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Ecologische, sociale en governance-
gerelateerde verantwoordelijkheid

1.   Onze bestuurlijke 
benadering
1.1 Ons engagement
Als patrimoniale en actieve belegger is GBL van oordeel dat 

verantwoorde bedrijfsvoering van cruciaal belang is om haar rol van 

professionele aandeelhouder te vervullen en zodoende de belangen 

van haar aandeelhouders zo goed mogelijk te verdedigen, wat zich 

vertaalt in waardecreatie op lange termijn en bijgevolg duurzame 

langetermijngroei van opbrengsten en aandeelhoudersvergoeding van 

haar ondernemingen in portefeuille. 

Hoewel de activiteiten van GBL in de eerste plaats rendabel en 

duurzaam moeten zijn, moet de onderneming ook een rol spelen in 

de maatschappij waarin ze actief is. Omwille van de onmiskenbare 

band tussen succesvolle ondernemingen en een sterke samenleving 

wil GBL met haar verantwoorde bedrijfsvoering alle belanghebbenden 

ten goede kom.

1.2 Onze aanpak inzake verantwoorde bedrijfsvoering
Ecologische, sociale en governance-gerelateerde (“ESG”) overwegingen 

zijn van fundamenteel belang voor de manier waarop GBL zaken doet, 

en dat niet in het kader van haar investeringsactiviteiten, maar ook als 

onderneming, en in het bijzonder als werkgever die mensen tewerkstelt 

en bijdragen levert aan de maatschappij.

Als een verantwoord handelende onderneming

De groep kan bogen op een lange geschiedenis als verantwoord 

werkgever en geeft consequent blijk van integriteit en hoge ethische 

normen. In haar hoedanigheid van investeringsholding zonder productie- 

of distributie-activiteiten met een bescheiden personeelsbestand van 

minder dan 50 mensen is haar impact, op sociaal vlak en voor wat betreft 

het milieu, beperkt. Desalniettemin is verantwoorde bedrijfsvoering reeds 

jarenlang ingebed in haar bedrijfswaarden. Deel 2 hierna beschrijft GBL’s 

fi losofi e inzake verantwoorde bedrijfsvoering, evenals de engagementen 

van de onderneming op haar niveau.

Als een verantwoord handelende investeerder

GBL erkent haar ESG-verantwoordelijkheden door middel van 

haar investeringsbeslissingen en de opvolging van haar portefeuille, 

meer bepaald op portefeuilleniveau. ESG maakt deel uit van het 

waardecreatieproces van de groep op lange termijn, aangezien GBL van 

mening is dat een onderneming in alle economische cycli veerkrachtig 

zal zijn indien zij in staat is om verstoringen (met inbegrip van de 

klimaatverandering) het hoofd te bieden en de kansen op ESG-gebied 

te benutten. GBL (i) belegt dus in ondernemingen die haar principes 

en engagement met betrekking tot de dwingende noodzaak om zich 

verantwoordelijk en ethisch te gedragen en de gemeenschap als geheel 

te dienen delen en (ii) volgt de bedrijven waarin zij heeft geïnvesteerd 

actief op en verzekert er zich van dat via hun voor governance instaande 

organen haar investeringen voortdurend worden beheerd op een manier 

die met haar fi losofi e van verantwoorde bedrijfsvoering strookt. Dit 

wordt verder beschreven in deel 3 hierna, waarin de positionering van 

GBL als verantwoordelijke belegger wordt toegelicht en de belangrijkste 

verbintenissen van haar portefeuillebedrijven worden besproken.

1.3 Beleid en rapporteringskader
Als aan beursgenoteerd investeerder op lange termijn heeft GBL de 

volgende documenten opgesteld: (i) een ESG-Verklaring, (ii) een 

Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie, (iii) een Ethische Code en 

(iv) een Corporate Governance Charter.

-  De ESG-Verklaring drukt de kernwaarden uit waardoor GBL en haar 

Uitvoerend Management (1) zich als onderneming en als investeerder 

laten leiden voor kwesties die verband houden met problematiek 

op ecologisch, sociaal en governance-vlak. Het beschrijft de 

engagementen en uitvoeringsrichtlijnen van de onderneming voor de 

drie ESG-pijlers en vormt de basis van haar rapportering in deel 2.

-  Het Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie werkt ondersteunend en 

bevorderend om bij GBL een diverse en inclusieve omgeving in stand te 

houden die zich openstelt voor verschillen en die de voordelen daarvan 

ook erkent. Dergelijke verschillen betreffen leeftijd, gender (identiteit), 

seksuele geaardheid, handicap, etniciteit, culturele achtergrond en 

religieuze achtergrond, naast andere mogelijke diversiteit.

-  De Ethische Code voorziet in leidraad voor het voeren van zakelijke 

activiteiten in overeenstemming met de hoogste wettelijke, ethische en 

professionele normen. Dit document is voor alle werknemers en leden 

van de Raad van Bestuur (de “Bestuurders”) beschikbaar en bestrijkt 

compliance, verantwoorde bedrijfsvoering, belangenconfl icten, het 

tegengaan van corruptie en omkoping, relaties met derden, respect 

op de werkplaats en het discriminatieverbod.

-  GBL heeft ook het Corporate Governance Charter aangenomen dat 

alle regels die de onderneming inzake deugdelijk bestuur toepast 

groepeert, in het bijzonder de principes die het gedrag regelen van de 

Bestuurders van GBL en haar gespecialiseerde comités, zowel als het 

werkreglement van deze organen. Dit document bevat ook de Dealing 

Code, d.w.z. de regels die gelden voor transacties met betrekking tot 

GBL-aandelen (de “Dealing Code”).

GBL verbindt zich ertoe transparant en op een verantwoorde manier 

met haar belanghebbenden te communiceren. De ESG-Verklaring 

en het Corporate Governance Charter kunnen op haar website 

worden ingekeken en vormen het referentiekader voor GBL en haar 

deelnemingen.

GBL’s niet-fi nanciële rapportering is geïnspireerd op het ‘UN Global 

Compact’-raamwerk, waartoe GBL zich in 2018 formeel engageerde, 

en dat de hierna toegelichte principes in verband met Mensenrechten, 

Arbeid, Milieu en Corruptiebestrijding beschrijft. Alle grondbeginselen 

worden verderop in hoofdstuk 2 behandeld. Het engagement van de 

groep om haar aanpak van verantwoord beleggen verder te ontwikkelen, 

heeft GBL ertoe aangezet om in 2018 de United Nations Principles for 

Responsible Investment na te leven.

