
 
 
 

Onze rapportage voor het Klimaatakkoord 

Het Klimaatakkoord is een overeenkomst tussen vele 
organisaties en bedrijven in Nederland om de opwarming van 
de aarde tegen te gaan. InsingerGilissen ondersteunt de 
doelstellingen van het Klimaatakkoord en heeft het 
ondertekend bij oprichting in juli 2019.1 Hiermee hebben we 
onder meer toegezegd om vanaf 2021 te rapporteren over de 
CO2-uitstoot van beleggingen in onze portefeuille. In deze 
rapportage geven we opvolging hieraan en rapporteren we 
voor het eerst de uitstoot (in CO2-equivalenten2) van onze 
beleggingen per eind 2020.3  

Voor de berekening van de uitstootratio’s volgen we de benadering van onze dataleverancier 
Sustainalytics4. De CO2 ‘voetafdruk’ van onze beleggingen staat voor de uitstoot van een 
onderneming vermenigvuldigd met ons aandeel in de marktwaarde van de onderneming. 
Daarnaast berekenen we de CO2e ‘intensiteit’, wat de uitstoot weergeeft gerelateerd aan de 
omzet van een bedrijf. Deze berekeningswijze relativeert de uitstoot van bedrijven waardoor de 
absolute uitstoot van grote en kleine bedrijven makkelijker in perspectief geplaatst kan worden.  

Per eind 2020 zijn de CO2 voetafdruk en de CO2 intensiteit als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De uitstootdata zijn belangrijk voor portefeuillemonitoring en -constructie, en bij het beperken van 
de blootstelling aan transitierisico's op het gebied van klimaatverandering. Deze data zijn ook 
van belang voor onze engagementactiviteiten.   

                                                             
1https://www.klimaatakkoord.nl/binaries/klimaatakkoord/documenten/publicaties/2019/07/10/commitmentvan-de-
financiele-sector/Commitment+Financiele+sector.pdf 
2 Meerdere broeikasgassen dragen bij aan klimaatverandering. Het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt voor 
om andere broeikasgassen dan CO2 om te rekenen in CO2-equivalenten op basis van hun relatieve bijdrage aan 
klimaatverandering op een horizon van 100 jaar, en deze vervolgens op te tellen. 
3 InsingerGilissen Asset Management rapporteert over onze beleggingen per de datum 31 december 2020. De totale assets 
waren EUR 4.292 miljard, waarvan EUR 2.458 zakelijke waarden. Hiervan hebben we data over EUR 2.353 miljard. We hebben 
gerekend met EUR/USD van 1,2213. Onze directe obligatiebeleggingen—minder dan 3% van onze totale beleggingen en 
overwegend staatsobligaties met een zeer lage directe voetafdruk—zijn niet meegenomen in deze rapportage. Ook niet 
meegenomen zijn beleggingen in fondsen van andere beheerders omdat we vinden dat de informatie daarover nog niet volledig 
of voldoende betrouwbare is.  
4 Data voor onze uitstootberekeningen wordt geleverd door Sustainalytics en omvat scope 1 en scope 2 data. Bij de berekening 
van onze CO2 uitstootratio’s tellen we scope 1 en scope 2 bij elkaar op. 
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Engagement  dialoog met ondernemingen en stemmen 
op aandeelhoudersvergaderingen  vinden we zeer 
belangrijk in het bevorderen van de noodzakelijke 
klimaat-gerelateerde veranderingen.  Afstoten van 
beleggingen is niet genoeg.  We zijn ervan overtuigd dat 
het daadwerkelijk verlagen van uitstoot van 
broeikasgassen nodig is en dat vraagt aanpassingen bij 
ondernemingen. Daarom gaan we in gesprek met de 

ondernemingen waarin we beleggen. Dat doen we samen met andere beleggers, omdat we 
menen op die manier meer invloed te hebben. We werken samen met Equity Ownership Services 
(EOS), die namens ons en vele andere beleggers de dialoog met ondernemingen aangaat. We 
zijn tevens lid van Climate Action 100+, een initiatief van beleggers gericht op het doen verlagen 
van de uitstoot van ’s werelds grootste bedrijfsmatige uitstoters van broeikasgassen.    

Stemmen als aandeelhouder is eveneens van groot belang. We werken samen met Glass Lewis 
op dit terrein, en gebruiken hun ESG-beleid als uitgangspunt. In 2020 stemden we voor 96% van 
de klimaat-gerelateerde voorstellen. 

We hebben nog geen specifieke doelstellingen gesteld voor het verlagen van de CO2 voetafdruk 
van onze portefeuille, maar we werken samen met de collega’s van Quintet Private Bank om dat 
te doen. Het stellen van doelstellingen voor de portefeuille is uiteraard van belang, maar het blijft 
van groot belang om CO2-uitstoot daadwerkelijk te verlagen; beleggingen onveranderd 
doorverkopen aan andere beleggers lost het klimaatprobleem niet op.   

Als onderdeel van Quintet Private Bank, zijn we van mening dat beleggers veel moeten doen 
onderweg naar “net zero” (elimineren van netto CO2-uitstoot). Onze portefeuilles zullen in 
toenemende mate beleggen in ondernemingen met een lagere CO2-uitstoot, groene obligaties, 
en ook in CO2 compensatie. Als denkwijzer hebben we een beleggingsraamwerk opgezet om 
de weg richting “net zero” aan te wijzen: “verlagen, veranderen, en verwijderen.”  

 

 Verlagen 

Verlagen van gebruik van 
bronnen, creëren van minder 
afval, en het vervangen van 
producten en services 

 

 

Veranderen 

Innoveren door het aan-
passen aan en investeren in 
nieuwe energiebronnen, 
promoten van nieuwe 
technologie en aanpassen 
van de supply chain met het 
oog op een circulaire 
economie. 

 Verwijderen 

Actief verwijderen van CO2 
uit de atmosfeer van de 
aarde door middel van 
ecologische en technische 
oplossingen.

 


