heb in de berekeningen.
Het gemiddelde van de afgelopen vier jaar bereken ik van de zes conventionele en zes
duurzame aandelenfondsen door het gebruik van de volgende formule:
Rg= 4√((1+R1)(1+R2)+(1+R3)+(1+R4)) - 1
R1= R1-R0
R0
Uitkomsten geometrisch gemiddelde duurzame aandelenfondsen aan de AEX:
ASN Aandelenfonds
ING Duurzaam
Orange SeNSe Fund
Postbank Duurzaam aandelenfonds
Robeco DuurzaamAandelen
Triodos Meerwaarde Aandelenfonds

11.07%
9.76%
33.18%
9.73%
12.70%
11.16%

Gemiddeld rendement van de zes duurzame aandelen is 14.67%.
Uitkomsten geometrisch gemiddelde conventionele aandelenfondsen aan de AEX:
Delta Lloyd Investment Fund
ING Global Fund
Friesland Bank Aandelen Fonds
Postbank Aandelenfonds
SNS Wereld Aandelenfonds
Van Landschot Global Equity Fund

9.13%
11.08%
11.51%
5.35%
10.59%
10.12%

Gemiddeld rendement van de zes conventionele aandelenfondsen is 9.63%.
De door mij geselecteerde duurzame aandelenfondsen presteren beter dan de gekozen
conventionele aandelenfondsen terwijl zij aan de hand van dezelfde criteria geselecteerd
zijn. Het gemiddelde rendement van de zes duurzame aandelenfondsen ligt een stuk
hoger dan de gemiddelde rendementen van de zes conventionele aandelenfondsen.
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B. Berekening met het Captial Asset Pricing Model(CAPM)
Mijn centrale vraag: “Wat zijn de prestaties van duurzame aandelenfondsen die genoteerd
zijn aan de AEX ten opzichte van conventionele aandelenfondsen die genoteerd zijn aan
de AEX?” kan niet worden beantwoord door alleen naar de rendementen te kijken van
duurzame en conventionele aandelenfondsen. Er wordt namelijk geen rekening gehouden
met het risico dat deze aandelenfondsen hebben. Om een goed inzicht te krijgen over de
prestatie van de duurzame aandelenfondsen ten opzichten van de conventionele
aandelenfondsen zullen we ook het risico moeten berekenen van deze aandelenfondsen.
Het risico van de duurzame aandelenfondsen in vergelijking met de conventionele
aandelenfondsen bereken ik aan de hand van het Capital Asset Pricing Model (CAPM),
dat wordt gebruikt in veel financiële onderzoeken.
CAPM:
Het verwachte rendement van een aandeel bovenop de risicovrije rente, dat wordt
bepaald door het verwachte rendement van de markt bovenop de risicovrije rente.
rjt staat voor de duurzame aandelenfondsen die ik met de AEX wil vergelijken. Dit zijn
dezelfde zes duurzame aandelenfondsen die ik heb gebruikt voor het geometrische
gemiddelde.
rft is een risico vrij obligatiefonds, in deze berekening is dat het postbank duurzaam
obligatiefonds.
rmt is het rendement van de markt, in deze berekening is dat de AEX.
De alpha is een constante variabele en de bèta staat voor het risico van het aandelenfonds,
deze worden berekend aan de hand van het model.
In het programma SPSS heb ik een regressie analyse uitgevoerd voor de zes duurzame
aandelenfondsen en aan de hand hiervan zij de alfa en bèta berekent.
De koershistorie van alle fondsen heb ik verkregen via de website van Yahoo finance.
Voor deze berekening heb ik voor alle duurzame aandelenfondsen, de AEX en het
postbank duurzaam obligatiefonds de koersperiode van 1 januari 2003 tot en met 31
december 2006 gebruikt met een maandelijks interval. Er zijn dus 48 slotkoersen gebruikt
in de berekening voor ieder aandelenfonds.
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Uitkomsten regressie analyse met SPSS:
- ASN Aandelenfonds
- ING Duurzaam Rendement Fonds
- Orange SeNSe Fund
- Postbank Duurzaam aandelenfonds
- Robeco DuurzaamAandelen
- Triodos Meerwaarde Aandelenfonds

α
β
R²
-11,828
0,120
0,959
-23,307
0,044
0,941
-43,307
0,106
0.960
-22,240
0,050
0,946
-62,835
0,274
0,797
-8,765
0,015
0,197
Alle uitkomsten zijn significant