1.4 Verantwoordelijkheden
CEO’s en de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur beoordeelt de strategische visie, de prestaties en 

de rapportering met betrekking tot ESG-aspecten, terwijl:

•  de CEO’s verantwoordelijk zijn voor het toezicht op de naleving van 

de ESG-Verklaring door middel van een jaarlijkse evaluatie van de 

prestaties en effi ciëntie van de acties die worden ondernomen om de 

langetermijnverbintenissen en -doelstellingen van GBL na te streven; 

en

•  het Auditcomité jaarlijks de risico’s die inherent zijn aan GBL evalueert 

en beoordeeld, met inbegrip van de ESG-specifi eke beoordeling in 

het kader van het monitoringproces (zie hoofdstuk 3 voor nadere 

bijzonderheden).

(1)  Het Uitvoerend Management bestaat uit één CEO vanaf de Gewone Algemene Vergadering 
van 23 april 2019 
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2. Een verantwoord handelende 
onderneming

ESG-Verantwoordelijke

De formele verantwoordelijkheid voor ESG-zaken is toegewezen aan de 

Secretaris-Generaal, die de aangestelde “ESG Verantwoordelijke” is. GBL 

is echter van mening dat een goede ESG-integratie niet alleen de toon 

aangeeft aan de top, maar dat een goede ESG-integratie ook een brede 

betrokkenheid van het personeel vereist, aangezien de bedrijfscultuur 

van essentieel belang is voor de afstemming op de strategie van de 

groep. De Raad van Bestuur en de ESG Verantwoordelijke worden 

ondersteund door alle corporate functies die instaan voor de uitvoering 

van de ESG-benadering. Dit zijn in hoofzaak:

•  de juridische en human resources afdelingen, belast met sociale en 

governance-aspecten op het niveau van GBL-holding (zie deel 2);

•  het investeringsteam belast met het ontplooien van de ESG-

benadering als verantwoordelijk investeerder in elk stadium van de 

investeringscyclus (zie deel 3); en

• het corporate communication team.

1.5 Reikwijdte
De ESG-benadering van GBL die in dit deel beschreven wordt, is van 

toepassing op Groep Brussel Lambert en haar dochterondernemingen:

•  waarvan de belangrijkste activiteiten bestaan uit het investeren, 

herinvesteren, bezitten, aanhouden, beheren of verhandelen van 

deelnemingen, of het doen van voorstellen in die zin, en/of het 

voeren van activiteiten op het vlak van kasstroombeheer (‘treasury 

management’); en

•  die geen rechtstreekse of onrechtstreekse dochteronderneming van 

Sienna Capital zijn;

die samen de “GBL-groep“ of “GBL” vormen.

Bijgevolg is uit het beoogde toepassingsgebied (de “ESG-Reikwijdte”) 

het volgende uitgesloten: 

• de participaties van de portefeuille van GBL (al dan niet onder 

 controle) waarin GBL via de desbetreffende governance-organen   

 een actieve aandeelhouder is; 

•  en alle fondsbeheerders waarin Sienna Capital een belang aanhoudt.

Deze bedrijven identifi ceren en behandelen hun ESG-impact en 

bijbehorende risico’s binnen het kader van wat ze zelf kunnen beheersen.

Deel 3 hierna biedt een overzicht van de belangrijkste engagementen 

met betrekking tot de duurzaamheid van GBL’s bedrijven in portefeuille 

en in het bijzonder hun langetermijnvisie en -strategie.

We willen erop wijzen dat de GBL-groep en haar geconsolideerde 

operationele activiteiten (gedetailleerd op pagina 102) onderworpen zijn 

aan de Europese Richtlijn inzake de bekendmaking van niet-fi nanciële 

informatie (in Belgische wetgeving omgezet op 3 september 2017). 

Omdat de geconsolideerde operationele activiteiten buiten de 

ESG-reikwijdte vallen (zie hierboven), moet men zich richten op hun 

eigen ESG-analyse en de informatieverschaffi ng op hun website.

Imerys “Sustainable Development” op www.imerys.com

ECP III www.ergoncapital.com/strategy.php

Als investeringsholding zonder productie- of distributieactiviteiten en met 

slechts minder dan 50 mensen in dienst heeft GBL:

•  voornamelijk de volgende belanghebbenden: (i) haar werknemers, 

(ii) haar aandeelhouders, (iii) de portefeuillebedrijven, (iv) de institutionele 

investeerders en (v) de gemeenschappen waar de onderneming 

gevestigd is; en

•  een eigen beperkte impact op sociaal vlak, al zeker wat het milieu 

betreft.

Desalniettemin heeft GBL verantwoorde bedrijfsvoering altijd als een 

vaste bedrijfswaarde beschouwd.

GBL streeft ernaar om de bewustwording van de duurzaamheidsuit-

dagingen binnen de groep voortdurend te vergroten. Specifi eke 

engagementen zijn opgebouwd rond de drie ESG-pijlers:

1  Sociale 
aspecten

•   Werknemers-

aangelegenheden

•  Maatschappelijke 

betrokkenheid

• Mensenrechten

2 Governance

•  Diversiteit binnen de 

Raad van Bestuur

•  Solide corporate 

governance

• Ethiek en integriteit

3  Ecologische 
aspecten 

De verbintenis die GBL in 2018 is aangegaan in het kader van de 

UN Global Compact heeft bijgedragen tot de verdere structurering 

en versterking van het ESG-traject van de groep. 

2.1. Sociale aspecten
a) Werknemersaangelegenheden

Engagement

Als werkgever meent GBL dat waardecreatie onder andere voortvloeit 

uit het kunnen aantrekken en behouden van getalenteerde medewerkers 

met een verscheidenheid aan vormingsachtergrond, vaardigheden en 

ethische integriteit. Deze getalenteerde mensen zijn een belangrijke troef 

voor GBL als holding. 

GBL leeft de relevante arbeidswetgeving na en houdt zich aan de 

arbeidsprincipes van de UNGC:

Principe 3 (1)

Het bedrijfsleven moet de vrijheid van vereniging en de effectieve 

erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen handhaven;

Principe 4
De afschaffi ng van alle vormen van gedwongen en verplichte arbeid;

Principe 5
De daadwerkelijke afschaffi ng van kinderarbeid; en 

Principe 6
De wegwerking van discriminatie in arbeid en beroep. 

(1)  De Prinicpes 1 en 2 van UNGC worden gepresenteerd op pagina 59
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Zoals uiteengezet in haar Ethische Code, verbindt GBL zich ertoe de 

volgende principes na te leven: 

• het creëren van een positieve werkrelatie met haar medewerkers;

•  het zorgen voor een gevarieerde en inclusieve werkplek waar mensen 

met wederzijds respect en waardigheid en ook eerlijk worden 

behandeld;

•  het bieden van gelijke kansen op het gebied van werkgelegenheid, 

benoeming en promotie op basis van passende kwalifi caties, eisen en 

prestaties;

•  het zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving, vrij van alle 

vormen van discriminatie. 

