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1.1 Onze verbintenis
GBL is een gevestigde investeringsholding die al meer dan zestig jaar 
beursgenoteerd is. Als toonaangevende belegger in Europa, die zich richt 
op duurzame waardecreatie op lange termijn en die steunt op een stabiel 
en ondersteunend familiaal aandeelhouderschap, streeft GBL ernaar een 
gediversifieerde portefeuille van topkwaliteit te behouden, bestaande uit 
wereldwijde ondernemingen die leiders zijn in hun sector, waarin de 
holding kan bijdragen aan de waardecreatie door een betrokken 
professionele belegger te zijn.

Over onze lange investeringshorizon kunnen milieu-, maatschappij-  
en governancefactoren (“ESG”), waaronder klimaatverandering, schaarste 
aan grondstoffen of diversiteit, aanzienlijke risico’s of opportuniteiten  
op het gebied van rentabiliteit en aandeelhouderswaarde inhouden.  
Een allesomvattende investeringsstrategie die rekening houdt met 
langetermijntendensen vereist dat het management van de 
ondernemingen waarin wordt belegd, risico’s en opportuniteiten op  
korte termijn en op lange termijn nauwgezet tegen elkaar afweegt. 

We zijn van mening dat aandeelhouderswaarde onlosmakelijk verbonden 
is met de proactieve integratie van belangrijke ESG-factoren in de 
bedrijfscultuur en -strategie. GBL is van mening dat organisaties die 
wendbaar zijn en in staat zijn om ESG-risico’s en opportuniteiten te 
voorzien, te beheren en in hun strategie te integreren, meer kans 
maken om op lange termijn waarde te creëren en te behouden. 

Als patrimoniale en betrokken belegger is GBL van mening dat 
verantwoord beleggen essentieel is om de belangen van haar 
aandeelhouders en stakeholders zo goed mogelijk te dienen. Ze streeft 
daarbij naar duurzame groei van haar activa in portefeuille en uiteindelijk 
waardecreatie op lange termijn.

In deze context zijn overwegingen op gebied van ESG essentieel 
voor de manier waarop GBL zaken doet, niet alleen in haar investerings-
activiteiten, maar ook als onderneming, werkgever en bijdrager aan de 
gemeenschappen waarin ze gevestigd is.

1.2 Onze benadering op gebied van verantwoord beheer
Als investeringsholding heeft GBL voor haar verantwoord beheer een 
tweeledige benadering aangenomen:
 - GBL als verantwoorde onderneming:

  Ondanks haar niet-materiële rechtstreekse impact vanuit een milieu- 
en sociaal oogpunt (zoals voorgesteld in punt 1.4) hecht GBL waarde 
aan verantwoordelijkheid en bewustzijn m.b.t. ESG. De groep heeft een 
lange geschiedenis als verantwoorde werkgever, is consequent integer 
en leeft strikte ethische normen na.

 - GBL als verantwoorde belegger: 
  De materiële impact van GBL is voornamelijk onrechtstreeks, d.w.z.  

via de ondernemingen van haar portefeuille. ESG-factoren opnemen in 
haar investeringsanalyse, zowel binnen het investeringsproces als de 
opvolging van de portefeuille, zal de prestaties van de investeringen 
van GBL op lange termijn helpen verbeteren.

De benadering op gebied van verantwoord beheer van GBL werd dus op 
elk van deze niveaus gestructureerd via (i) de identificatie van de meest 
relevante belanghebbenden en (ii) de materialiteitsbeoordeling van 
ESG-factoren.  

De ESG-doelstellingen op middellange termijn en verwante kritieke 
prestatie-indicatoren werden op dezelfde manier bepaald, zoals 
voorgesteld in de volgende secties.

1.3 Belanghebbenden
De belanghebbenden van GBL werden geïdentificeerd op basis van hun 
impact in verhouding tot de activiteiten van de groep en zijn 
hoofdzakelijk als volgt samengesteld:

Onze meest relevante belanghebbenden

GBL als verantwoorde 
onderneming

GBL als verantwoorde belegger

- Werknemers
- Aandeelhouders
- Analisten
- Toezichthouder
-  Gemeenschappen waarin de groep 

gevestigd is

- Ondernemingen in portefeuille
- Institutionele investeerders

Opmerking: de leveranciers van GBL zijn voornamelijk consultants en handelaars in kantoorbenodigd-
heden, die niet als materieel worden beschouwd aangezien de beperkte omvang van de transacties

GBL voert een permanente dialoog met haar belangrijkste 
belanghebbenden, met name via de volgende interacties:
 - werknemers: dagelijkse betrekkingen;
 - referentieaandeelhouders: vergaderingen van de Raad van Bestuur en 

zijn gespecialiseerde Comités;
 - aandeelhouders van GBL (individuen of instellingen): algemene 

aandeelhoudersvergaderingen;
 - analisten: voornamelijk meetings na de jaarlijkse en halfjaarlijkse 

resultaten;
 - institutionele beleggers: roadshows;
 - ondernemingen in portefeuille: meetings van de bestuursorganen, 

algemene vergaderingen, roadshows...;
 - gemeenschappen: directe betrokkenheid, met name via filantropische 

acties;
 - toezichthouder: naleving van de regels die op GBL van toepassing zijn.

1.  Onze benadering
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1.5 Rapporteringskader
De keuze van rapporteringskaders van GBL weerspiegelt de tweeledige 
verantwoorde beheerbenadering zoals beschreven in punt 1.2.

GBL als verantwoorde 
onderneming

GBL als verantwoorde 
belegger

De niet-financiële verslaggeving is 
geïnspireerd op het Global 
Compact-kader van de Verenigde 
Naties (“UNGC”), waartoe GBL zich in 
2018 formeel heeft verbonden. Door 
zich te houden aan het UNGC en de 
10 principes ervan (die betrekking 
hebben op mensenrechten, arbeid, 
milieu en anticorruptie) kon GBL alle 
domeinen bestrijken waarop haar 
activiteiten een impact kunnen 
hebben.
Dit rapport over het boekjaar 2020 
werd opgesteld in overeenstemming 
met de normen van het Global Reporting 
Initiative (“GRI”): Kernoptie (zie 
pagina’s 112 en 113 voor de GRI-inhouds-
opgave) en SASB Financiële Sector – 
Vermogensbeheer- en bewaarnemings-
activiteiten (zie pagina 114 voor de 
SASB-inhouds opgave). De klimaat- 
prestaties van GBL worden 
gerapporteerd volgens de vereisten 
van de Task Force on Climate-related 
Financial Disclosures (zie pagina 115).

In het kader van haar langetermijn- en 
cyclische benadering van beleggen 
erkent GBL het belang van ESG-factoren 
bij het nemen van investerings-
beslissingen en het opvolgen van haar 
portefeuille. Sinds 2020 beschikt GBL 
over een licentie en past het referentie-
kader toe dat is voorgesteld door SASB 
(SASB Materiality Map® General Issue 
Categories) om haar verantwoorde 
investeringsstrategie en integratie-
proces te ontwikkelen, zodat ESG-
factoren kunnen worden opgenomen in 
de investeringspraktijken.
GBL onderschrijft de Principes voor 
Verantwoord Beleggen sinds 2018 en 
heeft in 2020 voor het eerst onder deze 
vlag gerapporteerd over haar 
rapporteringsperiode 2019.

Gedetailleerde rapportering in sectie 2 Gedetailleerde rapportering in sectie 3

De commissaris van GBL, Deloitte, heeft de niet-financiële informatie in 
het duurzaamheidsrapport nagekeken en is nagegaan of dit rapport alle 
informatie bevat zoals vereist door artikel 119, § 2 van het Wetboek van 
Vennootschappen, sinds 1 januari 2020 artikel 3:32, § 2 van het Wetboek 
van Vennootschappen en Verenigingen, en in overeenstemming is met 
het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening van het boekjaar 
afgesloten op 31 december 2020. Deloitte spreekt zich echter niet uit over 
de vraag of deze niet-financiële informatie is opgesteld in overeen-
stemming met de internationaal erkende referentiemodellen die in het 
jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening worden genoemd.

PwC heeft op grond van ISAE 3000 limited assurance gegeven voor de 
verklaring van GBL dat het jaarverslag 2020 voldoet aan de GRI Standards 
(Core Option). Het assurance rapport van PwC is op verzoek beschikbaar.

1.6 Kritieke prestatie-indicatoren
De beheerbenadering van GBL houdt in dat haar ESG-acties via kritieke 
prestatie-indicatoren (“KPI’s”) worden gemeten en opgevolgd. 
ESG-KPI’s worden bepaald op basis van de belangrijkste verwezen-
lijkingen van de groep (of “ESG-doelstellingen”).

Sinds 2018 zijn ESG-KPI’s gestructureerd over een periode van 3 jaar en 
worden ze goedgekeurd door de Raad van Bestuur van GBL. De Raad van 
Bestuur van 11 maart 2021 heeft nieuwe ESG-KPIs goedgekeurd met 
betrekking tot de implementatie van het ESG-Beleid. Ze worden in de 
toekomst jaarlijks herzien of in geval van wijzigingen in het ESG-Beleid.

Deze doelstellingen voor de middellange termijn volgen de tweeledige 
benadering die in sectie 1.2 wordt voorgesteld. De KPI’s die worden 
opgevolgd door GBL (i) als verantwoorde onderneming worden 
voorgesteld in sectie 2, pagina’s 102 en 103, en (ii) als verantwoorde 
belegger in sectie 3, pagina 111.

1.4 Materialiteitsbeoordeling
GBL heeft een materialiteitsbeoordeling verricht in 2019, met name op 
basis van de voortdurende betrokkenheid van de groep en interacties 
met haar belangrijkste belanghebbenden en hun bijbehorende verwacht-
ingen, om de relevante onderworpen op gebied van ESG te identificeren.

Via deze materialiteitsbeoordeling worden ESG-risico’s in kaart gebracht 
vanuit beide perspectieven, d.w.z. op het niveau van GBL als 
onderneming en als belegger.

GBL als verantwoorde onderneming GBL als verantwoorde belegger
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1.7 Verantwoordelijkheden
CEO en Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur van GBL bestudeert de strategische koers, 
prestaties en rapportering inzake ESG en keurt ze goed, terwijl:
 - het Vast Comité aanbevelingen doet aan de Raad van Bestuur, onder 

andere over de strategische ESG-koers, het ESG-Beleid en gerelateerde 
processen, projecten en middelen;

 - de CEO verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving  
van het ESG-Beleid via een jaarlijkse evaluatie van de prestaties en de 
doeltreffendheid van de ondernomen acties om de verbintenissen  
en de doelstellingen van GBL op lange termijn na te streven; en

 - het Auditcomité jaarlijks de risico’s die inherent zijn aan GBL 
bestudeert en evalueert, met inbegrip van de ESG-specifieke 
risicobeoordeling die wordt verricht als onderdeel van het proces  
voor de opvolging van de portefeuille (zie sectie 3).

ESG-Verantwoordelijke
De formele verantwoordelijkheid voor ESG-aangelegenheden werd 
gedelegeerd aan de ESG-Verantwoordelijke. Voor een goede ESG-
integratie moet het voltallige personeel worden betrokken aangezien de 
bedrijfscultuur cruciaal is om de naleving van de groepsstrategie te 
garanderen.

De Raad van Bestuur en de ESG-Verantwoordelijke worden daarom 
ondersteund door alle bedrijfsfuncties, voornamelijk:
 - het investeringsteam dat belast is met de uitrol van de ESG-benadering 

van GBL als verantwoorde belegger in elke fase van de investerings-
cyclus; 

 - het communicatieteam; en
 - het Secretariaat-Generaal en de juridische en Human Resources 

departementen die belast zijn met sociale en governancekwesties op 
het niveau van GBL.

1.8 Beleidsmaatregelen
Als beursgenoteerde belegger op lange termijn heeft GBL (i) een  
ESG-beleid (“ESG-Beleid”), (ii) een Diversiteits- & Inclusiebeleid 
(“D&I-Beleid”), (iii) een Deontologische Code (de “Code”), (iv) een 
Corporate Governance Charter (het “Charter”) en (v) een Filantropie- 
beleid (het “Filantropiebeleid”) ontwikkeld.

 - Het ESG-Beleid weerspiegelt de kernwaarden die GBL en de CEO 
begeleiden bij milieu-, maatschappij- en governancekwesties.  
Het stelt de verbintenissen en de implementatierichtlijnen voor  
de drie ESG-pijlers voor.

 - Het D&I-Beleid ondersteunt en faciliteert een diverse en inclusieve 
omgeving die verschillen omarmt en de voordelen ervan erkent. Het 
kan onder meer gaan om de volgende verschillen: leeftijd, gender, 
seksuele identiteit en geaardheid, fysieke of mentale beperkingen, 
etniciteit, culturele en religieuze achtergrond.

 - De Code verstrekt richtlijnen over hoe bedrijfsactiviteiten dienen te 
worden verricht overeenkomstig de hoogste wettelijke, ethische en 
professionele normen. Ze wordt ter beschikking gesteld van alle 
werknemers en de Bestuurders, en heeft met name betrekking op 
compliance, verantwoord beheer, belangenconflicten, anticorruptie en 
antiomkoping, relaties met derden, respect op het werk en niet-
discriminatie.

 - GBL heeft het Charter aangenomen (zoals naar verwezen op 
pagina 243 van het hoofdstuk Deugdelijk Bestuur) waarin alle 
corporate governance-regels van de onderneming staan en meer 
bepaald de gedragsregels voor de Bestuurders van GBL en haar 
gespecialiseerde Comités evenals de werkingsregels van deze organen. 
Dit document omvat ook de Dealing Code, die de regels voor transacties 
in GBL-aandelen vastlegt.

 - Het Filantropiebeleid biedt het kader voor filantropische activiteiten 
van GBL en structureert de betrokkenheid van GBL bij de 
gemeenschappen rond drie belangrijke pijlers: onderwijs, gezondheid 
en milieu.

GBL streeft naar een verantwoorde en transparante communicatie voor 
haar belanghebbenden. Het ESG-Beleid, het D&I-Beleid, de Code, het 
Charter en het Filantropiebeleid zijn beschikbaar op de GBL-website en 
vormen het referentiekader voor GBL en haar holdings. GBL-werknemers 
worden regelmatig op de hoogte gehouden van de beleidslijnen van de 
groep.

1.9 Toepassingsgebied
Het toepassingsgebied van het ESG-Beleid (“ESG-Toepassingsgebied”) 
omvat Groep Brussel Lambert en haar directe en indirecte 
100%-dochterondernemingen (“GBL als een verantwoorde onderneming”).

