
GBL hanteert een voorzichtige risicobenadering en verwerkt de resultaten 

van de analyse van ESG-aspecten in haar investeringsproces; zodoende 

kiest GBL als investeerder voor bedrijven met duurzame economische 

modellen. Verantwoord beleggen is een middel om potentiële risico’s 

te beperken en waardevolle beleggingsmogelijkheden te identifi ceren. 

ESG-aspecten versterken en verrijken immers de analyse door GBL’s 

investeringsteam van trends en sectoren door opportuniteiten 

in verschillende domeinen zoals energie en recyclage te identifi ceren. 

ESG-aspecten maken ook een beter begrip mogelijk van de risico’s die zich 

kunnen voordoen in en de mogelijkheden tot waardecreatie die geboden 

worden door een onderneming waarin mogelijk een belang zal worden 

genomen; GBL is namelijk van mening dat waardecreatie voor de lange 

termijn en duurzame groei voor de eigen bedrijven van de portefeuille mee 

worden aangestuurd door ESG-conformiteit en -engagementen.

Monitoring van de portefeuille

Ten aanzien van de bedrijven waarin GBL een belang heeft, stelt zij zich op 

als een actieve aandeelhouder; via hun voor deugdelijk bestuur instaande 

organen verzekert GBL dat haar investeringen voortdurend worden 

beheerd op een manier die strookt met haar fi losofi e van verantwoorde 

bedrijfsvoering, zoals die onder meer in haar Ethische Code en haar ESG-

Verklaring neergeschreven is. Daarom legt GBL zich toe op investeren in 

bedrijven die haar principes en engagement delen doordat ze de absolute 

noodzaak inzien van (i) verantwoord en ethisch ondernemen en (ii) het 

dienen van de gehele samenleving. 

De ondernemingen van de portefeuille zijn verscheiden van aard en 

kennen uiteenlopende uitdagingen en opportuniteiten. Elke deelneming 

blijft verantwoordelijk voor het opstellen van haar eigen beleidslijnen en 

programma’s. Toch gelooft GBL dat de gemeenschappelijke richtlijnen 

inzake duurzaamheid en verantwoorde bedrijfsvoering voor iedereen 

gelden. Op het niveau van de Raad van Bestuur bespreekt GBL met het 

Uitvoerend Management van haar ondernemingen in portefeuille ESG-

gerelateerde vragen en problemen. Daarnaast volgt ze actief een aantal 

belangrijke prestatie-indicatoren op (zie hierna). 

Uitvoering

ESG-aspecten zitten vervat in alle stadia van: 

•  het investeringsproces, als vast onderdeel van de criteria voor

strategisch investeren van GBL:

Het investeringsteam speelt een rechtstreekse rol in het inschatten van

investeringsopportuniteiten en in het regelmatig updaten en monitoren

van de ondernemingen in portefeuille. Het team zorgt ervoor dat

ESG-aspecten ook een vast onderdeel zijn van de due-diligence- en

onderzoeksrapporten die externe specialisten in de loop van het

investeringsproces bezorgen;

•  de monitoring van de ondernemingen van de portefeuille:

Als actieve aandeelhouder via zijn vertegenwoordiging in de Raden

van Bestuur van de belangrijkste ondernemingen van de portefeuille

vervult GBL deze rol door ESG-aangelegenheden te bespreken met

andere leden van de Raad van Bestuur en de management-teams van

de ondernemingen van de portefeuille. Dit gebeurt met name (i) aan de

hand van een jaarlijkse vragenlijst, verzonden aan de ondernemingen

van de portefeuille door de vertegenwoordigers van GBL in hun Raden

van Bestuur, (ii) die betrekking heeft op een breed scala van ESG-

thema’s en waarvan de inhoud mettertijd kan evolueren.

Belangrijke prestatie-indicatoren voor verantwoord investeren kunnen als 

volgt worden omschreven:

1.  De werknemers van GBL die betrokken zijn bij het investeringsproces

en het monitoren van de portefeuille nemen deel aan ESG-

sensibiliseringsopleiding in de periode 2017-2018.

2. Voor alle genoteerde vennootschappen waarin geïnvesteerd wordt:

• is een CSR/ESG-strategie schriftelijk vastgelegd;

• is een gestandaardiseerde periodieke CSR/ESG-rapportering

ingesteld;

• worden ESG-aspecten in jaarverslagen verwerkt;

• zijn en blijven effi ciënte governance-organen ingesteld, zoals het

Auditcomité, waarlangs GBL de nodige informatie omtrent ESG-

kwesties opvraagt bij de bedrijven waarin zij een belang heeft.
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3.  Een verantwoord handelend
investeerder

Engagement

Als patrimoniale en actieve belegger erkent GBL dat een doeltreffend 

beheer van ESG-aspecten een positieve impact kan hebben op haar 

langetermijnresultaten en haar vermogen om op een duurzame manier 

waarde te creëren. GBL honoreert ESG-aspecten dan ook in alle stadia 

van het investeringsproces en de monitoring van de portefeuille, dus op 

portefeuilleniveau. 

Investeringsproces

In de praktijk leidt dit tot een grondige analyse van nieuwe investeringen, 

vooral vanuit de ESG-optiek als onderdeel van GBL’s criteria voor 

strategisch investeren (zie het deel over ‘Strategie’ op pagina’s 10 tot 15). 