Uitvoering

Het Uitvoerend Management en de afdeling Human Resources houden 

toezicht op het engagement van GBL. De groep streeft ernaar een 

omgeving te creëren waarin mensen worden gewaardeerd, ondersteund 

en in staat worden gesteld om zowel persoonlijk als professioneel 

succesvol te zijn. GBL stelt de mensen de middelen ter beschikking 

om hun expertise en leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, door de 

ontwikkeling van haar medewerkers te ondersteunen en te voorzien van 

opleidingsmogelijkheden. 

De groep ondersteunt actief een cultuur van ontwikkeling en prestaties 

en erkent de waarde van diversiteit en persoonlijk welzijn. De fi losofi e 

van GBL om te zorgen voor een diversifi catie van het personeelsbestand 

zonder discriminatie wordt bovendien uiteengezet in haar beleid inzake 

diversiteit en inclusie. Bij de aanwerving wordt rekening gehouden met 

de diversiteitscriteria die in het beleid van GBL zijn opgenomen.

GBL biedt haar werknemers en hun gezinnen een ziektekosten-

verzekering aan. Alle medewerkers krijgen toegang tot de Ethische Code 

om zich bewust te zijn van de gemeenschappelijke waarden van de 

onderneming en deze na te leven.

In dit opzicht beoordeelt GBL de volgende belangrijke prestatie-

indicatoren nauwlettend:

Gemiddeld personeelsbestand in 2018 (voltijds equivalent) 37,7 (1)

% vrouwen in voltijdse equivalenten in 2018 42,2 (1)

% onbepaalde tijd contracten per eind 2018 97,1 (1)

Gemiddeld aantal opleidingsuren per werknemer in 2018 13,1 (1)

% werknemers met privéziektekostenverzekering 100

% werknemers met een diploma hoger onderwijs per eind 2018 85,7 (1)

(1) Bron: sociale balans van GBL N.V. op 31 december 2018

GBL’s beoordeling van het risico aangaande het personeelsbeleid wordt 

beschreven in het deel over risicobeheer (zie pagina’s 68 tot 75).

b) Maatschappelijke betrokkenheid

Engagement

GBL is ervan overtuigd dat haar succes als bedrijf en haar creatie van 

aandeelhouderswaarde afhangen van de mate waarin ze erin slaagt de 

belangen van al haar stakeholders te behartigen en ook voor hen waarde 

te creëren. Hiertoe is het noodzakelijk dat GBL haar zakelijke activiteiten 

voert op een manier die ook de maatschappij waar de onderneming 

gevestigd is ten goede komt.

Uitvoering

GBL engageert zich ertoe een positieve bijdrage te leveren aan de 

maatschappij waarin ze haar activiteiten uitoefent; dit maakt deel uit 

van GBL’s sponsoring-beleid dat op de volgende aspecten focust: 

wetenschappelijk onderzoek, liefdadigheidswerk, en cultuur & onderwijs.

In 2018 heeft GBL de volgende sponsoring toegekend:

Gestort bedrag 1,4 miljoen euro

Aantal gesteunde projecten 67

in de volgende domeinen:

•  de medische wereld: GBL verleent geldelijke steun aan verscheidene 

ziekenhuizen en laboratoria ter bevordering van het medisch 

onderzoek en voor de fi nanciering van de aankoop van uitrusting;

•  liefdadigheidswerk: GBL steunt verenigingen en mensen die actief 

zijn in de maatschappij door hulp te verlenen aan personen die een 

lichamelijke, geestelijke of sociale handicap hebben;

•  cultuur en onderwijs: verscheidene privé- en overheidsorganisaties 

genoten steun van GBL om culturele (artistieke en vormingsgerichte) 

en academische programma’s te organiseren.

Voorbeelden van GBL’s maatschappelijke betrokkenheid

In de medische wereld, RUN TO KICK 

RUN TO KICK is een feestelijk niet-competitief gebeuren dat tot doel 

heeft een breed publiek te mobiliseren ten voordele van de stichting 

KickCancer, een stichting van openbaar nut die nauw samenwerkt 

met het KiCafonds, een fonds voor onderzoek naar pediatrische 

oncologie, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

In 2018 besliste het Mecenaatcomité van GBL om de stichting 

KickCancer te steunen door deel te nemen aan de RUN TO KICK. 

Een 23-koppig GBL-team nam deel aan de fondsenwerving en 

sensibilisering voor het onderzoek naar kanker bij kinderen en liep 

in september 2018 een parcours in het Zoniënwoud.

Op cultuurgebied, Musica Mundi

De vereniging Musica Mundi, die internationaal erkend is voor 

de hoge kwaliteit van haar stage en haar kamermuziekfestival 

voor jonge talenten, opende in 2018 haar school in Waterloo. 

Het stelt jonge musici van 10 tot 18 jaar in staat om tegelijkertijd 

hun professionele en algemene muzikale opleiding te volgen; een 

onderwijsformule die uniek is in West-Europa.

GBL steunt Musica Mundi sinds 2008. Het Mecenaatcomité 

van GBL heeft besloten de vereniging te blijven steunen in 2018, 

wanneer deze haar 20e verjaardag heeft gevierd.

Op onderwijsgebied, 19 Coding School

19 is de eerste Belgische Programmeersschool die volledig gratis is, 

open staat voor iedereen en toegankelijk is voor 18- tot 30-jarigen. 

De onderwijsmethode is gericht op intercollegiaal leren: een proces 

van samenwerking dat de leerlingen in staat stelt om hun creativiteit 

te ontplooien door middel van projectmatig leren.

In 2017 heeft het Mecenaatcomité van GBL beslist om de 

opstart van dit project te ondersteunen en sinds 1 oktober 2018 

lopen meer dan 150 studenten er school met de steun van de 

42 Programmeerschool (opgericht door de Franse ondernemer 

Xavier Niel). Het doel van 19 is om in de komende 3 jaar aan 

450 leerlingen een opleiding programmeren te geven.
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c) Mensenrechten

Engagement

Principieel is het eerbiedigen van mensenrechten altijd een vast 

onderdeel geweest van GBL’s fi losofi e ten aanzien van verantwoorde 

bedrijfsvoering. Het volhouden van dit engagement 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.

Het engagement van GBL om de mensenrechten te respecteren, is 

vastgelegd en haar ESG-Verklaring, het Beleidsdocument Diversiteit 

& Inclusie, de Ethische Code die de naleving van alle van toepassing 

zijnde wetten omvat, en de groep spant zich in om de internationaal 

afgekondigde rechten van de mens te ondersteunen en te respecteren.

Het engagement van de groep omvat de volgende UNGC-principes:

Principe 1
Het bedrijfsleven moet de bescherming van internationaal afgekondigde 

mensenrechten ondersteunen en respecteren; en

 

Principe 2
Ervoor zorgen dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van de 

mensenrechten.