De ondernemingen binnen de portefeuille van GBL (ongeacht of GBL er 
gezag over uitoefent, inclusief Sienna Capital) zijn inbegrepen in het 
ESG-toepassingsgebied onder “GBL als een verantwoorde belegger”.

Deze ondernemingen identificeren en beheren hun ESG-impact en 
verwante risico’s in het kader van hun eigen interne controle en 
governance. Sectie 3 hierna geeft een overzicht van de voornaamste 
verbintenissen op gebied van duurzaamheid van de ondernemingen  
in portefeuille van GBL, en meer bepaald van hun langetermijnvisie  
en -strategie.

We wijzen erop dat de GBL-groep en haar geconsolideerde operationele 
activiteiten (zoals beschreven op pagina’s 159 en 160) worden gedekt door 
Richtlijn 2014/95/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-
financiële informatie (omgezet in de Belgische wet van 3 september 2017). 
Aangezien de geconsolideerde operationele activiteiten niet onder het 
ESG-Toepassingsgebied vallen (zie hierboven), verwijzen we u naar hun 
eigen ESG-analyse en -rapportering op hun website:

Imerys “Sustainable Development” op  
www.imerys.com

ECP III www.ergoncapital.com/strategy.php

Webhelp www.webhelp.com/en-be/about-us/social-
responsibility

Sienna Capital www.sienna-capital.com

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het ESG-Toepassingsgebied

GBL als verantwoorde 
onderneming

GBL als verantwoorde belegger

GBL en haar directe en indirecte 
100%-dochterondernemingen

Genoteerde investeringen:
-  adidas, SGS, Pernod Ricard, 

LafargeHolcim, Umicore, Imerys, 
GEA, Ontex, Mowi

Private activa:
-  Webhelp, Parques Reunidos, 

Canyon(1)

- Sienna Capital

(1) Canyon zal worden geïntegreerd vanaf het boekjaar 2021
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2.1. Governance 
a) Diversiteit binnen de Raad van Bestuur en het Management
Verbintenis
GBL verbindt zich ertoe de bepalingen inzake deugdelijk bestuur correct 
toe te passen. GBL streeft ernaar om het diversiteitsprincipe toe te 
passen op de samenstelling van haar bestuursorganen en dit 
niettegenstaande de aanwezigheid van een controlerende 
aandeelhouder. Voor de selectie van nieuwe Bestuurders en Management 
past GBL daarom diversiteitscriteria toe en duldt geen enkele vorm van 
discriminatie in overeenstemming met het D&I-Beleid.

Implementatie
Sinds enkele jaren heeft GBL de aanwezigheid van vrouwen in haar Raad 
van Bestuur geleidelijk aan versterkt, die nu zes vrouwen telt op een 
totaal van zeventien leden. GBL leeft dus het quotum na dat een derde 
van haar Bestuurders van een ander geslacht dan dat van de rest van de 
Raad van Bestuur moet zijn, zoals vereist door de wet van 28 juli 2011, die 
tot doel heeft de diversiteit binnen de bestuursraden van beurs-
genoteerde ondernemingen te waarborgen.

De onderneming streeft er ook naar dat leden van de Raad van Bestuur 
en het Management verschillende complementaire achtergronden 
hebben, in de financiële, industriële en dienstensectoren en uit de 
nationale en internationale academische wereld. De samenstelling van de 
Raad van Bestuur en het profiel van zijn leden worden toegelicht op 
pagina’s 220 tot 230 van het hoofdstuk Deugdelijk bestuur

Daarnaast garandeert de Raad van Bestuur de aanwezigheid en bijdrage 
van een voldoende aantal gekwalificeerde onafhankelijke Bestuurders, 
zodat de belangen van alle aandeelhouders in acht worden genomen.

De laatste jaren heeft GBL bovendien haar Raad van Bestuur verjongd.  
De gemiddelde leeftijd van Bestuurders is zo gedaald van 64 jaar 
(eind 2013) naar 58,9 jaar (eind 2020).

b) Deugdelijk bestuur
Verbintenis
GBL is ervan overtuigd dat een deugdelijk bestuur essentieel is om 
rendementen op lange termijn en op een duurzame wijze te kunnen 
genereren en houdt zich aan de hoogste normen inzake governance.  
De verantwoordelijkheden voor ESG zijn beschreven in sectie 1 § 1.7.

De gedragsregels voor de leden van de Raad van Bestuur van GBL en 
diens gespecialiseerde Comités, evenals de regels die de werking van 
deze organen regelen, zijn vastgelegd in het Charter (zie pagina 218).

Implementatie
In overeenstemming met de prioriteit die GBL geeft aan een sterk en 
deugdelijk bestuur, beoordeelt de Raad van Bestuur om de drie jaar zijn 
eigen prestaties aan de hand van een individuele vragenlijst. Die 
vragenlijst heeft betrekking op de grootte, samenstelling en collectieve 
prestatie van de Raad van Bestuur evenals de daadwerkelijke bijdrage van 
iedere Bestuurder en de interactie van de Raad van Bestuur met de CEO. 
Daarnaast komen de niet-uitvoerende Bestuurders jaarlijks samen, 
zonder de CEO, om de interactie tussen de niet-uitvoerende Bestuurders 
en het management te beoordelen.

c) Ethiek & integriteit
Verbintenis
GBL verbindt zich ertoe haar activiteiten in overeenstemming met alle 
ethische regels en toepasselijke wetten uit te oefenen. Dit omvat onder 
meer een verbod om illegale praktijken uit te voeren, zoals omkoping, 
corruptie en marktmisbruik om een commercieel voordeel te verkrijgen 
of te behouden.

De kernwaarden en bedrijfsprincipes van GBL worden uiteengezet in de 
Code die ook vermeldt tot wie werknemers zich kunnen richten in geval 
van vragen of onveiligheid. De Code vermeldt limieten en elementen die 
in aanmerking moeten worden genomen voor de volledige naleving van 
lokale regelgevingen evenals anticorruptiepraktijken die door de groep 
worden ondersteund.

Implementatie 
Ethiek en integriteit zijn ingebed in de dagelijkse activiteiten van GBL, 
zoals blijkt uit de volgende acties:
 -   GBL ziet erop toe dat alle personeelsleden en Bestuurders toegang 

krijgen tot de ESG-Beleid, het D&I-Beleid, de Code en het Charter. Er 
worden jaarlijks opleidingen georganiseerd voor alle personeelsleden 
om hen (i) bewust te maken van de bedrijfswaarden en de daarmee 
verband houdende anti-corruptieregels van GBL en (ii) hen te 
herinneren aan de noodzaak om deze richtlijnen te respecteren. In 
2020 werden geen enkel corruptiegevallen gemeld met betrekking tot 
GBL en haar personeel;

 -   er geldt een klokkenluidersregeling binnen GBL (whistleblowing). Alle 
medewerkers hebben het recht om een (werkelijke of potentiële) 
schending van de Code in alle veiligheid te melden. Deze melding is 
vertrouwelijk en zonder enig risico op represailles;

 -   wat de belangenconflicten betreft, wordt het GBL-beleid uiteengezet 
op pagina’s 231, 244 en 245 van het hoofdstuk Deugdelijk bestuur;

 -   uitnodigingen of geschenken die worden aangeboden of aanvaard 
moeten binnen aanvaardbare grenzen blijven overeenkomstig de 
huidige praktijken;

 -   GBL doet geen politieke bijdragen en is niet betrokken bij 
lobbyactiviteiten;

 -   GBL voldoet aan de algemene verordening inzake 
gegevensbescherming (General Data Protection Regulation), een 
specifieke Europese verordening die op 24 mei 2018 in werking trad. 
De groep waakt erover dat de persoonlijke gegevens worden beschermd 
en dat medewerkers regelmatige opleidingen krijgen.

2.  Een verantwoorde 
onderneming
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2.2. Sociale aspecten
a) Personeelsaangelegenheden
Verbintenis
GBL heeft een personeelsbestand van ongeveer 50 personen. Hierdoor is 
tussen het management en de werknemers een dialoog mogelijk die 
gebaseerd is op nabijheid en vertrouwen.

Als werkgever is GBL van mening dat waardecreatie onder andere 
voortvloeit uit haar vermogen om getalenteerde mensen met diverse 
genders, achtergronden en vaardigheden en die de ethische waarden van 
GBL naleven, aan te trekken en te houden. Die getalenteerde mensen zijn 
een belangrijke troef voor GBL als investeringsholding.

GBL verbindt zich tot de volgende principes:
 -  een positieve en langlopende werkrelatie met haar werknemers 

ontwikkelen;
 -  een diverse en inclusieve werkplek aanbieden waarin mensen met 

wederzijds respect, waardig en eerlijk worden behandeld;
 -  gelijke kansen bieden in tewerkstelling, benoemingen en promoties op 

basis van gepaste kwalificaties, vereisten en prestaties;
 -  een veilige en gezonde werkomgeving garanderen, zonder 

discriminatie.

Het D&I-Beleid van GBL stippelt deze principes uit en geeft  
verder aan tot wie alle werknemers zich kunnen wenden indien  
er vragen of onzekerheden zijn.

Implementatie
De CEO en de Human Resources afdeling houden toezicht op de  
verbintenis van GBL. De groep streeft ernaar om een omgeving te 
creëren waarin mensen worden gewaardeerd, ondersteund en in staat 
worden gesteld om zowel persoonlijk als professioneel succesvol te zijn. 
Dit houdt in dat er halfjaarlijkse beoordelingsgesprekken worden 
georganiseerd waarbij de opportuniteiten voor ontwikkeling en 
carrièredoelstellingen van elke medewerker worden besproken en 
herzien. Bovendien, stelt GBL haar personeel de middelen ter 
beschikking om hun expertise en leiderschapsvaardigheden te 
ontwikkelen, door de ontwikkeling van haar medewerkers te 
ondersteunen en te voorzien van opleidingsmogelijkheden. 

Alle personeelsleden van GBL zijn gedekt door een collectieve 
arbeidsovereenkomst. 

Bovendien en daar waar mogelijk, besteedt GBL bepaalde diensten  
uit aan organisaties die mensen met beperkingen tewerkstellen.

b) Maatschappelijke betrokkenheid - GBL ACT
Verbintenis
GBL is ervan overtuigd dat ze enkel succesvol kan zijn als onderneming 
en waarde kan creëren voor de aandeelhouder als ze ernaar streeft om  
al haar belanghebbenden te dienen. Dit houdt onder meer in dat GBL 
haar activiteiten verricht op een manier die de gemeenschappen waar 
GBL is gevestigd ten goede komt.

Implementatie
In 2020 heeft GBL het Filantropiebeleid bijgewerkt en ondersteunt 
projecten die in België werden ontwikkeld en die rond de volgende drie 
pijlers zijn opgebouwd:
 - Onderwijs
 - Gezondheid
 - Milieu

In aanvulling hierop richtte GBL in 2019 een Mecenaatcomité op voor het 
selecteren van de gesteunde projecten. De medewerkers van GBL kregen 
de kans om projecten voor te stellen die door het Mecenaatcomité 
worden bestudeerd zoals beschreven in het Filantropiebeleid.

2019 1,9 miljoen euro
toegekend in 2020

38 meer 
gerichte projecten

ondersteund in 2020

Lancering van het nieuwe 
Filantropiebeleid en het 

Mecenaatcomité van GBL

vs. 1,8 miljoen euro 
in 2019 vs. 57  in 2019

c) Mensenrechten
Verbintenis
In het kader van haar verbintenis tegenover het Global Compact-initiatief 
van de Verenigde Naties, erkent GBL in het bijzonder de bepalingen van 
de Richtlijnen van de Verenigde Naties over Bedrijven en Mensenrechten 
en de Richtlijnen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (“OESO”) voor Multinationale Ondernemingen.

Uit principe heeft eerbied voor de mensenrechten altijd deel uitgemaakt 
van de filosofie ten aanzien van verantwoorde bestuurlijke benadering 
van GBL. Het volhouden van deze verbintenis tot het eerbiedigen van 
mensenrechten is de verantwoordelijkheid van de hele onderneming. 
Binnen de grenzen van wat van wezenlijk belang en relevant is, wordt bij 
het zaken doen met handelspartners gekeken naar de rechtstreekse en 
onrechtstreekse impact op mensenrechten.

De verbintenis van GBL om de mensenrechten te eerbiedigen, is 
vastgelegd in haar ESG-Beleid, haar D&I-Beleid en haar Code, en omvat 
de naleving van alle toepasselijke wetten, en de groep streeft ernaar om 
internationaal verkondigde mensenrechten te steunen en te eerbiedigen.

Implementatie
Als gediversifieerde investeringsholding erkent GBL de rol die ze speelt 
in de ondersteuning en eerbiediging van de universele bescherming van 
mensenrechten. Ze is ervan overtuigd dat mensenrechten eerbiedigen en 
beschermen essentieel is om waarde op lange termijn en op een 
duurzame wijze te creëren.

Implementatie-inspanningen op groepsniveau zijn o.m. alle werknemers 
bewustmaken van bedrijfswaarden en verwante mensenrechtenaspecten 
zoals de vrijheid van mening en meningsuiting, de betaling van billijke 
vergoedingen en de afwezigheid van discriminatie.

2.3. Milieu
Verbintenis
Zoals benadrukt in de sectie materialiteitsbeoordeling (gedetailleerd  
op pagina 97), heeft GBL een niet-materiële rechtstreekse impact op 
het milieu.

Ondanks deze niet-materiële voetafdruk op milieu erkent GBL haar rol in:
 -   het promoten van milieuwaarden in haar activiteiten aanmoedigen en 

elke negatieve impact binnen haar eigen reikwijdte beperken; en
 -   haar aanpak als een professionele belegger door in haar investerings-

cyclus alle ESG-aspecten in te bedden, en meer bepaald de impact op 
het milieu van de ondernemingen die deel uitmaken van haar 
portefeuille, zoals beschreven in sectie 3.

GBL verbindt zich ertoe alle toepasselijke milieuwetten en -regelgevingen 
na te leven en, daar waar relevant en van toepassing, de te voorziene 
milieu-impact van haar activiteiten aan te beheren en te beoordelen.

Implementatie
Al jarenlang spant GBL zich in voor het behoud van natuurlijke bronnen, 
energie-efficiëntie en afvalbeheer. Als verantwoorde onderneming blijft 
GBL zich inspannen om haar rechtstreekse impact op het milieu, hoewel 
al beperkt, te blijven verminderen en, op het niveau van de 
ondernemingen in portefeuille, steunt GBL de initiatieven op vlak van 
milieubeheer (zoals beschreven in sectie 3). Daarenboven moedigt GBL 
toonaangevende praktijken op het vlak van energie-efficiëntie, schone 
mobiliteit en afvalbeheer aan in haar hoofdkantoor. Ter illustratie, haar 
gebouwen werden volledig gerenoveerd om het energieverbruik te 
verminderen. Vanaf 2021 zal GBL voertuigen met een interne 
verbrandingsmotor verbieden voor werknemers ten voordele van 
voertuigen met een hybride of elektrische motor.