De alpha die ik heb berekend met het Capital Asset Pricing Model, heeft in alle
aandelenfondsen een negatieve uitkomst. Een negatieve alpha geeft weer dat het fonds
overgewaardeerd is, gegeven de verwachtingen die horen bij de bèta van het fonds.
De bèta geeft weer wat de gevoeligheid is voor bewegingen van de markt voor het
aandelenfonds en meet het risico. De bèta van de markt is altijd 1. In alle gemeten
duurzame aandelenfondsen is de bèta kleiner dan 1, dit wil zeggen dat de
aandelenfondsen een laag risico hebben. Het zijn defensieve aandelen, de
aandelenfondsen reageren minder op de marktbewegingen dan de gehele markt.
R² is het gedeelte in het rendement dat verklaard wordt door de beweging in de
benchmarkindex, bij deze berekening is dat de AEX. Als R² één is dan worden alle
bewegingen van de AEX op de voet gevolgd door bewegingen in het aandelenfonds. Als
het aandelenfonds alleen in de index belegt, zal het waarschijnlijk een R² van ongeveer
één hebben zoals bij de eerste vijf aandelenfondsen het geval is. Een hoge R² wil zeggen
dat de bèta betrouwbaar is. Alleen het Triodos Meerwaarde Aandelenfonds heeft een lage
R², dit wil dus zeggen dat de bèta niet betrouwbaar.
Een zelfde regressie analyse met een wekelijks interval in plaats van een maandelijks
interval geeft ongeveer dezelfde uikomsten.
De conclusie van deze berekening is dat de duurzame aandelenfondsen overgewaardeerd
zijn gegeven de verwachtingen die horen bij de bèta van het fonds.
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Conclusie
Ondanks dat duurzaam beleggen een steeds vaker voorkomend begrip is in de
beleggingswereld bestaat er in Nederland nog steeds onduidelijkheid over wat duurzaam
beleggen nu eigenlijk is. Ook is het nog steeds onduidelijk wat de prestaties zijn van
duurzame aandelenfondsen in vergelijking met de conventionele aandelenfondsen.
In deze scriptie is behandeld wat duurzaam beleggen precies inhoud. Zo heb ik onder
andere het onderscheid proberen uit te leggen tussen duurzaam beleggen en
maatschappelijk verantwoord beleggen. Ook zijn de generaties die duurzaam beleggen
heeft doorgemaakt besproken en is de duurzame index van Ethibel behandelt.
Om antwoord op de centrale vraag: “Wat zijn de prestaties van duurzame
aandelenfondsen die genoteerd zijn aan de AEX ten opzichte van conventionele
aandelenfondsen die genoteerd zijn aan de AEX?” te geven heb ik gekeken naar de
resultaten van verschillende onderzoeken op dit gebied en heb ik zelf twee berekeningen
gedaan. Ik heb het geometrisch gemiddelde rendement berekend en een berekening met
het Capital Asset Pricing Model(CAPM) gemaakt om de prestaties van zes duurzame
aandelenfondsen ten opzichte van zes conventionele aandelenfondsen te kunnen
beoordelen.
De eerdere onderzoeken hebben laten zien dat er weinig verschil is tussen het rendement
van duurzame en conventionele aandelenfondsen is. Uit de resultaten van de onderzoeken
van Bauer, Koedijk en Otten (2005) en Kreander, Gray, Power en Sinclair (2005) blijkt
dat de prestaties van duurzame aandelenfondsen niet significant verschillen met die van
conventionele aandelenfondsen.
De berekening naar het geometrisch gemiddelde rendement van de zes conventionele en
de zes duurzame aandelenfondsen liet zien dat de gemiddelde rendementen van de
duurzame aandelenfondsen hoger waren dan de rendementen van de conventionele
aandelenfondsen over de periode van 1 januari 2003 tot en met 31 december 2006.
De berekening met het Capital Asset Pricing Model liet zien dat de duurzame
aandelenfondsen overgewaardeerd zijn, gegeven de verwachtingen die horen bij de lage
bèta’s van de fondsen.
Er is geen eenduidige conclusie te trekken over de prestatie van de duurzame
aandelenfondsen. De prestatie van de duurzame aandelenfondsen aan de AEX zijn
ondergewaardeerd wat blijkt uit de berekening met het Capital Asset Pricing Model. Uit
verschillende andere onderzoeken blijkt dat de duurzame aandelenfondsen niet
significant verschillen met die van de conventionele aandelenfondsen.
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