Uitvoering

Als gediversifi eerde holding erkent GBL de rol die zij kan spelen bij 

het ondersteunen en respecteren van de universele bescherming 

van de mensenrechten. GBL is van mening dat de eerbiediging en de 

bescherming van de mensenrechten van fundamenteel belang is voor 

het creëren van duurzame waarde op lange termijn.

De uitvoeringsinspanningen die hiertoe op groepsniveau geleverd 

worden behelzen eveneens het sensibiliseren van alle werknemers met 

betrekking tot de bedrijfswaarden en het ermee samenhangend respect 

voor de mensenrechten. 

Als een belangrijke prestatie-indicator waakt GBL erover dat alle 

werknemers en Bestuurders van bij hun indiensttreding toegang krijgen 

tot en kennis nemen van de volgende documenten: de ESG-Verklaring, 

het Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie, de Ethische Code en het 

Corporate Governance Charter.

GBL’s beoordeling van risico’s in verband met mensenrechten wordt 

nader toegelicht in het deel over risicobeheer (zie pagina’s 68 tot 75). 

Dit geldt in het bijzonder voor de risico’s die inherent zijn aan het 

niet-naleven van beroepsregels en ethische normen zowel als het risico in 

verband met het personeelsbeleid.

2.2. Bestuur
a) Diversiteit binnen de Raad van Bestuur en het Uitvoerend 

Management

Engagement

GBL engageert zich tot een correcte toepassing van de bepalingen 

inzake deugdelijk bestuur. Dit omvat een divers samengestelde Raad 

van Bestuur en Uitvoerend Management (d.w.z. de CEO’s) die tot 

deugdelijk bestuur bijdragen. GBL streeft ernaar het diversiteitsbeginsel 

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 CEO’s past GBL dan ook 

diversiteitscriteria toe; discriminatie, op welke grond ook, wordt niet 

geduld.

Uitvoering

Reeds enkele jaren werkt GBL eraan om geleidelijk meer vrouwen 

te hebben in haar Raad van Bestuur, die na de coöptering van 

Agnès Touraine als Bestuurder door de Raad van Bestuur van 31 oktober 

2018, 6 vrouwen telt op een totaal van 18 leden. GBL voldoet zodoende 

aan het quotum van een derde van de leden van de Raad van Bestuur, 

die van een ander geslacht zijn dan de rest van de Raad. 

GBL voldoet aan de vereisten van de wet van 28 juli 2011, die tot doel 

heeft de diversiteit in de Raad van Bestuur van beursgenoteerde 

vennootschappen te waarborgen.

In deze context streeft de onderneming ernaar om ervoor te zorgen 

dat de leden van de Raad van Bestuur en het Uitvoerend Management 

verschillende complementaire achtergronden hebben in de fi nanciële, 

industriële en dienstensectoren en vanuit de nationale en internationale 

academische wereld.

Daarnaast ziet de Raad van Bestuur erop toe dat onafhankelijke 

Bestuurders in voldoende aantal en met voldoende kwalifi caties 

aanwezig zijn en hun inbreng kunnen doen, zodat de belangen van 

alle aandeelhouders in acht genomen worden.

GBL heeft haar Raad van Bestuur de voorbije jaren overigens verjongd: 

de gemiddelde leeftijd van de Bestuurders is gedaald van 64 jaar 

(eind 2013) naar 59 jaar (eind 2018).

b) Deugdelijk Bestuur

GBL is van mening dat een deugdelijk bestuur essentieel is om 

op lange termijn een duurzame winst te kunnen maken en verbindt 

zich ertoe de hoogste normen van deugdelijk bestuur na te leven. 

De verantwoordelijkheid voor ESG is toegewezen aan de Raad van 

Bestuur, die op basis van het door de ESG-Verantwoordelijke opgestelde 

jaarverslag toezicht houdt op de uitvoering van de ESG-Verklaring.

De gedragsregels voor de leden van de Raad van Bestuur van GBL en 

diens gespecialiseerde Comités, zowel als de regels die de werking van 

deze organen regelen, zijn vastgelegd in het Corporate Governance 

Charter (zie pagina 160).

De samenstelling van GBL’s Raad van Bestuur weerspiegelt de controle-

aandeelhouderstructuur van de onderneming, die wordt gecontroleerd 

door Pargesa Holding S.A. (via diens volledige dochteronderneming 

Pargesa Netherlands B.V.). 

Pargesa Holding S.A., een vennootschap naar Zwitsers recht, wordt zelf 

gecontroleerd door Parjointco N.V., een vennootschap naar Nederlands 

recht, die gelijkwaardig gecontroleerd wordt door de groepen Frère en 

Power Corporation of Canada.

Per 31 december 2018 telt GBL’s Raad van Bestuur op een totaal van 

18 leden 10 vertegenwoordigers die voorgedragen zijn door de controle-

aandeelhouder, Pargesa Holding S.A. Deze controlesituatie verantwoordt 

ook de aanwezigheid van vertegenwoordigers die voorgedragen zijn door 

de controle-aandeelhouder, Pargesa Holding S.A., in het Auditcomité 

(2 van de 5 leden) en in het Vast Comité (10 van de 13 leden).

Tot slot wordt de impact van GBL’s deugdelijk bestuur versterkt door 

de beoordeling van zowel haar Raad van Bestuur als haar Uitvoerend 

Management:

•  in overeenstemming met haar intern reglement evalueert de Raad 

van Bestuur om de drie jaar haar eigen functioneren op basis van 

een individuele vragenlijst. Deze vragenlijst heeft betrekking op de 

omvang, samenstelling en gezamenlijke prestaties van de Raad van 

Bestuur, alsook op de werkelijke bijdrage van elke Bestuurder en de 

interactie van de Raad van Bestuur met het Uitvoerend Management;

GBL Jaarverslag 2018 59

E
S

G



•  de interne regels en het huishoudelijk reglement bevatten geen 

specifi eke procedures voor de beoordeling van de prestaties van 

het Uitvoerend Management. Deze beoordeling gebeurt op een 

permanente en informele basis in het kader van de vergaderingen van 

de Raad en zijn Comités en meer formeel via de driejaarlijkse evaluatie 

van de prestaties van de Raad van Bestuur. Bovendien komen de 

niet-uitvoerende Bestuurders jaarlijks bijeen, in afwezigheid van het 

Uitvoerend Management, om de interactie tussen de niet-uitvoerende 

Bestuurders en het Uitvoerend Management te evalueren.

c) Ethiek en integriteit

Engagement

GBL engageert zich ertoe haar activiteiten wereldwijd op een ethische 

manier en conform alle toepasselijke wetgeving uit te oefenen. Dit omvat 

onder meer het verbod op corrupte en onwettige praktijken, zoals 

omkoping, om een commercieel voordeel te verkrijgen of behouden.