Ondanks haar niet-materiële rechtstreekse impact op het milieu, wil GBL 
haar koolstofvoetafdruk tot een minimum beperken om bij te dragen tot 
de wereldwijde inspanningen en een voorbeeld te stellen aan de 
ondernemingen in haar portefeuille. Zie § 2.4 voor een gedetailleerd 
inzicht in de klimaatengagementen van GBL en de uitvoering ervan.

Ten slotte, alle werknemers van GBL worden verwacht oog te hebben voor 
de milieu-impact van de onderneming en de verbintenissen hieromtrent 
na te leven. Via de milieubenadering waartoe ze zich heeft verbonden, 
vergroot de groep het bewustzijn van haar werknemers door ecologische 
gebaren aan te moedigen zoals het gebruik van waterfonteinen en de 
vermindering en/of recyclage van papier op kantoor.
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2.4. Klimaatverandering
Gezien de uitdagingen en de gevaren die de klimaatverandering met  
zich meebrengt, onderschrijft GBL publiekelijk het Akkoord van  
Parijs in het kader van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering (“United Nations Framework Convention on Climate 
Change” of UNFCCC). GBL ondersteunt bovendien de goedkeuring van de 
aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures 
(“TCFD”) en de ontwikkeling van aanpassings- en matigingsstrategieën 
op lange termijn inzake klimaatverandering voor GBL en haar portefeuille 
van participaties om de financiële markten geleidelijk op de 
klimaatdoelstellingen af te stemmen.

Governance
In het kader van het toezicht op de ESG-risico’s en -strategie is de Raad 
van Bestuur van GBL doorlopend betrokken bij de evaluatie van de 
blootstelling van GBL en haar participaties aan risico’s  
en opportuniteiten op het gebied van de klimaatverandering. 

Gelet op de aard van de klimaatrisico’s, hun structurele impact op de 
algemene economie en de mogelijke gevolgen voor de waardering van 
financiële activa op lange termijn, beschouwt de Raad van Bestuur van 
GBL de blootstelling aan klimaatrisico’s en -opportuniteiten als een 
wezenlijk onderdeel van zijn globale evaluatie van de rotatiestrategie  
van de portefeuille.

In dat proces wordt de Raad van Bestuur ook ondersteund door de 
jaarlijkse evaluatie van de ESG-risico’s (zie “ESG-risicobeoordeling”),  
met inbegrip van het klimaatrisico als een standaardrisico voor alle 
deelnemingen, die wordt uitgevoerd door het Auditcomité.

Klimaatgerelateerde managementverantwoordelijkheden vallen onder 
de gelijkaardige ESG-organisatie zoals beschreven in punt 1.7 van deze 
sectie en in het ESG-Beleid van GBL dat beschikbaar is op de GBL-
website. De opvolging van de ontwikkeling van klimaatgerelateerde 
regelgeving, de beoordeling van klimaatrisico’s in het kader van ESG 
due diligence voorafgaand aan investeringen en de verbintenis van 
ondernemingen in portefeuille bij klimaatstrategie en klimaatprestaties 
vormen een integraal onderdeel van het ESG-integratieproces onder 
toezicht van de CEO, de Directeur van de Deelnemingen en de ESG-
Verantwoordelijke van GBL.

Strategie, bedrijfsmodel, vooruitzichten
Zoals beschreven in sectie 2.3 heeft GBL als investeringsholding en 
vanwege de aard van haar activiteit een niet-materiële rechtstreekse 
impact op het klimaat. Ondanks haar niet-materiële klimaatimpact wil 
GBL haar koolstofvoetafdruk tot een minimum beperken om zo bij te 
dragen aan de wereldwijde inspanningen en een voorbeeld te stellen ten 
aanzien van haar ondernemingen in portefeuille. Sinds het boekjaar 2020 
is GBL een klimaatneutrale onderneming door haar koolstofvoetafdruk te 
compenseren en ze streeft ernaar deze status in de toekomst te 
behouden. 

Als investeringsholding die permanent kapitaal inzet, liggen  
de klimaatuitdaging en -opportuniteit voor GBL in de eerste plaats in 
haar vermogen om haar bestaande portefeuille van deelnemingen af te 
stemmen op het koolstoftraject op lange termijn zoals ingevoerd door het 
Akkoord van Parijs en te investeren in activa die voordeel halen uit deze 
structurele verschuiving. Daartoe zal GBL zich in 2021 engageren voor 
het Science Based Target initiative (“SBTi”) met als doel ervoor te zorgen dat 
alle ondernemingen in haar portefeuille tegen 2030 beschikken over een 
op het SBTi afgestemde klimaatstrategie en bijhorende doelstelling(en) 
voor de vermindering van de koolstofuitstoot. 

Risicobeheer
Zoals hierboven en in de grafiek op pagina 110 wordt aangegeven, voert 
GBL jaarlijks een ESG-risicobeoordeling van haar portefeuille van 
deelnemingen uit. Op basis van bedrijfsgegevens, eigen gegevens, ESG-
rapporten en marktgegevens (doorgaans jaarlijkse CDP-vragenlijst) worden 
de blootstelling aan klimaatrisico’s inclusief het fysieke risico, de impact 
op het klimaat en het beheer van klimaatrisico’s beoordeeld om een 
waarschijnlijkheidsrating, de inherente impact en de risicobeperkende 
factoren te bepalen.

De aangepaste risicobeoordeling houdt rekening met de interne kennis 
van GBL over de ondernemingen in portefeuille en het koolstofprofiel van 
hun sectorgenoten en sectoren.

De resultaten van deze beoordeling worden jaarlijks gerapporteerd aan het 
Auditcomité en uiteindelijk aan de Raad van Bestuur. Als er in het kader 
van deze beoordeling bovendien materiële klimaatrisico’s worden 
geïdentificeerd, worden ze gemonitord door vertegenwoordigers van GBL 
in de bestuursorganen van de ondernemingen in portefeuille.

Om zijn beoordeling van de klimaatrisico’s verder uit te diepen en te 
verruimen, startte de Raad van Bestuur van GBL in 2020 met een 
diepgaande klimaatrisicoanalyse gericht op de fysieke impact van de 
klimaatverandering op de portefeuille van participaties. Deze beoordeling 
is er in het bijzonder op gericht om (i) de impact op het klimaat in kaart te 
brengen, (ii) de maturiteitsgraad van de portefeuille in dat verband en de 
blootstelling ervan aan koolstofprijsmechanismen te identificeren,  
(iii) inzicht te krijgen in de blootstelling van de portefeuille aan fysieke  
en klimaatovergangsrisico’s en (iv) deze factoren uiteindelijk mee te 
nemen in het ESG-risicobeheer en de investeringsstrategieën van GBL

In 2020 verrichtte GBL voor drie deelnemingen, die 39% van de NAW 
(ESG-Toepassingsgebied) en 98% van de “Scope 3 – emissies uit 
investeringen” van GBL vertegenwoordigen, een beoordeling van de 
fysieke klimaatrisico’s. De beoordeling loopt nog voor drie andere 
ondernemingen in portefeuille met als doel tegen 2022 een dekking  
van 100% (ESG-Toepassingsgebied) te bereiken.

Maatstaven en doelstellingen
Raadpleeg “Kritieke prestatie-indicatoren – GBL als verantwoorde 
onderneming” op pagina’s 102 en 103.

101GBL – Jaarverslag 2020



Kritieke prestatie-indicatoren 
GBL als verantwoorde onderneming

UNGC principes SASB Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) 2020 2019

Governance Doelstelling

a) Diversiteit binnen de Raad van Bestuur en het Management

% vrouwen binnen de Raad van Bestuur 33 35 33

De Bestuurders hebben verschillende complementaire achtergronden, in de 
financiële, industriële en dienstensectoren en uit de nationale en 
internationale academische wereld 

ja ja ja

# onafhankelijke Bestuurders binnen de Raad van Bestuur 5 5 5

Gemiddelde leeftijd van de Bestuurders 59 59

% Bestuurders jonger dan 30 jaar 0 0

% Bestuurders tussen 30 en 50 jaar oud 28 22

% Bestuurders ouder dan 50 jaar 72 78

b) Deugdelijk bestuur

% onafhankelijke Bestuurders binnen het Auditcomité 50 60 60

Het voorzitterschap van het Auditcomité is door een onafhankelijke 
Bestuurder gehouden

ja ja ja

% onafhankelijke Bestuurders binnen het Benoeming-, Remuneratie-en 
Governancecomité

50 60 60

c) Ethiek & integriteit

10  Bedrijven moeten werken 
tegen corruptie in al zijn 
vormen, inclusief afpersing 
en omkoping.

Er wordt jaarlijks een opleidingssessie voorzien voor alle medewerkers ja ja ja

# bevestigde gevallen van corruptie 0 0 0

# bevestigde gevallen waarbij personeelsleden zijn ontslagen of disciplinaire 
sancties hebben gekregen wegens corruptie

0 0 0

# bevestigde gevallen waarbij contracten met businesspartners werden opgezegd of 
niet werden verlengd wegens schending van regels inzake corruptie

0 0 0

# rechtszaken met betrekking tot corruptie die tegen de organisatie of haar 
personeel ingesteld

0 0 0

# meldingen ontvangen via de klokkenluidersregeling (whistleblowing process) 0 0 0

V # medewerkers met een gerechtelijk verleden in verband met 
investeringspraktijken 

0 0 0

V Totaal bedrag van monetaire verliezen als gevolg van juridische procedures in 
verband met fraude, handel met voorkennis, antitrust, anti-concurrerend 
gedrag, marktmanipulatie, wanpraktijken of andere gerelateerde wetten of 
voorschriften uit de financiële sector

0 0 0

2.5. Versterking van de ESG-competenties
GBL zorgt voor een adequaat opleidings- en bekwaamheidsniveau van de 
verschillende functies die bij de uitvoering van haar ESG-Beleid 
betrokken zijn. Naast de regelmatige interactie met de Raad van Bestuur 
over de ESG-onderwerpen zoals hierboven beschreven, wordt jaarlijks 
een ESG-sessie georganiseerd voor de Raad van Bestuur over de ESG-
onderwerpen, terwijl het Management en het personeel van GBL op 
geregelde tijdstippen opleidingen volgen.

 

GBL moedigt haar investeringsspecialisten sterk aan om hun 
vaardigheden te verbeteren om het verband te begrijpen tussen 
financieel relevante ESG-informatie en het vermogen van ondernemingen 
om waarde te genereren. In die optiek en bovenop de aangeboden interne 
opleidingen, steunt GBL hen actief bij het verwerven van een certificaat 
in de fundamenten van duurzaamheidsboekhouding (“Fundamentals of 
Sustainability Accounting Credentials”). 

Om de beste ESG-praktijken en de uitwisseling van kennis over de 
recentste ESG-trends te bevorderen, organiseert GBL jaarlijks een 
ESG-dag waarop professionelen op het gebied van ESG en het 
management van GBL en haar deelnemingen worden samengebracht.
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UNGC principes SASB Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) 2020 2019

Social Doelstelling

a) Personeelsaangelegenheden (2)

3  Bedrijven dienen de 
vrijheid van vereniging en 
de effectieve erkenning van 
het recht op collectieve 
onderhandelingen te 
handhaven (1);

4  de uitbanning van alle 
vormen van gedwongen of 
verplichte arbeid;

5  de effectieve afschaffing van 
kinderarbeid; en

6  de bestrijding van 
discriminatie in arbeid en 
beroep.

Gemiddeld personeelsbestand (voltijds equivalent) 46,5 42,7

V % van vrouwen (voltijds equivalent) – Directie 25 25

V % van vrouwen (voltijds equivalent) – Management 23 21

V % van vrouwen (voltijds equivalent) – Bedienden 63 65

% onbepaalde tijd contracten op het einde van het jaar 95,9 95,6

Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker 7,1 12,9

% personeelsleden die regelmatig deelnemen aan een beoordeling 100 100

% personeelsleden met een diploma hoger onderwijs (universiteit / tweede 
cyclus) op het einde van het jaar

84,9 85,2

Personeelsverloop exclusief vertrek op pensioen (in %) 8,8 11,2

# stagiairs in de loop van het jaar (voltijds equivalent) 2,0 1,7

# nationaliteiten 8 6

Gemiddelde leeftijd van het personeel 42,3 42,1

% personeelsleden jonger dan 30 jaar 18 15

% personeelsleden tussen 30 en 50 jaar oud 56 61

% personeelsleden ouder dan 50 jaar 26 24

b) Maatschappelijke betrokkenheid

Totaal bijdragen (in miljoen euro) 1,9 1,8

Aantal ondersteunde projecten 38 57

c) Mensenrechten

1  Bedrijven moeten 
ondersteunen en 
respecteren de 
bescherming van de 
internationaal 
geproclameerde 
mensenrechten; en

2  ervoor zorgen dat zij niet 
medeplichtig zijn aan 
mensenrechtenschendingen.

Alle medewerkers en Bestuurders hebben toegang tot de ESG-Beleid, het 
D&I-Beleid, de Code, het Charter en het Filantropiebeleid

ja ja

Environmental

7  Bedrijven dienen een 
preventieve aanpak van 
milieu-uitdagingen te 
ondersteunen;

8  initiatieven te ondernemen 
om grotere 
verantwoordelijkheid op 
milieugebied te bevorderen; 
en

9  bevordering van de 
ontwikkeling en 
verspreiding van 
milieuvriendelijke 
technologieën.

Als investeringsholding zonder productie- of distributieactiviteiten en met een 
personeelsbestand van ongeveer 50 personen heeft GBL een niet-materiële 
rechtstreekse impact op het milieu.