Dienovereenkomstig duldt GBL geen corruptie of omkoping in 

de uitoefening van haar werkzaamheden. GBL’s kernwaarden en 

zakelijke principes worden gespecifi ceerd in de Ethische Code, waarin 

is aangegeven tot wie een werknemer zich in geval van vragen of 

onzekerheid moet richten. De Ethische Code geeft de grenzen en 

elementen aan die in aanmerking moeten worden genomen voor de 

volledige naleving van de lokale regelgeving en de door de groep 

gesteunde anticorruptiepraktijken.

Het engagement van GBL wordt geleid door internationale kaders, 

waaronder de UNGC en het volgende principe:

Principe 10
Het bedrijfsleven moet werken tegen corruptie in al haar vormen, inclusief 

afpersing en omkoping.

Uitvoering

Tot de praktische invoering op groepsniveau behoort het bewustmaken 

van werknemers van de bedrijfswaarden van GBL en de daarmee 

samenhangende maatregelen ter bestrijding van corruptie.

Bij wijze van belangrijke prestatie-indicator waakt GBL erover dat alle 

werknemers en Bestuurders toegang krijgen tot de ESG-Verklaring, 

het Beleidsdocument Diversiteit & Inclusie, de Ethische Code en het 

Corporate Governance Charter.

In de praktijk organiseert GBL jaarlijks opleidingen voor haar werknemers 

met het oog op sensibilisering en om te verzekeren dat haar beleid 

gevolgd wordt. 

GBL’s beoordeling van risico’s in verband met ethiek en integriteit wordt 

verder toegelicht in het deel over risicobeheer (zie pagina’s 68-75) als 

onderdeel van het risico verbonden aan niet-naleving van professionele 

praktijken en ethische normen.

2.3. Ecologie
Engagement

Als holding zonder productie- of distributie-activiteiten heeft GBL een 

beperkte rechtstreekse impact op het milieu. Ondanks haar beperkte 

ecologische voetafdruk erkent GBL de rol die het te spelen heeft in:

•  het promoten van ecologische waarden in haar bedrijfswerking en het 

beperken van mogelijke negatieve impact voor zover de onderneming 

er zelf vat op heeft;

•  haar aanpak als een professional investeerder door in haar 

investeringscyclus alle ESG-aspecten in te bedden op het niveau van 

haar portefeuille, inclusief de milieueffecten van de ondernemingen 

van de portefeuille, zoals in deel 3 beschreven is.

GBL verbindt zich tot het naleven van de van toepassing zijnde 

milieuwetgeving en -reglementering alsook tot het inschatten en 

beperken, waar zulks relevant en van toepassing is, van de voorzienbare 

milieu-impact van haar activiteiten. Het engagement van de groep houdt 

rekening met de overeenkomstige UNGC-beginselen, namelijk:

Principe 7
Bedrijven dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering van milieu-

uitdagingen;

 

Principe 8
Initiatieven te ondernemen om een groter milieubesef te bevorderen; en

 

Principe 9
De ontwikkeling en de verspreiding van milieuvriendelijke technologieën 

te stimuleren. 

Uitvoering

Reeds vele jaren spitst GBL haar ecologische inspanningen toe op 

het behoud van natuurlijke bronnen, energie-effi ciëntie en afvalbeheer. 

Voor GBL is het zaak haar beperkte rechtstreekse impact op het milieu 

nog verder terug te schroeven door te kijken waar er nog ruimte voor 

verbetering is en door de initiatieven op het vlak van milieubeheer van de 

ondernemingen in portefeuille te steunen (zie de beschrijving in deel 3).

Het is de verantwoordelijkheid van de werknemers van GBL om 

aandachtig toe te zien op de impact van de onderneming op het 

milieu en om de verbintenissen na te komen die op dit gebied zijn 

aangegaan. Van hen wordt verwacht dat zij de milieuverplichtingen en 

bedrijfswaarden van het bedrijf respecteren.

Bovendien moedigt GBL de toepassing van geavanceerde methoden op 

het vlak van energie-effi ciëntie en afvalbeheer aan. Ter illustratie: in 2013 

zijn GBL’s bedrijfsruimten in Brussel en Luxemburg volledig gerenoveerd 

om hun energieverbruik te verminderen.

3.  Een verantwoord handelend 
investeerder
Engagement

Als patrimoniale en actieve belegger gelooft GBL dat een doeltreffend 

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

langetermijnresultaten en haar vermogen om op een duurzame manier 

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

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

portefeuilleniveau.

Investeringsproces

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

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

strategisch investeren (zie het deel over ‘Strategie’ op pagina’s 14 to 19).

GBL hanteert een voorzichtige risicobenadering en verwerkt de 

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

zodoende kiest GBL als investeerder voor bedrijven met duurzame 

economische modellen. Verantwoord beleggen is een middel om 

potentiële risico’s te beperken en waardevolle beleggingsmogelijkheden 

te identifi ceren. ESG-aspecten versterken en verrijken immers de analyse 

door GBL’s investeringsteam van trends en sectoren door opportuniteiten 

in verschillende domeinen zoals energie en recyclage te identifi ceren. 
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ESG-aspecten maken ook een beter begrip mogelijk van de risico’s die 

zich kunnen voordoen in en de mogelijkheden tot waardecreatie die 

geboden worden door een onderneming waarin mogelijk een belang 

zal worden genomen; GBL is namelijk van mening dat waardecreatie 

voor de lange termijn en duurzame groei voor de eigen bedrijven van de 

portefeuille mee worden aangestuurd door ESG-conformiteit en 

–engagementen.

Uitvoering

In de praktijk zal GBL tijdens de eerste fasen van het investeringsproces 

zowel een uitsluitende als positieve screening toepassen bij de 

beoordeling van een investeringsopportuniteit. Door ervoor te zorgen 

dat het beleggingsteam verder kijkt dan de negatieve screening, kan de 

groep alle ESG-impacten en -opportuniteiten in overweging nemen.

Een negatieve screening zal ertoe leiden dat ondernemingen die niet 

in overeenstemming zijn met de fi losofi e van GBL inzake verantwoord 

bestuur, met inbegrip van de Ethische Code en de ESG-Verklaring, 

worden uitgesloten. In deze context zal GBL nagaan of de praktijken 

inzake verantwoordelijkheid op het gebied van milieu, maatschappij en 

behoorlijk bestuur overeenstemmen met de beste internationale normen 

op het niveau van elke potentiële deelneming.

De positieve screening komt in de praktijk tot uiting in de opname 

van de ESG-gerelateerde trends in het beleggingsuniversum van GBL 

(met inbegrip van duurzaamheid en schaarste van de middelen, zoals 

beschreven op pagina 17 van het hoofdstuk Strategie). 

Beide doorlichtingen zijn gebaseerd op due diligence-werkzaamheden 

door in ESG gespecialiseerde derden en op onderzoeksrapporten van 

onafhankelijke specialisten.

GBL investeert derhalve in ondernemingen die haar principes en 

engagement delen met betrekking tot de dwingende noodzaak om zich 

verantwoordelijk en ethisch te gedragen en de maatschappij als geheel 

te dienen.

Monitoring van de portefeuille

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

zij zich op als een actieve aandeelhouder; via hun voor deugdelijk 

bestuur instaande organen verzekert GBL dat ze voortdurend worden 

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

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

ESG-Verklaring neergeschreven is.

De ondernemingen in de portefeuille zijn verscheiden van aard 

en kennen uiteenlopende uitdagingen en opportuniteiten. Elke 

deelneming blijft verantwoordelijk voor het opstellen van haar eigen 

beleidslijnen en programma’s. Toch gelooft GBL dat het noodzakelijk 

is om gemeenschappelijke richtlijnen voor duurzame ontwikkeling 

en verantwoord beheer binnen de verschillende deelnemingen te 

bevorderen. De groep is eveneens van mening dat ESG integraal deel 

moet uitmaken van de belangrijkste prestatiemaatstaven die door het 

beleggingsteam worden opgevolgd, naast andere traditionele fi nanciële 

indicatoren, bij de evaluatie van haar portefeuillebedrijven, zoals blijkt 

uit de richtlijnen voor desinvesteringen (zie pagina 16 van het hoofdstuk 

Strategie).

ESG-kwesties worden door de managementteams tijdens de 

vergaderingen van de Raad van Bestuur behandeld. GBL volgt in dit 

verband ook een reeks belangrijke prestatie-indicatoren.

Uitvoering

ESG-risico’s en -opportuniteiten worden beoordeeld als onderdeel van 

het portefeuille-monitoringproces. Deze zijn gebaseerd op

(i)  de analyse door eersterangs onafhankelijke leveranciers van 

ESG-beoordelingen;

(ii)  de kennis en expertise van externe ESG-specialisten die in opdracht 

van GBL werken;

(iii)  de eigen kennis die is gebaseerd op een vragenlijst die jaarlijks door 

de vertegenwoordigers van GBL aan de Raad van Bestuur van de 

ondernemingen in de portefeuille wordt toegezonden en die een 

brede waaier van ESG-onderwerpen bestrijkt; en

(iv)  de deskundigheid van het beleggingsteam van GBL op het gebied 

van de portefeuillevennootschappen en hun sectoren.

De evaluatie wordt uitgevoerd door het beleggingsteam op basis van 

deze methodologie, waardoor GBL:

•  een diepgaand inzicht heeft in de feitelijke risico’s en de verzachtende 

factoren die in onafhankelijke rapporten en ratings worden 

gepresenteerd, en 

•  eindconclusies, die voor elke afzonderlijke portefeuilleonderneming 

in de vorm van een risicomatrix op jaarbasis aan het Auditcomité 

worden voorgelegd, worden vertaald in weloverwogen beslissingen.

Onderliggende redenering Indicator

GBL gelooft in een brede betrokkenheid van het personeel om een 

goede integratie van haar ESG-strategie te verzekeren, waarbij de 

opvolging van de portefeuille zich ook vertaalt in opleidingen voor alle 

kaderleden en/of specifi ek voor haar beleggingsteam.

De medewerkers van GBL die betrokken zijn bij het beleggingsproces 

en de opvolging van de portefeuille nemen deel aan de jaarlijkse 

ESG-bewustmakingstraining over de periode 2017-2018.

GBL eist dat de praktijken in verband met de verantwoordelijkheid 

op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur op het niveau 

van de potentiële deelneming en van de portefeuillebedrijven worden 

gewaarborgd, in overeenstemming met de beste internationale 

normen.

Voor alle genoteerde ondernemingen in portefeuille:

• is een ESG-strategie gedefi nieerd;

• is er sprake van regelmatige gestandaardiseerde ESG-rapportering;

• zijn ESG-aspecten geïntegreerd in de fi nanciële jaarverslagen;

•  effi ciënte bestuursorganen zijn aanwezig en blijven bestaan, met 

inbegrip van het Auditcomité, via hetwelk GBL de nodige informatie 

over ESG-aangelegenheden van de ondernemingen waarin wordt 

belegd, wenst te verkrijgen.

•  indien vertegenwoordigd, wordt een directe betrokkenheid met de 

bedrijven in de portefeuille binnen de bestuursorganen gewaarborgd. 

Als actieve en verantwoordelijke belegger wil GBL haar invloed 

uitoefenen binnen de bestuursorganen en de Algemene Vergaderingen 

van haar bedrijven in portefeuille.

Vertegenwoordigers van GBL zijn aanwezig en nemen actief deel 

aan alle vergaderingen van de bestuursorganen en de Algemene 

Vergaderingen. 
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Zoals hierboven reeds is toegelicht, identifi ceren de ondernemingen van 

de portefeuille binnen het kader van hun eigen interne beheersing wat hun 

ESG-impact en de ermee samenhangende risico’s zijn om zelf de nodige 

remediërende actie te ondernemen. Hierna volgt een samenvatting van hun 

strategische engagementen en doelstellingen in het domein van ESG.

Belangrijkste ESG-engagementen 
van bedrijven in portefeuille

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 2020 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 2020 die een directe impact 

hebben op de wereld van de sport waarin adidas 

opereert.

Erkenning door derden

Voor de 19e achtereenvolgende keer werd adidas 

geselecteerd om zich aan te sluiten bij de Dow Jones 

Sustainability Indices, ‘s werelds eerste wereldwijde 

duurzaamheidsindexfamilie die de prestaties van 

de toonaangevende, door duurzaamheid gedreven 

bedrijven wereldwijd volgt. adidas werd beoordeeld 

op zijn bedrijfseconomische, ecologische en sociale 

prestaties en werd beoordeeld als algemeen leider in 

de textiel-, kleding- en luxegoederenindustrie.

Als gevolg van de reactie op het Carbon Disclosure 

Project in 2018 is adidas in de Climate Change 

inschrijving beloond met een B-score en in de Water 

inschrijving met een B-score.

Het bedrijf bleef behoren tot de top tien in de 

lederwaren- en textielindustrie in de jaarlijkse Green 

Supply Chain Corporate Information Transparency 

Index. adidas verbeterde ook zijn score tot de top 

tien van de Corporate Human Rights Benchmark 

(CHRB) evaluatie in 2018, met meer dan 100 bedrijven 

in verschillende sectoren die werden beoordeeld op 

basis van de criteria van de CHRB op het gebied van 

mensenrechtenprestaties.