Broeikasgasemissies van Scope 1 (directe emissies) - (in ktCO2e) 0,1 0,2

Broeikasgasemissies van Scope 2 (indirecte emissies) - (in ktCO2e) 0,1 0,1

Broeikasgasemissies van Scope 3 (zakenreizen) - (in ktCO2e) 0,3 0,6

Broeikasgasemissies van Scope 3 (emissies van deelnemingen) - (in ktCO2e)(3) -  12.905,6

(1) GBL respecteert de vrijheid van vereniging van haar personeel. De groep heeft geen ondernemingsraad aangezien de reglementaire drempels niet worden overschreden
(2) KPI’s berekend op basis van Groep Brussel Lambert en haar dochtermaatschappijen zoals gedefinieerd in sectie 1.9 Toepassingsgebied (zie pagina 98 voor meer informatie)
(3)  Op het moment van voltooing van het Jaarverslag, zijn de broeikasgasemissies van Scope 3 (emissies van de deelnemingen) voor het boekjaar 2020 door de meeste van onze deelnemingen nog niet 

bekendgemaakt. De broeikasgasemissies van Scope 3 (emissies van de deelnemingen) van GBL voor 2020 zullen in een later tijdens het jaar worden meegedeeld in het kader van het CDP-rapportageproces
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Vandaag 
optreden voor een 

betere toekomst

In 2020 is GBL ACT meer dan ooit betrokken mee in 
de burgermaatschappij. Zo werd 1,9 miljoen euro 
toegewezen  door de ondersteuning van 38 projecten 
op het vlak van gezondheid, onderwijs en milieu.

Betekenis geven aan groei en voorrang geven aan overdracht zitten diep in 
ons DNA.

Deze waarden liggen ook aan de basis van ons verbintenis ten aanzien van de 
burgermaatschappij en vormen de leidraad van ons mecenaat.

Door het concreet begeleiden en ondersteunen van talrijke projecten op het 
vlak van onderwijs, gezondheid en milieu willen we een positieve impact 
maken en bijdragen aan een betere wereld voor de komende generaties.

Dit filantropiebeleid is opgebouwd rond 4 krachtige pijlers die zowel de keuze 
van de projecten bepalen als de manier waarop wij ze ondersteunen.

 -  Het is in de eerste plaats lokaal verankerd: de projecten zijn vooral 
Belgisch en hebben een positieve impact op onze samenleving en zijn 
burgers. Vandaag en morgen.

 - Het vertaalt zich vervolgens in concrete acties. Het is niet onze bedoeling 
om ons te mengen in de organisatie van de uitgekozen projecten, maar wel 
om ze financieel te ondersteunen en ze te helpen bij het waarmaken van 
hun ambities.

 - Het maakt deel uit van een langtermijnaanpak. Hoewel we graag een 
directe impact maken, streven we in de eerste plaats naar duurzame 
projecten met een langetermijnvisie.

 - Ten slotte komt het tot stand via een soepel, coherent en verantwoord 
beheer. Als we ons voor iets inzetten, gaan we er 100% voor. We willen 
steeds het beste van onszelf geven, met een voorkeur voor directe 
contacten, interactie en nabijheid. 
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SUGi
SUGi is een burgerplatform dat bossen plant 
in het hart van steden overal ter wereld en zo 
bijdraagt aan het herstel van de biodiversiteit 
in stedelijke omgevingen.

Haar aanpak, gebaseerd op onderzoek van  
de Doctor in de Plantkunde Akira Miyawaki, 
bestaat erin om in amper twee jaar tijd op  
een natuurlijke manier bosecosystemen te 
herstellen op een beperkt oppervlak.

Met de steun van GBL hebben SUGi Belgium 
en hun meester boswachter Nicolas de 
Brabandère een herstelproject opgestart  
van een bos in Pontisse vlakbij Luik.

Kinderen van de lokale gemeenschap hebben 
met de hulp van hun families 26 verschillende 
soorten bomen en inheemse struiken geplant 
in wat ze het “Bos van Karel de Grote” 
hebben gedoopt.

Dit bos vormt de hoeksteen van een breder 
gemeenschapsproject dat zich uitstrekt over 
50 jaar, inclusief een kerk, school, turnzaal, 
openbare tuin en fietspad ten behoeve van  
de lokale bewoners.

En in een breder en duurzamer kader komt 
het ook ten goede aan de samenleving, aan 
het klimaat en aan onze planeet.

Water classes
Omdat water een essentiële en kwetsbare 
hulpbron is dat we moeten beschermen, 
creëerde de VZW Good Planet de 
Waterklassen. Deze klassen sensibiliseren 
kinderen in het lager onderwijs rond de 
thematiek van het water en leidt hen op om 
op het einde van de rit “verantwoordelijke 
waterburgers” te worden.

In 2020 heeft GBL ACT besloten om Good 
Planet Belgium te begeleiden in deze aanpak. 
Zo kon GBL ACT bijdragen aan de opleiding 
van 800 nieuwe waterburgers.

In 2021 is het de bedoeling om 1.000 nieuwe 
waterburgers op te leiden. Ook wil men 
ongeveer 8.000 leerlingen, zowel in de klas 
als op het terrein, sensibiliseren voor deze 
fundamentele ecologische uitdaging. Dit 
project, dat door GBL wordt ondersteund, is 
reeds goed opgezet in Wallonië en is in 
ontwikkeling in Brussel en Vlaanderen.

UMC Sint-Pieter
GBL ACT maakte een noodbudget  
vrij om ziekenhuizen tijdens de Covid-
gezondheidscrisis te ondersteunen.  
Zo werd tijdens het eerste halfjaar van 2020 
een bedrag van 0,5 miljoen euro toegewezen 
aan 4 Brusselse ziekenhuizen, waaronder het 
UMC Sint-Pieter.

Het UMC Sint-Pieter, een belangrijke speler 
in de Brusselse publieke gezondheidszorg, 
heeft een dubbele missie: een plaatselijk 
openbaar ziekenhuis dat kwaliteitszorg  
biedt die toegankelijk is voor iedereen  
en een referentiescentrum voor onderwijs  
en onderzoek.

Tijdens de Covid-crisis stond het UMC  
Sint-Pieter in de eerste lijn. Tijdens de eerste 
golf ving het ziekenhuis in totaal meer dan 
800 Covid-patiënten op, waarvan ongeveer 
100 op intensieve zorg. Geconfronteerd  
met deze massale instroom van patiënten 
lanceerde het ziekenhuis snel een oproep 
voor donaties om een nieuwe intensieve 
zorgeenheid te creëren en uit te rusten.

Dankzij de steun van donateurs, waaronder 
GBL, kon het ziekenhuis een tiental extra 
beademingstoestellen aankopen, alsook  
het nodige materiaal om vanaf 26 maart  
de nieuwe zorgeenheid te openen. Op het 
hoogtepunt van de crisis kon het ziekenhuis 
dagelijks tot 125 Covid-patiënten opvangen in 
de hospitalisatie-eenheid en tot 33 patiënten 
op de afdeling intensieve zorgen.
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3.1. Verbintenis
Als financiële belegger op lange termijn stelt inzicht in ESG-kwesties 
GBL in staat om risico’s te beperken en opportuniteiten te grijpen in het 
portefeuillebeheer en bij te dragen aan een verbetering van de 
investeringsprestaties van GBL op lange termijn. GBL is van mening dat 
de integratie van ESG-factoren in de investeringsanalyse en het beheer 
van haar participaties een beter risicogewogen rendement voor haar 
portefeuille van participaties ondersteunt. 

ESG-integratie wordt voornamelijk uitgevoerd door de Directie van de 
Deelnemingen en de investeringsspecialisten van GBL onder toezicht 
van de Directeur van de deelnemingen en de ESG-Verantwoordelijke. 
In coördinatie met het Directeur van de Deelnemingen werkt de ESG-
Verantwoordelijke in de hele organisatie aan de ondersteuning van 
investeringsanalyses over de impact van ESG-factoren en aan 
onderzoek naar normen en best practices.

In dat opzicht beschouwen we het door de Sustainability Accounting 
Standards Board (“SASB”) ontwikkelde materialiteitskader als een 
belangrijke ondersteunende referentiekader om GBL’s eigen benadering 
van ESG-risicoanalyse te structureren en te ontwikkelen. 
GBL beschikt over een licentie en past het SASB-referentiekader toe 
(SASB Materiality Map® General Issue Categories) sinds 2020.

De ESG-Verantwoordelijke en de Directie van de Deelnemingen team 
ondersteunen de rol van GBL als actieve en betrokken aandeelhouder. 
GBL streeft ernaar om kerndeelnemingen op te bouwen met een 
adequaat bestuur, wat van essentieel belang is voor onze positionering 
als activabeheerder. Het potentieel om referentieaandeelhouder te 
worden en invloed uit te oefenen, het potentieel om in de raad van 
bestuur vertegenwoordigd te zijn en het vermogen om een beroep te 
doen op een sterk managementteam zijn voor GBL duidelijke en 
onbetwiste investeringscriteria die haar vermogen om samen met 
haarondernemingen in portefeuille op een unieke manier aan ESG-
integratie te werken, rechtstreeks ondersteunen.

Gezien de aard van onze kernactiviteiten en de investeringshorizon op 
lange termijn die kenmerkend is voor onze investeringen, omvat de 
ESG-integratie van GBL de volgende belangrijke stappen in het 
investeringsproces:
 - definitie van het investeringsuniversum;
 - identificatie van ESG-risico’s vóór investering;
 - ESG-integratie na investering en doorlopende opvolging van de 

portefeuille;
 - Stemming en stewardship;
 - transparantie en verslaggeving.

3.2. Uitsluitingsbeleid
GBL handelt in overeenstemming met nationale en internationale wetten, 
verbodsbepalingen, verdragen en toepasselijke embargo’s om haar 
investeringsuniversum te bepalen. Naast deze wettelijke vereisten zal 
GBL ook rekening houden met de volgende uitsluitingscriteria bij de 
beoordeling van potentiële investeringen (raadpleeg het ESG-Beleid op 
de website van GBL voor meer informatie over de uitsluitingscriteria).

 - Controversieel gedrag en wettelijk verplichte uitsluitingen: als 
ondertekenaar van het Global Compact van de Verenigde Naties 
(“UNGC”) en als erkenning van de bepalingen opgenomen in de 
Richtlijnen van de Verenigde Naties over Bedrijven en Mensenrechten 
en de Richtlijnen van de OESO voor Multinationale Ondernemingen, 
zal GBL het gedrag van organisaties toetsen aan deze kaders en 
investeringen uitsluiten in organisaties die betrokken zijn bij ernstige 
inbreuken op deze beginselen.

 - Controversiële wapens: GBL sluit investeringen uit in organisaties die 
rechtstreeks betrokken zijn bij de ontwikkeling, de productie, het 
onderhoud en de verhandeling van controversiële wapens.

 - Pornografie: GBL wenst niet geassocieerd te worden met enige 
onderneming waar de mensenrechten worden geschonden. GBL sluit 
rechtstreekse investeringen uit in organisaties die betrokken zijn bij 
pornografie, prostitutie en de seksindustrie. 

 - Tabak: rekening houdend met de bezorgdheid over de 
volksgezondheid in verband met tabak, maar ook met 
mensenrechtenschendingen, de impact op de armoede, de 
milieugevolgen en de aanzienlijke economische kosten in verband met 
tabak, sluit GBL rechtstreekse investeringen uit in organisaties die 
betrokken zijn bij de productie, de levering en de detailhandel van 
tabaksproducten.

 - Fossiele brandstoffen: aangezien steenkool de grootste bijdrage 
levert aan de door menselijke activiteit veroorzaakte klimaat-
verandering, sluit GBL rechtstreekse investeringen uit (i) in 
organisaties die betrokken zijn bij de ontwikkeling van nieuwe 
thermische kolen capaciteit op het gebied van mijnbouw, productie, 
nutsvoorzieningen of transport infrastructuur, (ii) in organisaties die 
meer dan 25% van hun inkomsten genereren in het vervoer van 
thermische kolen of de opwekking van thermische energie zonder een 
klimaatstrategie in overeenstemming met het Akkoord van Parijs. 
Rekening houdend met de milieuschade, de maatschappelijke kost en 
het koolstofprofiel in verband met de exploratie en de productie van 
niet-conventionele olie en gas, en in het bijzonder oliezand, sluit GBL 
investeringen uit in organisaties die meer dan 5% van hun inkomsten 
halen uit de exploratie en de productie, de handel, de opslag of het 
transport van niet-conventionele olie- en gasproducten.

De naleving van het GBL-uitsluittingsbeleid door de bestaande 
ondernemingen in portefeuille wordt jaarlijks geëvalueerd. We 
verwachten dat het managementteam en de bestuursorganen van onze 
ondernemingen in portefeuille hun rechtstreekse en onrechtstreekse 
blootstelling aan dergelijke controversiële activiteiten zorgvuldig 
beoordelen en de gepaste maatregelen nemen om hun reputatie, 
exploitatievergunning, toegang tot de financiële markten en 
aandeelhoudersrendement te beschermen.

3.  Een verantwoorde 
belegger
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3.3. Identificatie van ESG-risico’s vóór investering
ESG-integratie begint met de identificatie en de erkenning van  
ESG-risico’s in een zeer vroeg stadium van het investeringsproces. 
Potentiële investeringen worden daarom in eerste instantie gescreend  
op de naleving van het hierboven beschreven uitsluitingsbeleid en 
vervolgens worden potentiële in aanmerking komende investeringen 
gescreend volgens een tweestappenplan: 

1. Initiële ESG-risicobeoordeling aan de hand van het eigen  
ESG-ratingkader van GBL;

2. Diepgaande ESG-risicobeoordeling en ESG due diligence.

Eigen ESG-rating van GBL
De eigen ESG-ratingkader van GBL ondersteunt de ESG-integratie.  
Hierbij wordt gebruikgemaakt van een volledig geautomatiseerde 
methodologie voor de bepaling van de ESG-rating om de relevantie van 
een investeringsopportuniteit en een mogelijke verdere toewijzing van 
middelen te valideren. Dit opent de weg naar constructieve gesprekken, 
intern en met de beoogde ondernemingen in de tweede fase van de 
ESG-risicobeoordeling en het proces van due diligence

De eigen ESG-ratingkader van GBL is opgebouwd rond vier dimensies om 
de verschillende inzichten die de ESG-analyse biedt te vatten: potentiële 
publiek beschikbare externe ESG-ratings, ESG-momentum, ESG-
controverses en ESG-materialiteit (gestructureerd rond de SASB 
Materiality Map® General Issue Categories).

De eigen ESG-ratingkader van GBL geeft rechtstreeks toegang tot  
belangrijke ESG-risico’s en -prestaties in het meest kritieke deel  
van het ESG-spectrum, zoals corporate governance, controverses, 
klimaat- en diversiteitsrisico’s of indicatoren specifiek aan de 
SASB Materiality Map® General Issue Categories.

We verschillen van gevestigde ESG-onderzoekspraktijken door onze 
sterke focus op ESG-controverses (in absoluut aantal en in ernst) en het 
feit dat GBL beschikt over een licentie en past de SASB Materiality Map® 
General Issue Categories toe om operationele ESG-prestaties en de 
materialiteit van ESG te beoordelen.

De initiële ESG-risicobeoordeling wordt intern opgesteld met behulp van 
de eigen ESG-ratingtool van GBL die het investeringsteam van GBL een 
eigen ESG-risicorating biedt op een schaal van AAA (hoogste rating) tot 
CCC (laagste rating). Ondernemingen met een ESG-rating van B of 
CCC worden uit het investeringsuniversum uitgesloten.

Diepgaande ESG due diligence
Op basis van de eerste bevindingen kan de CEO beslissen om middelen 
verder toe te wijzen en een diepgaande ESG due diligence uit te voeren 
voor een potentiële investering. Deze analyse wordt intern uitgevoerd 
door het investeringsteam van GBL en de ESG-Verantwoordelijke van 
GBL met de mogelijke steun van externe ESG-specialisten. 

De reikwijdte van de ESG due diligence en de aard van het werk worden 
bepaald op basis van de SASB Materiality Map® General Issue Categories en 
de kennis van de sector. Gewoonlijk gaat het om de volgende domeinen:

 - Op milieuvlak: efficiënt gebruik van hulpbronnen, preventie en beheer 
van vervuiling, ecosystemen en biodiversiteit, klimaatverandering, 
milieunormen voor leveranciers en aankopen, ecologisch 
verantwoorde producten, enz.;

 - Op sociaal en bestuurssvlak: arbeidsrechten en arbeidsom-
standigheden, mensenrechten en levensmiddelen, sociale normen 
voor leveranciers en aankopen, bedrijfsethiek en -bestuur, klant- en 
productverantwoordelijkheid, enz.

De resultaten van de diepgaande ESG due diligence worden geïntegreerd 
in de investeringsanalyse, de financiële modellering en het proces voor 
de waardering van de activa. De investeringsmemo die de aanbeveling 
van de CEO samenvat en de ESG-risicobeoordeling omvat, wordt door de 
CEO ter goedkeuring aan de Raad van Bestuur van GBL voorgelegd na 
een positief advies van het Vast Comité.

3.4. ESG-integratie na investering
GBL treedt op als een betrokken aandeelhouder in de ondernemingen  
waarin ze investeert en ziet er via een rechtstreekse interactie met  
de bestuursorganen op toe dat ze worden geleid op een wijze die in 
overeenstemming is met haar verantwoorde beheerfilosofie, waaronder 
haar Code en haar ESG-Beleid. 

Beursgenoteerde activa
In het geval van beursgenoteerde activa ondersteunen de bevindingen 
van de ESG due diligence het overleg met de bestuursorganen en het 
management van de onderneming waarin wordt geïnvesteerd omtrent 
potentiële ESG-risico’s en -opportuniteiten.

Private activa
In het geval van private activa worden de bevindingen van de ESG  
due diligence geïntegreerd in het actieplan van 100 dagen dat voor het 
verworven actief wordt uitgerold. Er wordt bijzondere aandacht besteed 
aan ESG-verantwoordelijkheden in de nieuw verworven entiteiten  
en GBL zorgt ervoor dat de ESG-verantwoordelijkheden duidelijk  
worden gedefinieerd op het niveau van de Raad van Bestuur en in  
de hele organisatie om te zorgen voor een succesvolle implementatie  
van de ESG-component van het actieplan van 100 dagen.

Het vermogen van het investeringsteam van GBL om het actieplan  
van 100 dagen, met inbegrip van de ESG-strategie, uit te voeren, blijft  
van het allergrootste belang bij de investeringsbeslissing.

Voortdurend ESG-engagement bij ondernemingen in portefeuille 
Elke onderneming in portefeuille blijft verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van haar eigen beleid, programma’s en kritieke prestatie-
maatstaven inzake ESG. Dit wordt gemonitord door het investeringsteam 
van GBL als onderdeel van de richtlijnen voor activarotatie. GBL is echter 
van mening dat het noodzakelijk is om, binnen haar verschillende 
deelnemingen, gemeenschappelijke richtlijnen inzake verantwoord 
bestuur te bevorderen.

Als zich een incident voordoet op het niveau van een onderneming in 
portefeuille en het incident aan GBL wordt gemeld via haar 
bestuursorganen, wordt de monitoring verzekerd door de 
vertegenwoordiger(s) van GBL binnen het relevante bestuursorgaan, 
daarin bijgestaan door de relevante adviseurs. Elk belangrijk incident 
wordt besproken, beoordeeld en gemonitord door de relevante 
rapportageniveaus bij GBL (inclusief de CEO, de Juridische Directeur, 
de Directeur van de Deelnemingen en de ESG-Verantwoordelijke).

Periodieke evaluatie van ESG-risico’s
Om haar portefeuille vanuit een ESG-oogpunt naar behoren te  
monitoren, voert GBL jaarlijks een grondige risicobeoordeling uit van 
haar ondernemingen in portefeuille. Deze risicobeoordeling, waarvan  
het verloop wordt beschreven in de grafiek op pagina 110, werd door GBL 
zodanig gestructureerd om informatie van ESG-ratingrapporten van 
derden en marktgegevens te combineren met eigen gegevens afkomstig 
van (i) de interne compliance-vragenlijst van GBL en (ii) de kennis en de 
expertise van het investeringsteam van GBL omtrent de ondernemingen 
in portefeuille en, meer in het algemeen, hun sectoren.

 Op basis daarvan, en uitgaand van de SASB Materiality Map® General Issue 
Categories, bestrijkt de ESG-risicobeoordeling van GBL een breed scala 
aan ESG-factoren, waaronder:
 - op milieuvlak: efficiënt gebruik van hulpbronnen, preventie en beheer 

van vervuiling, ecosystemen en biodiversiteit, klimaatverandering, 
milieunormen voor leveranciers en aankopen, ecologisch verantwoorde 
producten, enz.;

 - op sociaal en bestuursvlak: arbeidsrechten en -omstandigheden, 
mensenrechten en bestaansmiddelen, sociale normen voor 
leveranciers en aankopen, bedrijfsethiek en -bestuur, klant-  
en productverantwoordelijkheid, enz.
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Deze beoordeling streeft ernaar om voor elke onderneming in 
portefeuille de voornaamste ESG-risico’s te identificeren en,  
indien ze als materieel worden beschouwd, (i) ze te vertalen in  
potentiële aanpassingen van de investeringstheses, (ii) ze te  
rapporteren aan het Auditcomité van GBL en uiteindelijk aan de 
Raad van Bestuur van GBL, en (iii) ervoor te zorgen dat ze worden 
gemonitord door vertegenwoordigers van GBL via de  
bestuursorganen van de ondernemingen in portefeuille.

3.5. Stemming en stewardship
Als professionele aandeelhouder op lange termijn is GBL van mening  
dat het bevorderen van goede normen voor deugdelijk bestuur, 
maatschappelijke verantwoordelijkheid en milieubeheer een essentieel 
onderdeel is van haar verantwoordelijkheid. 

Deugdelijk bestuur verwijst naar het systeem waarmee een onderneming 
wordt aangestuurd en gecontroleerd. Het heeft betrekking op de werking 
van de Raad van Bestuur, toezicht- en controlemechanismen, hun 
onderlinge relaties en hun relaties met belanghebbenden. Een goed 
deugdelijk bestuur creëert het kader dat ervoor zorgt dat een 
onderneming wordt beheerd in het belang van de aandeelhouders en alle 
belanghebbenden op lange termijn. Daarom verwacht GBL dat alle 
deelnemingen waarin we investeren voldoen aan strenge normen inzake 
deugdelijk bestuur. 

Stemmen maakt integraal deel uit van deze inspanning en we zijn van 
plan om onze stemmen uit te oefenen die verbonden zijn aan al onze 
investeringen. De analyse van de gestemde resoluties wordt uitgevoerd 
door de investeringsteam, rekening houdend met de globale 
investeringsstrategie die voor de onderneming in portefeuille werd 
bepaald. 

Gezien de invloed die we uitoefenen op onze ondernemingen in 
portefeuille vanwege de relatieve omvang van ons aandeelhouderschap 
en onze betrokkenheid bij de verschillende bestuursorganen van deze 
ondernemingen, hebben we de mogelijkheid om de inhoud van de ter 
stemming voorgelegde resoluties preventief te evalueren, te wijzigen, 
aan te passen en te valideren en zullen we ze ondersteunen.

Het management van GBL is van plan om fysiek deel te nemen  
aan de aandeelhoudersvergaderingen, maar kan er afhankelijk van de 
omstandigheden ook voor kiezen om zijn stem uit te oefenen per post, 
volmacht of om het even welk elektronisch formaat in overeenstemming 
met de lokale regelgeving en de wettelijke bepalingen.

3.6. Transparantie en verslaggeving
Transparantie ondersteund door leidende internationale 
frameworks voor verslaggeving op gebied van duurzaamheid
GBL voldoet aan de relevante lokale en Europese regelgevende  
vereisten voor niet-financiële openbaarmaking in haar financiële 
communicatie. Vrijwillige openbaarmaking van niet-financiële  
informatie onder een algemeen aanvaard internationaal kader 
ondersteunt een efficiënte toewijzing van kapitaal en GBL verbindt  
zich ertoe om voor haar eigen rapportering transparante niet-financiële 
informatie te verstrekken in het kader van de Global Reporting Initiative 
(“GRI”) Standards Core option, de normen van de Sustainability Accounting 
Standards Board (“SASB”) en de vereisten van de Task Force on Climate-
related Financial Disclosures (“TCFD”).

We verwachten ook dat onze participaties financieel relevante en 
belangrijke ESG-factoren bekendmaken zodat investeerders potentiële 
risico’s en opportuniteiten beter kunnen begrijpen, evalueren en 
beoordelen, inclusief de mogelijke impact van ESG-factoren op de 
prestaties van de onderneming. GBL ondersteunt de afstemming  
van de niet-financiële rapportagepraktijken van haar deelnemingen  
op de normen van de SASB en de vereisten van TCFD en verwacht dat 
dergelijke praktijken tegen het boekjaar 2022 worden toegepast. De 
transparantie wordt verbeterd door de toepassing van een zekerheids-
proces dat de gegevensverzameling en de gegevenskwaliteit omvat.

Naast de openbaarmaking van niet-financiële informatie bij de  
wettelijke filing en ons geïntegreerd jaarverslag, zal GBL vanaf 2021  
ook haar verwezenlijkingen op het gebied van verantwoord investeren 
bekendmaken in het kader van het jaarlijkse PRI-rapportageproces  
en op het gebied van klimaat in het kader van het jaarlijkse CDP-
rapportageproces. We moedigen onze belanghebbenden aan om deze 
documenten te raadplegen voor meer informatie over onze praktijken  
en verwezenlijkingen.

Relatie met ESG-ratingbureaus en de rol van duurzame 
financiering
Als institutionele, patrimoniale en betrokken belegger op  
lange termijn streeft GBL ernaar om organisaties uit te bouwen die 
wendbaar zijn en in staat zijn om ESG-risico’s en opportuniteiten te 
anticiperen, te beheren en te integreren in hun strategie. We geloven 
sterk in het vermogen van de financiële markten om dergelijke 
verwezenlijkingen naar waarde te schatten.

Rekening houdend met het gebrek aan regulerend toezicht, de 
methodologische inconsistenties, de structureel ondermaatse prestaties 
van sommige ESG-ratings, de vermoeidheid die veel ondernemingen 
ervaren met betrekking tot ESG-ratingvragenlijsten ondanks de opkomst 
van kunstmatige intelligentie, en de zware druk op de middelen die beter 
aan interne ESG-inspanningen zou worden besteed, rationaliseert GBL 
haar interacties met ESG-ratingbureaus en zal ze haar interacties 
selectief richten op een beperkt aantal ratingbureaus. Daarom zullen de 
inspanningen van GBL in de toekomst beperkt blijven tot Sustainalytics 
en MSCI. Gezien de toename van ESG-ratingcapaciteiten bij 
kredietratingbureaus zal dit jaarlijks worden geëvalueerd.

Buiten GBL raden we onze participaties ten sterkste aan om dergelijke 
selectiviteit ten opzichte van ESG-ratingbureaus te hanteren en om een 
directere prijszetting en validatie van hun ESG-verwezenlijkingen door 
de financiële markten na te streven via de uitgifte van duurzame 
financiële producten in overeenstemming met hun behoeften op 
financieel gebied en ESG-mogelijkheden.
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Beoordeling afkomstig van ESG-ratingsrapporten Analyse uitgevoerd door de ESG-specialist Acties en analyses uitgevoerd door GBL

ESG-risicobeoordeling

Stap 2 - Initiële risicobeoordeling

Beoordeling van de blootstelling 
aan risico’s Beoordeling van de impact Beoordeling van het risicobeheer

Score voor de 
blootstelling aan 
risico’s in de ESG-
ratingrapporten 

Marktgegevens en 
SASB Materiality  
Map® General Issue 
Categories als er geen 
ESG-ratingrapport 
beschikbaar is

Beoordeling door de ESG-specialist van de 
impact op basis van de volgende categorieën:
-  Financieel
-  Compliance / juridisch
-  Reputatie
-  Operationeel

Score voor 
risicobeheer in de 
ESG-ratingrapporten 

Scores op basis van 
de ontvangen 
antwoorden in 
het kader van het 
Nalevingsonderzoek

Likelihood score Inherent impact Mitigation factor

Stap 3 - Aangepaste risicobeoordeling

Input van het investeringsteam van GBL
Onderzoek en aanpassingen op basis van interne kennis van de ondernemingen in portefeuille 

en hun sector

Adjusted inherent impact Adjusted mitigation factor

Likelihood score Residual impact score

ESG-risicomapping

In kaart brengen van de belangrijkste risico’s voor elke onderneming in portefeuille  
(op basis van de waarschijnlijkheid dat ze zich voordoen en beoordeling van de impact)

Stap 4 - Reporting

Auditcomité van GBL
Onderzoek van de ESG-risicomapping voor iedere onderneming in portefeuille

Raad van Bestuur van GBL
Presentatie van de belangrijkste risico’s in het kader van de beoordeling van de ESG-doelstellingen op middellange termijn

Ondernemingen in portefeuille
Voornaamste risico’s die de vertegenwoordigers van GBL opvolgen bij de bestuursorganen van de ondernemingen in portefeuille

Stap 1 - Verzamelen van gegevens

 Gegevens van 
de onderneming

Openbare informatie beschikbaar 
gesteld door de ondernemingen 
in portefeuille (jaarverslagen, 
duurzaamheidsverslagen, enz)

Bedrijfseigen gegevens

Bedrijfseigen compliance-
vragenlijst die door de vertegen-
woordiger van GBL in de 
bestuursorganen aan de onder-
nemingen in portefeuille wordt 
overgemaakt (het “Nalevings-
onderzoek”)

ESG-rapporten

Informatie uit 
onderzoeksrapporten door 
toonaangevende instellingen 
op gebied van ESG-rating  
(de “ESG-ratinginstelling”)

Marktgegevens

Statistieken en analyses 
verzameld door de onafhankelijke 
ESG-specialist (de “ESG-
specialist”) over de impact van de 
risico’s die door de ESG-rating- 
instelling werden geïdentificeerd 
of tijdens het Nalevingsonderzoek
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3.4. Kritieke prestatie-indicatoren 
GBL als verantwoorde belegger

Onderliggende redenering SASB Doelstelling Streefdoel 2020 2019

ESG- integratie Integratie van de ESG-factoren in 
investeringsbeheer en advies

V Bedrag aan activa onder beheer, per activaklasse, dat geniet van 
ESG-integratie, duurzame thematische investering of screening

100% 
NAW

100%  
NAW

Opleiding van 
de teams

GBL gelooft in een brede 
betrokkenheid van het personeel om 
een goede integratie van haar ESG-
strategie te verzekeren.