Aanvullende informatie

www.adidas-group.com/en/sustainability/managing-

sustainability/ general-approach/

Duurzaamheid & Verantwoordelijkheid is een integraal 

onderdeel van wat Pernod Ricard elke dag doet, het 

is de kern van de “créateur de convivialité” tagline, 

de focus op de consument en de gedecentraliseerde 

organisatie. Het is een van zijn zakelijke prioriteiten 

en zijn 18.900 medewerkers brengen het tot leven. 

Pernod Ricard ondersteunt de SDG’s (Sustainable 

Development Goals) van de Verenigde Naties voor 

2030. De groep is geëngageerd en onderneemt acties 

om bij te dragen aan deze doelstellingen en iedereen 

in de groepen speelt een actieve rol. 

De groep is sinds 2003 ondertekenaar van het 

United Nations Global Compact en respecteert de 

10 Global Compact Principles. Pernod Ricard steunt 

ook resoluut de VN-doelstellingen voor duurzame 

ontwikkeling (SDG’s) die in 2015 zijn gedefi nieerd, 

met de verbintenis om tegen 2030 12 van de 17 

doelstellingen te bereiken. 

Zijn Sustainability & Responsibility model is gebaseerd 

op 4 pijlers: Onze medewerkers versterken, 

verantwoord drinken propageren, onze planeet 

beschermen en onze gemeenschappen ontwikkelen 

en onze partners betrekken. 

Zijn Sustainability & Responsibility model is in de 

eerste plaats gebaseerd op één principe: de inzet 

van de 18.900 medewerkers, allen burgers die in 

hun eigen gemeenschap handelen. Hun oprechte 

persoonlijke inzet is het belangrijkste kenmerk van 

de geloofwaardigheid van de groep. Deze strategie 

wordt uitgevoerd volgens het decentralisatiemodel: 

initiatieven die voornamelijk lokaal zijn, maar nog 

steeds verband houden met de wereldwijde 

prioriteiten van de groep. 

Erkenning door derden 

In 2018 werd de Sustainability & Responsibility 

strategie van Pernod Ricard opnieuw op het hoogste 

niveau erkend door niet-fi nanciële ratingbureaus in 

de drankensector op het gebied van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen (MVO) door Vigeo Eiris in 

mei. Volgens EcoVadis behoort Pernod Ricard tot 

de top 3% van de mondiale bedrijven met de meest 

geavanceerde MVO-verplichtingen.

Aanvullende informatie

www.pernod-ricard.com/en/our-commitments/

EERSTE INVESTERINGSJAAR 

2006

EERSTE INVESTERINGSJAAR 

2015
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Klimaatverandering, bevolkingsgroei, zakelijke ethiek, 

duurzame stedelijke ontwikkeling en schaarste 

van hulpbronnen: de uitdagingen van vandaag en 

morgen vereisen acties op internationaal niveau. De 

duurzaamheidsaanpak van LafargeHolcim maakt 

gebruik van haar wereldwijde aanwezigheid om 

oplossingen te bieden voor deze uitdagingen op 

sociaal vlak, op het gebied van milieu en voor de 

belanghebbenden, met één duidelijk doel: het creëren 

van gedeelde waarde met de samenleving. 

Het kader voor duurzame ontwikkeling van 

LafargeHolcim gaat verder dan alleen het beperken 

van de impact van de onderneming - het gaat ook in 

op de positieve effecten die zijn activiteiten kunnen 

hebben buiten de grenzen van zijn fabrieken. 

Het duurzaamheidskader van het bedrijf geeft 

een visie op de bebouwde ruimte en defi nieert de 

volgende stappen in die richting. Het stelt doelen 

en werkingsprincipes vast met betrekking tot de 

directe en indirecte effecten gedurende de gehele 

levenscyclus van zijn producten en diensten. 

Als leider in de sector van bouwmaterialen heeft 

LafargeHolcim de nodige verantwoordelijkheid, de 

grootte en de geografi sche voetafdruk om te komen 

tot een algemene, positieve, wereldwijde en lokale 

wijziging binnen de bouwsector. 

Voortbouwend op een rijke geschiedenis, maakt 

duurzaamheid deel uit van wie LafargeHolcim is en 

hoe de groep zaken wil doen. Met het duurzaamheids-

kader zet de groep deze waarde om in verbintenissen 

tegenover haar partners en gemeenschappen en, 

uiteindelijk, in bedrijfsdoelstellingen. 

Externe verbintenissen & erkenning 

Met zijn geïntegreerde aanpak van duurzame 

ontwikkeling wil LafargeHolcim de UNGC-principes 

omarmen.

LafargeHolcim was in 2018 opnieuw opgenomen in 

de FTSE4Good-index. 

LafargeHolcim is opgenomen in de Europese 

DJSI-index 2018, een van de slechts twee in Europa 

gevestigde bedrijven in de bouwmaterialensector die 

in de Europese index zijn opgenomen. 

In de resultaten van de CDP-beoordeling van 2018 

kreeg LafargeHolcim een B-score, boven het 

sectorgemiddelde.

Aanvullende informatie

www.lafargeholcim.com/sustainable-development

EERSTE INVESTERINGSJAAR 

2005

SGS zet zich in voor het creëren van waarde voor 

de maatschappij. De ondernemingsprincipes van 

SGS tonen aan dat duurzaamheid een integraal 

onderdeel is van zijn cultuur, ingebed in alle facetten 

van de organisatie. Duurzaamheid bij SGS draait om 

vier pijlers: Mensen, Operationele Uitmuntendheid, 

Milieu en Gemeenschap. Vanuit deze pijlers heeft de 

organisatie verschillende duurzaamheidsdoelstellingen 

geïdentifi ceerd die tegen 2020 moeten worden bereikt 

en heeft zij meer dan 300 duurzaamheidsprojecten 

lopen.

SGS bewijst voortdurend dat het in staat is de 

waarde voor de maatschappij in economische zin te 

berekenen. Het baanbrekende model combineert de 

methodiek voor effectmeting met het geïntegreerde 

rapportagekader en meet de waarde voor de 

samenleving in zijn activiteiten en toeleveringsketens. 

In samenwerking met het in kaart brengen van 

zijn activiteiten in het licht van de 17 doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling, stelt dit instrument de 

onderneming in staat om toekomstige bedrijfs- en 

duurzaamheidsprioriteiten vast te stellen en zijn 

strategische besluitvorming te verbeteren. Een 

strategie die het mogelijk maakt de organisatie beter 

af te stemmen op de verwachtingen van nieuwe 

generaties klanten, medewerkers en investeerders.