V De personeelsleden van GBL die betrokken zijn bij het investerings-
proces en de opvolging van de portefeuille, nemen jaarlijks deel aan 
opleiding rond sensibilisering op gebied van ESG

ja ja ja

Investment 
process

GBL hanteert een voorzichtige 
benadering op gebied van risico’s en 
integreert de analyse van ESG-factoren 
in haar investeringsproces, wat haar 
toelaat om te investeren in 
ondernemingen met duurzame 
businessmodellen.

V % van de portefeuille dat voldoet aan het uitsluitingsbeleid 100 100 100

V % nieuwe investeringen in private activa die in de pre-investeringsfase 
door de ESG-ratingtool eigen aan GBL en ESG due diligence worden 
gedekt

100 100 -

V % nieuwe investeringen in genoteerde ondernemingen die in de  
pre-investeringsfase door de ESG-ratingtool eigen aan GBL en ESG  
due diligence worden gedekt

100 100 -

Opvolging van 
de portefeuille

GBL is van mening dat het noodzakelijk 
is om, binnen haar verschillende 
deelnemingen, gemeenschappelijke 
richtlijnen over duurzame ontwikkeling 
en verantwoord beheer aan te 
moedigen. ESG maakt deel uit de 
kritieke prestatie-indicatoren 
opgevolgd door het investeringsteam, 
op dezelfde manier als de traditionele 
financiële indicatoren.

V % van de portefeuille waarop de jaarlijkse ESG-risicobeoordeling 
betrekking heeft

100 100 100

V % van antwoorden op de compliance-vragenlijst ontvangen van 
ondernemingen in portefeuille

100 100 100

V Herziening van de positionering van de ondernemingen in portefeuille 
ten opzichte van hun sectorgenoten op gebied van ESG, verspeid over 
de periode 2020-2022

100 100 -

V % van het ESG-Toepassingsgebied gedekt door een klimaatrisiciobeoor-
deling door een derde partij (driejarenprogramma 2020-2022)

100 39 -

V % broeikasgasemissies van Scope 3 (emissies van deelnemingen) gedekt 
door een klimaatrisiciobeoordeling door een derde partij (driejarenpro-
gramma 2020-2022)

100 98 -

Berekeningsmethode: percentages berekend op basis van de waarde van de portefeuille

Op het niveau  
van de onder-
nemingen in 
portefeuille

Ondernemingen in portefeuille 
(i.e. exclusief Sienna Capital): 
GBL eist dat de praktijken inzake de 
verantwoordelijkheid op gebied van 
milieu, sociale aspecten en governance 
op het niveau van de potentiële 
investeringen en de ondernemingen in 
de portefeuille overeenstemmen met 
internationale normen.

V % van de ondernemingen in portefeuille waarvoor efficiënte 
bestuursorganen bestaan en blijven bestaan, met inbegrip van het 
Auditcomité, via hetwelk GBL een passende communicatie rond ESG 
verwacht

100 100 100

V % van de ondernemingen in portefeuille met een ESG-strategie 100 100 100

V % van de ondernemingen in portefeuille met een whistleblowing system 100 100 100

V % van de ondernemingen in portefeuille met een Ethische en/of 
Deontologische Code 

100 100 100

V % van de ondernemingen in portefeuille die een anti-corruptie beleid 
bekendmaken

100 100 100

V % van de ondernemingen in portefeuille waarvoor een 
tevredenheidsenquête van het personeel gehouden is

100 100 89

V % van de ondernemingen in portefeuille die rapporteren onder SASB 100 6 0

V % van de ondernemingen in portefeuille die rapporteren over 
klimaatrisico’s volgens de vereisten van TCFD

100 56 13

V % van de ondernemingen in portefeuille met SBTI ingevoerd 100 59 44

V % van de ondernemingen in portefeuille die rapporteren aan CDP 100 99 99

Berekeningsmethode: percentages berekend op basis van de waarde van de portefeuille en exclusief Sienna Capital

Sienna Capital Aansluiting van Sienna Capital bij de UNPRI in 2020 ja ja -

ESG due diligence op externe fondsbeheerders 100 100 -

GBL als ver-
antwoorde 
belegger  
in haar onder-
nemingen in 
portefeuille

Als een betrokken en verantwoordelijke 
belegger streeft GBL ernaar haar 
invloed uit te oefenen via de 
bestuursorganen en de Algemene 
Vergaderingen van de ondernemingen 
in haar portefeuille. De 
vertegenwoordigers van GBL nemen 
actief deel aan de vergaderingen van de 
bestuursorganen en de Algemene 
Vergaderingen.

V % deelname (aanwezigheid en stemmen) van de vertegenwoordigers 
van GBL aan de vergaderingen van de Raden van Bestuur van de 
ondernemingen in de portefeuille

100 100 100

V % deelname (aanwezigheid en stemmen) van de vertegenwoordigers 
van GBL, wanneer van toepassing, aan de vergaderingen van de Audit-, 
Strategisch- en Benoemings- & Remuneratiecomités van de 
ondernemingen in de portefeuille

100 100 100

V % deelname (aanwezigheid en stemmen) van de vertegenwoordigers 
van GBL aan de Algemene Vergaderingen van de ondernemingen in de 
portefeuille

100 100 100

Berekeningsmethode: percentages berekend op basis van de waarde van de portefeuille exclusief Sienna Capital en ondernemingen waarin GBL 
niet vertegenwoordigd is 
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GRI-inhoudstafel
Het duurzaamheidsrapport van GBL werd voorbereid als onderdeel van 
het Jaarverslag 2020 en conform (i) Richtlijn 2014/95/EU betreffende de 
bekendmaking van niet-financiële informatie (omgezet in de Belgische 
wet van 3 september 2017) en (ii) de GRI Standards (Core Option). Dit 
rapport heeft betrekking op kalenderjaar 2020 (van 1 januari 2020 tot 
en met 31 december 2020).

De commissaris van GBL, Deloitte, heeft de niet-financiële informatie 
in het duurzaamheidsrapport nagekeken en ging na of dit rapport alle 
informatie bevat zoals vereist door artikel 119, § 2 van het Wetboek 
van Vennootschappen, die artikel 3:32 van het Wetboek van 

Vennootschappen en Verenigingen werd op 1 januari 2020, en 
in overeenstemming is met het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2020. 
Deloitte spreekt zich echter niet uit over de vraag of deze niet-financiële 
informatie is opgesteld in overeenstemming met de internationaal 
erkende referentiemodellen die in het jaarverslag over de geconsolideerde 
jaarrekening worden genoemd.

PwC heeft ISAE 3000 limited assurance gegeven op GBL’s verklaringen 
dat het 2020 jaarverslag voldoet aan de GRI Standards (Core Option). 
Het assurance rapport van PwC is beschikbaar op verzoek.

GRI 
Standard Disclosure Page Comment / Omission

General Disclosures

Organizational profile

102-1 Name of the organization Back cover

102-2 Activities, brands, products, and services 2, 6-7, 14-37

102-3 Location of headquarters Back cover

102-4 Location of operations Back cover

102-5 Ownership and legal form 130-135, 246-250

102-6 Markets served 14-37

102-7 Scale of the organization 102-103, 130-135, 
136-146

102-8 Information on employees and other workers 100, 102-103 Gezien het beperkte personeelsbestand van ongeveer 50 
personen is GBL van oordeel dat de uitsplitsing van het totale 
aantal werknemers per regio niet significant of relevant is

102-9 Supply chain 100 Als investeringsholding heeft GBL geen productie- of 
distributieactiviteiten. De leveranciers van GBL zijn 
voornamelijk consultants en handelaars in 
kantoorbenodigdheden, die niet als materieel worden 
beschouwd aangezien de beperkte omvang van de transacties

102-10 Significant changes to the organization and its supply chain 10 Geen significante veranderingen in de organisatie en haar 
toeleveringsketen tijdens de verslagperiode

102-11 Precautionary Principle or approach 96-98

102-12 External initiatives 96-98, 104-105, 107

102-13 Membership of associations 96-98, 104-105, 107 VBO

Strategy

102-14 Statement from senior decision-maker 8-13, 26-27

Ethics and integrity

102-16 Values, principles, standards, and norms of behavior 2, 94-115

Governance

102-18 Governance structure 94-115, 218-254

Stakeholder engagement

102-40 List of stakeholder groups 96

102-41 Collective bargaining agreements 100

102-42 Identifying and selecting stakeholders 96

102-43 Approach to stakeholder engagement 96

102-44 Key topics and concerns raised 94-115

Reporting practice

102-45 Entities included in the consolidated financial statements 98, 159-160

102-46 Defining report content and topic Boundaries 94-115

GRI content index - General Disclosures & Material topics
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GRI 
Standard Disclosure Page Comment / Omission

102-47 List of material topics 94-115

102-48 Restatements of information 112

102-49 Changes in reporting 112

102-50 Reporting period 112

102-51 Date of most recent report 112

102-52 Reporting cycle 112

102-53 Contact point for questions regarding the report 5

102-54 Claims of reporting in accordance with the GRI Standards 97

102-55 GRI content index 112

102-56 External assurance 112

Material topics

Long-term value creation in a sustainable manner

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94-115

103-2 The management approach and its components 2, 8-37, 122-129

103-3 Evaluation of the management approach 6-7, 14-37, 94-115

201-1 Direct economic value generated and distributed 130-135, 136-146

Ethics & Integrity

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94-115

103-2 The management approach and its components 2, 94-115

103-3 Evaluation of the management approach 94-115

205-1 Operations assessed for risks related to corruption 94-115, 125

205-2 Communication and training about anti-corruption policies 
and procedures

94-115

205-3 Confirmed incidents of corruption and actions taken 102-103

Training and development

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94-115

103-2 The management approach and its components 2, 94-115

103-3 Evaluation of the management approach 94-115

404-1 Average hours of training per year per employee 102-103

404-3 Percentage of employees receiving regular performance and 
career development reviews

102-103

Diversity and Inclusion / Board composition

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94-115

103-2 The management approach and its components 2, 94-115

103-3 Evaluation of the management approach 94-115

405-1 Diversity of governance bodies and employees 102-103, 222-254

Patrimonial and active investor

103-1 Explanation of the material topic and its Boundary 94-115

103-2 The management approach and its components 94-115

103-3 Evaluation of the management approach 94-115

FS10 Percentage and number of companies held in the 
institution’s portfolio with which the reporting organization 
has interacted on environmental or social issues

106-115

FS11 Percentage of assets subject to positive and negative 
environmental or social screening

106-115
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Sustainability Accounting Standards Board –  
Asset management & custody activity - Content index

SASB Accounting metric Page Comments / Omission

Transparent Information & Fair Advice for Customers

FN-AC-270a.1 (1) Number and (2) percentage of covered employees with a record of 
investment-related investigations, consumer-initiated complaints, private 
civil litigations, or other regulatory proceedings

102-103  

FN-AC-270a.2  Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated 
with marketing and communication of financial product related information 
to new and returning customers

- Item not relevant for GBL (question specific to 
asset managers distributing collective investment 
vehicles to clients)

FN-AC-270a.3  Description of approach to informing customers about products and services - Item not relevant for GBL (question specific to 
asset managers distributing collective investment 
vehicles to clients)

Employee Diversity & Inclusion

FN-AC-330a.1 Percentage of gender and racial/ethnic group representation for (1) executive 
management, (2) non-executive management, (3) professionals, and (4) all 
other employees

102-103 GBL provides data on gender representation. 
Racial/ethnic group representation is in breach of 
local regulation. GBL disclosure is combining 
"Non-executive management" level with 
"Professionals" level due to the size of the teams 
and the nature of our business (investment 
company, 22 employees in total in these 2 
categories, respectively 14 & 8)

Incorporation of Environmental, Social, and Governance Factors in Investment 
Management & Advisory

FN-AC-410a.1 Amount of assets under management, by asset class, that employ 
(1) integration of environmental, social, and governance (ESG) issues,  
(2) sustainability themed investing, and (3) screening

111  

FN-AC-410a.2  Description of approach to incorporation of environmental, social, and 
governance (ESG) factors in investment and/or wealth management 
processes and strategies

94-115  

FN-AC-410a.3  Description of proxy voting and investee engagement policies and procedures 109  

Business Ethics

FN-AC-510a.1 Total amount of monetary losses as a result of legal proceedings associated 
with fraud, insider trading, anti-trust, anti-competitive behavior, market 
manipulation, malpractice, or other related financial industry laws or 
regulations

102-103

FN-AC-510a.2  Description of whistleblower policies and procedures 99, 102-103  

Systemic Risk Management

FN-AC-550a.1 Percentage of open-end fund assets under management by category of 
liquidity classification

- Item not relevant for GBL (question specific to 
asset managers distributing open-ended collective 
investment vehicles to clients)

FN-AC-550a.2  Description of approach to incorporation of liquidity risk management 
programs into portoflio strategy and redemption risk management

- Item not relevant for GBL (question specific to 
asset managers distributing open-ended collective 
investment vehicles to clients)

FN-AC-550a.3  Total exposure to securities financing transactions 114  0 

FN-AC-550a.4  Net exposure to written credit derivatives 114  0 

Activity metrics

FN-AC-000.a (1) Total registered and (2) total unregistered assets under management 
(AUM)

111  

FN-AC-000.b  Total assets under custody and supervision - Item not relevant for GBL (Custodian specific 
question)
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Task force for climate-related financial disclosure – Content index

TCFD Accounting metric Page Comments / Omission

Governance

TCFD – G (a) Describe the board’s oversight of climate-related risks and opportunities 8-13, 26-27, 
101, 95-115

TCFD – G (b) Describe management’s role in assessing and managing climate-related  
risks and opportunities

101, 95-115

Strategy, business model, outlook

TCFD – S(b) Describe the impact of climate-related risks and opportunities on the 
organisation’s businesses, strategy and financial planning

101, 95-115

TCFD – S(c) Describe the resilience of the organisation’s strategy, taking into 
consideration different climate-related scenarios, including a 2°C  
or lower scenario

101, 95-115

TCFD – S(c) Describe the resilience of the organisation’s strategy, taking into consideration different climate-related scenarios, including a 2C or lower scenario tbc

Risk management

TCFD – RM(a) Describe the organisation’s processes for identifying and assessing  
climate-related risks

101, 95-115

TCFD – RM(b) Describe the organisation’s processes for managing climate-related risks 101, 95-115

Metrics & targets

TCFD – MT(a) Disclose the metrics used by the organization to assess climate-related  
risks and opportunities in line with its strategy and risk management

103, 110-111, 
95-115

TCFD – MT(b) Disclose Scope 1, Scope 2, and, if appropriate, Scope 3 greenhouse gas (GHG) 
emissions and the related risks

103, 110-111, 
124-129
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Zoals in het voorgaande 
is toegelicht, identificeren 
en behandelen de 
ondernemingen in portefeuille 
hun ESG-impact en de 
bijhorende risico’s in het kader 
van hun eigen interne controle. 
Hierna volgt een samenvatting 
van hun strategische 
engagementen en doelstellingen 
op gebied van ESG.

De inzet van adidas voor duurzame praktijken berust op de 
missie van het bedrijf: Het beste sportbedrijf ter wereld zijn. 
Best betekent dat adidas de beste sportproducten ter wereld 
ontwerpt, bouwt en verkoopt, met de beste service en ervaring 
op een duurzame manier. adidas heeft een duidelijk draaiboek 
voor 2021 en daarna, wat een direct resultaat is van zijn 
bedrijfsstrategie “Creating the New”. Het bedrijf gelooft dat  
het, door middel van sport, de kracht heeft om levens te 
veranderen. Maar sport heeft een ruimte nodig om te kunnen 
bestaan. Deze ruimtes worden in toenemende mate bedreigd 
door de door de mens veroorzaakte problemen, waaronder 
mensenrechtenschendingen, vervuiling, toenemend 
energieverbruik en afval. De totaalaanpak van duurzaamheid 
beantwoordt aan de uitdagingen die de ruimtes van de sport  
en tegelijkertijd de planeet en de mensen in gevaar brengen. 
Voortbouwend op bestaande programma’s pakt het deze 
onderwerpen aan die het meest relevant zijn voor zijn 
bedrijfsvoering en zijn belanghebbenden, en vertaalt het  
zijn algemene duurzaamheidsinspanningen in concrete 
doelstellingen voor 2021 die een directe impact hebben  
op de wereld van de sport waarin adidas opereert.

Erkenning door derden
Gedurende 2020 en dankzij  de toonaangevende product 
stewardship en praktijken op gebied van leverancier 
betrokkenheid bleef adidas deel uitmaken van de MSCI World 
ESG Leaders Index, de MSCI Global Sustainability Indices en de 
MSCI Global SRI Indices, evenals van de STOXX Global ESG 
Leaders Indices.

Initiatief Engagementen en beoordelingen

SBTi Aangesloten (1)

CDP Climate Change B

CDP Water B

MSCI AAA

Sustainalytics 13.9 (low risk)

(1)  Aangesloten bedrijven hebben 24 maanden de tijd om doelstellingen ter beoordeling aan 
SBTi voor te leggen

Aanvullende informatie
www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-
sustainability/ general-approach/

Belangrijkste  
ESG-engagementen 
van de ondernemingen 
in portefeuille
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Duurzaamheid staat centraal in de cultuur van SGS en het doel 
van het bedrijf om een betere, veiligere en meer onderling 
verbonden wereld te creëren voor zijn werknemers, klanten, 
aandeelhouders en de maatschappij. Duurzaamheid is een van 
zijn bedrijfsprincipes en is verankerd in zijn strategische 
richting en managementbesluitvormingsprocessen die een 
meetbare waarde voor de maatschappij genereren 
(“Value to Society”) die verder gaat dan het traditionele 
financiële rendement.

De duurzaamheidsstrategie van SGS steunt op vier pijlers: 
professionele uitmuntendheid, mensen, milieu en gemeenschap. 
Elke pijler wordt ondersteund door voor de hele groep geldende 
beleidslijnen, wereldwijde programma’s en lokale initiatieven, 
zoals klanten en hun toeleveringsketens helpen om duurzamer 
te werken, consumenten vertrouwen geven in hun aankoop- 
beslissingen, industrieën helpen innoveren, het milieu 
beschermen, overheden in staat stellen om doeltreffender 
diensten aan hun burgers te leveren en meer dan 400 lokale 
gemeenschappen ondersteunen.

SGS is sectorleider op het gebied van duurzaamheid. Het draagt 
op een positieve manier bij aan de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen (SDG’s), heeft zijn Duurzaamheidsambities 2020 
(“Sustainability Ambitions 2020”) voltooid en lanceert zijn 
duurzaamheidsambities voor 2030 in het tweede kwartaal 
van 2021.

Verwezenlijkingen
SGS is nu een gerenommeerde wereldwijde 
duurzaamheidsleider. In 2020 is SGS voor het zevende jaar op 
rij opgenomen in de Dow Jones Sustainability Indices als 
toonaangevend bedrijf, behield het zijn status in de FTSE4Good 
Index en werd het beloond met de platinum-medaille van 
EcoVadis.

SGS heeft een koolstofneutrale strategie geïmplementeerd en 
zet zich in om de CO2-uitstoot aan de bron te verminderen via 
zijn duurzaamheidsprogramma’s en door de resterende of 
onvermijdelijke uitstoot te compenseren. De groep maakt haar 
klimaatprestaties bekend in het kader van de “Task Force on 
Climate-related Financial Disclosures”.

Initiatief Engagementen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change A-

MSCI AAA

Sustainalytics 18.1 (Low Risk)

Aanvullende informatie
www.sgs.com/en/our-company/corporate-sustainabiIity/
sustainabiIity-at-sgs

In overeenstemming met het klantgerichte model van 
Pernod Ricard is de duurzaamheids- en verantwoordelijkheids-
strategie gebaseerd op een sterk kader met vier pijlers: Nurturing 
Terroir, Valuing People, Circular Making en Responsible Hosting, die 
allemaal rechtstreeks de Duurzame Ontwikkelings doelstellingen 
van de Verenigde Naties (SDG’s) ondersteunen. Die doelstellingen 
streven naar welvaart voor onze planeet en haar bewoners.

Elke pijler omvat ambitieuze doelstellingen voor 2030 gericht op 
het stimuleren van innovatie, merkdifferentiatie en het aantrekken 
van talent. Alle pijlers zijn gebaseerd op een tijdlijn tot 2030 met 
mijlpalen in 2020 en 2025, in overeenstemming met het door 
de SDG’s bepaalde plan.

De duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsstrategie van 
Pernod Ricard is gebaseerd op de materiële risico’s van zijn 
activiteiten, de bezorgdheid van de consument en de prioriteiten 
op wereldniveau. De strategie is het resultaat van een lang proces 
gaande van kwalitatieve interviews tot het betrekken van duurzaam-
heidsexperts, met meer dan 300 collega’s wereldwijd en externe 
experts. Meer dan 20 workshops werden georganiseerd met verte-
genwoordigers van merkbedrijven, marktbedrijven, regio’s, 
het hoofdkantoor en het topmanagementteam om de strategie op 
te bouwen. Op basis van deze gegevens werden ambitieuze 
doelstellingen ontwikkeld waar de impact van Pernod Ricard 
het grootst zou kunnen zijn.

Erkenning door derden 
Ter erkenning van de sterke inzet van Pernod Ricard voor 
duurzame ontwikkeling en verantwoorde consumptie heeft het een 
gouden rating van Ecovadis gekregen en staat het op nummer één 
in de drankenindustrie bij Vigeo Eiris. 

Pernod Ricard werd ook erkend als een Global Compact LEAD-
bedrijf. Dit toont aan dat het zich voortdurend inzet voor de SDG’s 
van de VN en hun tien principes voor verantwoord ondernemen.

In 2020 heeft de groep als lid van de RE100, een wereldwijd 
initiatief geleid door The Climate Group in samenwerking met CDP 
dat 280 internationale bedrijven samenbrengt die zich inzetten 
voor 100% hernieuwbare elektriciteit, verslag uitgebracht over haar 
klimaatstrategie en -prestaties in het kader van de TCFD.

Initiatief Engagementen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op “ruim 
onder 2°C”

CDP Climate Change B

CDP Water A-

MSCI AA

Sustainalytics 15.9 (Low Risk)

Aanvullende informatie
www.pernod-ricard.com/en/sr/
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Het Corporate Social Responsibility Charter van Imerys ondersteunt 
de langetermijnstrategie van de groep. Verbintenissen inzake 
veiligheid en gezondheid, vermindering van de milieu-impact, 
human resources ontwikkeling, diversiteit en inclusie, relaties 
met gemeenschappen, toeleveringsketenpartners en corporate 
governance en ethiek spelen een cruciale rol om de toekomst 
van de groep veilig te stellen. Om die verbintenissen na te 
komen, moet iedere medewerker in de groep ze via zijn acties 
ondersteunen.

Sinds 2017 houdt een Corporate Social Responsibility (“CSR”)-
stuurcomité toezicht op het CSR-programma van de groep. Dit 
comité wordt voorgezeten door de CEO en komt elk kwartaal 
samen. Het is de verantwoordelijkheid van het CSR-stuurcomité 
om de CSR-ambities van de groep te bepalen, de CSR-strategie 
van de groep te valideren en de implementatie en voortgang van 
de groepsdoelstellingen te controleren.

In 2018 kondigde de groep de lancering aan van zijn nieuwe  
CSR-programma: SustainAgility. Tussentijdse doelstellingen en 
prestatieresultaten van het SustainAgility-programma worden  
jaarlijks gerapporteerd via het Universeel Registratiedocument  
van de groep die beschikbaar op de website van de groep is. 

Sinds 2019 verbindt de groep zich ertoe zijn emissies te 
verminderen om de 2°C-doelstelling te bereiken in het kader van 
de Science Based Targets initiatief (SBTi) en sinds 2003 maakt 
Imerys zijn vooruitgang bekend in de CDP vragenlijst over de 
klimaatverandering.

Lidmaatschap, engagementen en beoordelingen
Imerys werd in 2016 een ondertekenend lid van het Global 
Compact van de Verenigde Naties, steunt de ambities van de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN 
en heeft in het kader van het SustainAgility-programma de 
beleidslijnen en praktijken binnen zijn activiteiten 
geïdentificeerd die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen 
aan deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De groep neemt ook deel aan de jaarlijkse ESG-beoordeling van  
EcoVadis en kreeg een platinum-medaille (74-99e percentiel).

Initiatief Engagementen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change B

MSCI AA

Sustainalytics 31.4 (High Risk)

Additional information
www.imerys.com/group/our-group/our-commitments

In 2020 heeft LafargeHolcim in de uitvoering van zijn Strategie 
2022 – “Building for Growth” opnieuw een uitstekende vooruit-
gang geboekt. In de context van haar groeistrategie meent de 
groep dat duurzaamheid een geweldige opportuniteit is. Met de 
uitgifte van zijn aan duurzaamheid gekoppelde obligatie van 
850 miljoen euro was LafargeHolcim een pionier op het gebied 
van duurzame financieringsoplossingen om zijn duurzaamheids-
ambities te ondersteunen.

LafargeHolcim was het eerste wereldwijde bouwmaterialen-
bedrijf dat het “Business Ambition for 1.5°C”-initiatief van de UNGC 
ondertekende met tussentijdse doelstellingen goedgekeurd 
door het Science Based Targets initiative (SBTi) in overeen-
stemming met het nettonultraject. Op zijn weg naar nettonul 
heeft LafargeHolcim de meest ambitieuze klimaatdoelen voor 
2030 in zijn sector gesteld en heeft het met het SBTi 
samengewerkt om zijn nettonultraject na 2030 te bepalen. 
Verder heeft de groep zich tot doel gesteld om haar transport- 
en brandstofgerelateerde scope 3-emissies met 20% te 
verminderen tegen 2030 en toont ze zo haar verbintenis om 
haar steentje in de hele waardeketen bij te dragen.

De visie van de groep voor de bebouwde omgeving steunt op 
vier strategische pijlers: klimaat en energie, circulaire economie, 
milieu en gemeenschap. Centraal in alle activiteiten van de 
groep voor deze vier factoren staat innovatie. LafargeHolcim 
gaat innovatieve producten en oplossingen voor de bebouwde 
omgeving blijven ontwikkelen en zo voldoen aan een steeds 
grotere vraag van de markt naar duurzame oplossingen. In 2020 
introduceerde de groep ECOPact, het breedste assortiment 
groen beton in de sector, dat hoogwaardige, duurzame en 
circulaire voordelen biedt. Aan het einde van het jaar was 
ECOPact beschikbaar in tien markten over de hele wereld. Ze 
introduceerde ook haar EcoLabel, dat op transparante wijze het 
cement en het beton aanduidt met een CO2-voetafdruk die 
minstens 30% kleiner is dan de lokale industrienorm of 20% 
gerecycled materiaal.

Engagementen & erkenning
Met zijn geïntegreerde aanpak voor duurzame ontwikkeling 
tracht LafargeHolcim de UNGC-principes in acht te nemen. 
De groep werd in 2020 opnieuw opgenomen in de FTSE4Good 
Index en kreeg de rating ‘Prime Status’ van ISS Oekom.

Initiatief Engagementen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op “ruim 
onder 2°C”

CDP Climate Change A (opgenomen in de A lijst)

CDP Water A-

MSCI BBB

Sustainalytics 20.6 (Medium Risk)

Aanvullende informatie
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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Umicore is toonaangevend op het gebied van metaal-
gerelateerde materialen die voldoen aan de vraag naar schone 
lucht, schone mobiliteit en efficiënt gebruik van hulpbronnen.

Umicore is technologisch leider op het gebied van emissie-
controlekatalysatoren voor lichte en zware voertuigen en voor 
alle brandstoftypes, en op het gebied van oplaadbare 
batterijmaterialen voor elektromobiliteit. De groep is ook leider 
op het gebied van de recycling van steeds complexere 
metaalhoudende materialen. Ze kan de metaalkringloop met 
haar klanten sluiten en meer dan twintig edele en non-
ferrometalen in al haar activiteiten terugwinnen uit industriële 
reststoffen, elektronisch afval, oplaadbare batterijen, auto- en 
industriële katalysatoren en meer. Umicore transformeert de 
teruggewonnen materialen in pure metalen voor nieuwe 
duurzame producten.

Duurzame sourcing staat centraal in de praktijken van Umicore, 
waarbij consistent meer dan de helft van de inputmaterialen 
afkomstig is van secundaire bronnen, met een niet-aflatende 
zoektocht naar ethische grondstoffenvoorziening. De groep 
blijft de eerste producent van kathodematerialen die 
gecertificeerde materialen van schone en ethische herkomst 
aanbiedt aan haar klanten.

In 2020 behaalde Umicore een platinum-rating van EcoVadis, 
waardoor de groep tot de top 1% van haar sectorgenoten 
behoort. Dankzij de inzet voor continue verbetering in alle 
activiteiten en ondanks de voortdurende groei van de 
activiteiten, heeft Umicore de impact van zijn activiteiten in de 
loop van zijn Horizon 2020-strategie met succes zo klein 
mogelijk gehouden.

Voortbouwend op het succes van Horizon 2020 bereidt 
Umicore zich nu voor op een nieuwe strategische fase vanaf 
2021 en zal het communiceren over zijn ESG-strategie en 
-ambities tegen het einde van de eerste helft van 2021.

Initiatief Engagementen en beoordelingen

CDP Climate Change D

CDP Water C

MSCI AAA

Sustainalytics 29.1 (Low Risk)

Voor Webhelp zijn economische prestaties en maatschappelijke 
engagementen verre van tegenstrijdig, maar voeden ze elkaar in 
feite en zullen ze Webhelp in staat stellen om zijn visie van 
“making business more human” te verwezenlijken. Door beter, 
efficiënter en respectvoller te ondernemen, blijft een bedrijf 
bestaan, want een gezondere, degelijkere en dynamischere 
wereld is immers goed voor de zaken.

Webhelp handelt met een hoog maatschappelijk 
verantwoordelijkheidsniveau. De vastberadenheid om ethisch, 
eerlijk en onbevooroordeeld te ondernemen zet de groep aan 
om beter te zijn voor zijn mensen, zijn gemeenschappen en de 
planeet. In 2020 heeft de groep zijn ESG-strategie 
aangekondigd, die is opgebouwd rond vier pijlers:

 - Mensen: streven naar een toekomst en een carrièrepad voor 
individuen die traditioneel ver verwijderd zijn van de 
arbeidsmarkt (impactsourcing), de beste inclusieve 
werkomgeving voor iedereen creëren (D&I-roadmap) en zich 
inzetten voor gezondheid en welzijn via het WebHEALTH-
programma;

 - Planeet: haar beleid implementeren en jaarlijks bijwerken om 
zijn CO2-voetafdruk te verkleinen in overeenstemming met  
de COP21-doelstelling van 1,5/2°C door verantwoordelijker te 
kopen en te consumeren, te hergebruiken, te recyclen en 
afval en pendelen op een slimmere manier te beperken;

 - Voortgang: hoge ethische normen nastreven via controles en 
governance zoals de Gedragscode en het wereldwijde interne/
externe klokkenluidersplatform en duurzame partner-
schappen ontwikkelen;

 - Think Human Foundation: lokale verenigingen onder-
steunen om gelijke kansen voor toegang tot onderwijs te 
creëren, sociale barrières overwinnen door professionele 
integratie en digitale vaardigheden doorgeven in alle 
Webhelp-landen.

Erkenningen
Sinds 2012 onderschrijft Webhelp het Global Compact van de 
VN, dat verantwoorde maatschappelijke praktijken ondersteunt.

In 2020 heeft Webhelp informatie gerapporteerd in het kader 
van de “Sustainability Accounting Standards Board” (SASB).

Voorbeelden van lokale erkenningen: label Engagé RSE 3 
sterren (in Frankrijk), Exemplary (AFNOR), Silver 58 (EcoVadis).

Initiatief Engagementen en beoordelingen

CDP Climate Change D

Aanvullende informatie
www.webhelp.com/en-gb/about-us/social responsibility/

Aanvullende informatie
www.umicore.com/en/about/about-umicore/sustainability/
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Bij GEA zijn duurzaamheid en waardecreatie onlosmakelijk 
vervlochten. Ze fungeren als richtlijn voor zakelijke beslissingen  
en de verdere ontwikkeling van de groep. GEA’s begrip van 
duurzaamheid houdt in dat de groep zijn verantwoordelijkheid 
opneemt voor de manier waarop ze onderneemt en voor zijn 
economische, ecologische en sociale impact, en daarover transparant 
rapporteert in overeenstemming met de GRI-normen. GEA monitort 
zijn bijdrage aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en 
communiceert erover. GEA wijst Verantwoord Ondernemen toe 
binnen de organisatiestructuur van de onderneming, met een directe 
rapporteringslijn naar de Raad van Bestuur en optimaliseert de 
organisatorische integratie van zijn verantwoordelijkheid voor 
duurzaamheid. In 2020 heeft GEA nieuwe managementsystemen 
geïmplementeerd om haar hoge normen voor Compliance en 
Verantwoord Ondernemen verder te versterken, geassocieerd met 
nieuw en bijgewerkt beleid. Deze documenten gelden voor alle 
werknemers wereldwijd en zorgen ervoor dat iedereen eenzelfde 
begrip heeft van ondernemingsgedrag. In verband met de  
Covid-19-pandemie heeft GEA een crisismanagementteam opgezet 
om zijn personeel te beschermen en de productie in de buitengewone 
omstandigheden van de pandemie op peil te houden. GEA bepaalt  
op basis van doelstellingen en acties, concrete korte- en langetermij-
ndoelen met betrekking tot kwaliteit, gezondheid en veiligheid  
op het werk en milieubescherming, en tracht het deze doelen te 
verwezenlijken. Ze worden continu opgevolgd en er wordt jaarlijks 
over gecommuniceerd. Daarnaast worden de beheersystemen 
en respectieve acties en resultaten gecontroleerd door externe 
controleurs en auditors. De slogan van GEA omvat zijn belangrijkste 
waardevoorstel: “Engineering for a better world”. Op die manier stelt 
GEA zichzelf tot doel om op een verantwoorde manier processen met 
toegevoegde waarde te ontwerpen en bij te dragen aan het duurzame 
beheer en de bescherming van natuurlijke hulpbronnen met steeds 
efficiëntere producten en procesoplossingen voor klanten. GEA blijft 
zich inspannen om nog duurzamer te worden door zijn inzet in 
duurzaamheid verder te versterken en de zichtbaarheid te vergroten.

Kader en prestaties
De beleids- en richtlijnen zijn allemaal gebaseerd op internationale 
normen en volgen hiermee de “Richtlijn voor maatschappelijke 
verantwoordelijkheid” (ISO 26000) en het Global Compact-initiatief 
van de VN. De groep heeft zich er ook toe verbonden de mensen-
rechten en de belangrijkste algemeen aanvaarde arbeidsnormen van 
de IAO in acht te nemen en houdt zich volledig aan de OESO-
richtlijnen voor multinationals. GEA neemt deel aan de jaarlijkse 
evaluatie van de CSR-prestatie door EcoVadis (2020: “Zilver”).

Initiatief Engagementen en beoordelingen

CDP Climate Change A-

CDP Water A, Water leader

MSCI A

Sustainalytics 25.8 (Medium Risk)

Aanvullende informatie 
www.gea.com/en/company/corporate-responsibility/index.jsp 

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van Mowi’s algemene 
groeistrategie en ambities om de toegang van de wereld tot 
gezonde en duurzame voeding uit de oceaan te vergroten, met 
een positieve economische en sociale impact op lange termijn.

De duurzaamheidsstrategie van Mowi is gericht op Mowi’s 
leidende beginselen “Planet and People” en ondersteunt 
verbintenissen in de hele groep op sociaal en milieugebied in  
de hele waardeketen. Mowi’s verbintenissen zijn erop gericht om 
onze activiteiten toekomstbestendig te maken en zijn afgestemd 
op de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 
Ze stellen de groep in staat om het potentieel van de oceaan 
als voedselbron voor huidige en toekomstige generaties te 
benutten.

Mowi is een voorloper op het gebied van technologische 
ontwikkelingen bij de transformatie van aquacultuurpraktijken 
en Mowi werkt samen met meerdere stakeholders om een open 
en eerlijke dialoog te bevorderen en te zorgen voor de 
voortdurende verbetering van de regelgeving en milieu-
vriendelijke en maatschappelijk verantwoorde praktijken.

Kader en prestaties
In 2020 is Mowi voor het tweede jaar op rij als de duurzaamste 
eiwitproducent ter wereld gerangschikt door het FAIRR 
Initiative, het toonaangevende duurzaamheidsinitiatief dat de 
besluitvorming van beleggers over de eiwitsector ondersteunt.
Mowi’s praktijken op het gebied van antibioticagebruik werden 
wereldwijd erkend als beste praktijken, terwijl Mowi hoge scores 
behaalde op het gebied van klimaat, biodiversiteit en 
voedselveiligheid.

Sinds 2019 heeft de groep zich geëngageerd om zijn uitstoot te 
verminderen tot “ruim onder de 2°C”-doelstelling in het kader 
van het Science Based Targets initiative (SBTi) en vanaf 2020 
maakt ze zijn vorderingen bekend in het kader van de “Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures”.

Initiatief Engagementen en beoordelingen

SBTI Doelstelling vastgelegd op “ruim 
onder 2°C”

CDP Climate A, Climate Leader

Coller FAIRR Index N°1 Meest duurzame eiwitproducent

MSCI AA

Sustainalytics 25.9 (Medium Risk)

Aanvullende informatie
www.mowi.com/sustainability
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Ontex is een toonaangevende leverancier van betaalbare 
persoonlijke hygiëneproducten en is van mening dat duurzame 
bedrijfspraktijken bijdragen aan echt zakelijk succes. De groep 
heeft de kans – en de plicht – om positieve veranderingen te 
stimuleren.

Ontex zet zich in om tegen 2030 klimaatneutrale activiteiten te 
hebben en te evolueren naar een circulair bedrijfsmodel. De 
groep wilt een positieve impact creëren in zijn toeleveringsketen 
en natuurlijke hulpbronnen herstellen. Ontex streeft ernaar de 
transparantie te verbeteren en het voortouw te nemen in een 
eerlijke samenleving.

Door zijn mensen, leveranciers, klanten en consumenten te 
mobiliseren, wil Ontex actief bijdragen aan het bereiken van de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

De duurzaamheidsaanpak van Ontex is gebaseerd op vier pijlers:
 - Klimaatactie
 - Circulaire oplossingen
 - Vertrouwen opbouwen
 - Duurzame toeleveringsketen

Deze vier gebieden vormen de basis van de strategie van de 
groep en zijn allemaal met elkaar verbonden. Zo zal het werken 
aan circulaire oplossingen een impact hebben op de klimaat-
verandering. Transparantie creëren in de hele toeleveringsketen 
vergroot het vertrouwen van alle geïdentificeerde stakeholders 
in Ontex en zijn producten.

Verbintenissen 2020
 - 100% hernieuwbare elektriciteit voor Europese fabrieken van 

de groep;
 - Ingebruikname van het zonnedak in Segovia, goed voor meer 

dan 20% van de elektriciteitsbehoeften van de fabriek;
 - CO2-neutrale productie in twee van de Europese fabrieken;
 - Voltooiing van een innovatieproject om gerecyclede inhoud 

aan plastic tassen van de groep toe te voegen;
 - Behoud van 100% gecertificeerde of gecontroleerde 

grondstoffen op basis van hout;
 - 96% biologisch katoen;
 - CDP Climate: verhoogd tot B-score;
 - CDP Forest: verhoogd tot B-score;
 - MSCI: AA-score behouden.

Initiatief Engagementen en beoordelingen

CDP Climate Change B

MSCI AA

Aanvullende informatie
www.ontexglobal.com/sustainability

Parques Reunidos onderneemt met als doel duurzame waarde te 
creëren, rekening houdend met de belangen van zijn 
werknemers, klanten, aandeelhouders, beleggers en in het 
algemeen alle entiteiten of individuen waarvan redelijkerwijs 
kan worden verwacht dat ze aanzienlijk worden beïnvloed door 
de groep of de producten en diensten van de groep, of waarvan 
redelijkerwijs kan worden verwacht dat ze van invloed zijn op 
het vermogen van de organisatie om zijn strategieën met succes 
uit te voeren en zijn doelstellingen te bereiken.

Parques Reunidos werkt via zijn duurzaamheidsstrategie 
2020-2025 en de deelname aan het Global Compact van de VN 
aan de verwezenlijking van de Duurzame Ontwikkelings-
doelstellingen, door ze te integreren in de dagelijkse 
activiteiten, de groei van het bedrijf, de ontwikkeling en de 
bescherming van de mensen, de beperking van de 
milieueffecten en de bescherming van het milieu.

De strategie is georganiseerd rond drie pijlers en elke pijler 
heeft specifieke bijbehorende initiatieven om het succes ervan 
te garanderen, met als doel gedeelde waarde te creëren door de 
beginselen op het gebied van milieu, maatschappij en 
governance te volgen. Binnen deze strategie zijn de gezondheid 
en de veiligheid van zijn gasten en teamleden, de maatregelen 
ter beperking van de klimaatverandering en het dierenwelzijn 
van de dieren in zijn dierentuinen en marineparken de 
belangrijkste aandachtsgebieden.

Parques Reunidos heeft in 2020 informatie openbaar gemaakt 
in het kader van de Global Reporting Initiative-normen (GRI), 
optie Core, en zal binnen hetzelfde kader jaarlijkse 
duurzaamheidsverslagen blijven uitgeven om transparantie te 
garanderen en voortdurende verbetering te bevorderen.

Parques Reunidos Foundation
Het doel van de Parques Reunidos Foundation is mee te werken 
aan de creatie van een duurzamere maatschappij, waarin 
kwetsbare gemeenschappen met bijzondere behoeften 
gemakkelijk toegang hebben tot educatieve en vermakelijke 
ervaringen in Parques Reunidos. Ze wil ook de biodiversiteit 
beschermen door onderzoek te steunen en bewustzijn over 
duurzaamheid te creëren.

Het “Parques Reunidos Spirit”-kader omvat alle sociale acties en 
acties ter bescherming van de biodiversiteit in het kader van de 
actiegebieden Kinderen en Gezondheid, Sociale Inclusie, 
Educatie en Bewustzijn, en Biodiversiteit en Onderzoek, 
uitgevoerd door de parken en de Parques Reunidos Foundation 
zelf.

Aanvullende informatie
www.parquesreunidos.com/en/commitment/
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