Verwezenlijkingen

SGS kan blijven rekenen op erkenning dankzij de 

goede gang van zaken. Voor het vijfde opeenvolgende 

jaar werd SGS door de Dow Jones Sustainability 

Indices uitgeroepen tot het toonaangevende bedrijf in 

de industrie. Voor de tweede keer is SGS opgenomen 

in de FTSE4Good Index. SGS kreeg ook voor het 

vierde achtereenvolgende jaar een gouden rating 

van EcoVadis en behoorde tot de top 1% van de 

geëvalueerde bedrijven in haar sector.

Aanvullende informatie

www.sgs.com/en/our-company/corporate-

sustainabiIity/sustainabiIity-at-sgs
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De belangrijkste bijdrage van Umicore tot een 

duurzamere wereld is gebaseerd op de producten 

en diensten die zij levert aan zijn wereldwijde 

klantenbasis. De gebieden waar het de meest 

sprekende bijdragen kan leveren zijn: 

• Grondstoffenschaarste: in de wereld van vandaag 

 is er meer vraag naar metalen, maar deze worden 

 steeds schaarser. De recyclagecapaciteiten van 

 Umicore recupereren meer dan 20 elementen,

 waaronder edele en andere metalen. 

•   Zuivere lucht: wereldwijde inspanningen voor  

strengere emissienormen bieden wereldwijde

groeikansen in autokatalysatoren, zowel voor 

lichte als zware voertuigen. 

•  Elektrifi catie van voertuigen: de groeiende markt 

 voor lithium-ionbatterijen stimuleert de vraag    

 naar oplaadbare kathodematerialen voor batterijen

 van de groep.

Horizon 2020 

Horizon 2020 staat voor een bewuste kijk op de 

aanwezigheid van Umicore in de totale waardeketen. 

De groep streeft ernaar om gebruik te maken van 

zijn expertise op het vlak van duurzaamheid, zowel 

hoger in de waardeketen (bevoorrading) als lager 

in de waardeketen (producten en diensten). Vanuit 

bevoorradingsperspectief streeft Umicore ernaar 

om een groter concurrentievoordeel te creëren door 

zijn ethische aankoopbenadering en zijn aanbod 

van activiteiten met gesloten kringloop te promoten. 

Op het vlak van duurzame producten en diensten 

streeft Umicore ernaar verdere concurrentievoordelen 

te genereren door de ontwikkeling van producten 

met specifi eke duurzaamheidsvoordelen, zoals de 

vermindering van schadelijke stoffen of de verbetering 

van de materiaal- of energie-effi ciëntie. 

De groep streeft naar een nóg effi ciënter gebruik van 

metalen, energie en andere stoffen in zijn activiteiten. 

Daartoe zal de groep gerichte initiatieven op het vlak 

van milieu-effi ciëntie ontplooien in de verschillende 

bedrijfseenheden en sites waar deze tot sterke 

prestaties kunnen leiden. 

Een goede werkplek is een veilige, gezonde en 

aantrekkelijke werkplek. Umicore streeft ernaar een 

werkplek te zijn met nul ongevallen met werkverlet. 

Op het vlak van gezondheid op het werk streeft de 

groep ernaar om de blootstelling van werknemers 

aan specifi eke metalen verder te verminderen. 

Umicore wil ook vooruitgang boeken op specifi eke 

strategische thema’s zoals talentenbeheer, diversiteit 

en inzetbaarheid. 

Aanvullende informatie

www.umicore.com/en/about/about-umicore/

sustainability/
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Het Corporate Social Responsibility Charter van 

Imerys ondersteunt de langetermijnstrategie van de 

groep. De verbintenissen op het gebied van veiligheid 

en gezondheid, de vermindering van de impact op het 

milieu, de menselijke hulpbronnen, de relaties met de 

gemeenschappen en deugdelijk bestuur en de ethiek 

spelen een essentiële rol bij het veiligstellen van de 

toekomst van de groep. Om deze verbintenissen na 

te komen, moet elke medewerker van de groep deze 

ondersteunen door zijn daden.

In 2017 heeft de groep Imerys een nieuwe MVO-

stuurgroep in het leven geroepen die tot taak heeft 

de MVO-ambities van de groep vast te stellen, de 

MVO-programma van de groep te valideren en 

de implementatie van de groepsdoelstellingen te 

begeleiden en te bewaken. In 2017 heeft Imerys 

ook besloten om een nieuw strategisch MVO-

plan te ontwikkelen dat vanaf begin 2018 op een 

meer iteratieve manier van start gaat. De volledige 

doelstellingen en voorlopige resultaten van het 

nieuwe MVO-programma van de groep zullen worden 

gerapporteerd in het registratiedocument voor 2018.

Lidmaatschap, verplichtingen en beoordelingen

lmerys is in 2016 lid geworden van het Global 

Compact van de Verenigde Naties, ondersteunt 

de ambities van 17 door de Verenigde Naties 

aangenomen doelstellingen voor duurzame

ontwikkeling en toetste het beleid en de praktijken 

binnen haar activiteiten die rechtstreeks bijdragen aan 

deze doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

De indexen en beoordelingen door ratingbureaus met 

betrekking tot de ESG-prestaties van de groep die 

zijn opgenomen in de defi nitie van materiële MVO-

prioriteiten zijn:

Indices/Beoordeling Waardering 2017

CDP Climate Change B

FTSE4Good Index Absolute Score (0-5) = 3,3

Relatief t.ov. de sectorgroep (1-100) = 58

MSCI ESG Leaders Indexes AAA

Naast het bovenstaande worden de ESG-praktijken 

van Imerys ook beoordeeld door: Ethibel Sustainability 

Index Excellence Europe, Vigeo Europe 120, STOXX® 

Global ESG Leaders Index, Oekom, Ecovadis en 

Sedex Advance assessments.

Aanvullende informatie

“Sustainable development” op www.imerys.com
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Als wereldwijde energieoperator heeft Total zijn 

engagement voor het milieu en de gemeenschap tot 

een integraal onderdeel van zijn strategie gemaakt. 

Van het waarborgen van de veiligheid van de 

mensen tot het aangaan van de uitdagingen van de 

klimaatverandering en het versterken van de integratie 

in de lokale gemeenschappen, de groep handelt elke 

dag op een duurzame en verantwoordelijke manier. 

Dit is waar het bij het streven naar betere energie om 

draait.

Als groot energiebedrijf wil Total een bijdrage leveren 

aan drie essentiële uitdagingen: voldoen aan de 

energiebehoeften van een groeiende bevolking, de 

impact van de klimaatverandering beperken en zich 

aanpassen aan de veranderende verwachtingen van 

de klant.

De wereld heeft betere energie nodig om duurzame, 

verantwoorde groei te waarborgen. Omdat de 

groep de ambitie heeft om de verantwoordelijke 

energiegrootmacht te worden, zet zij zich in voor het 

leveren van veiligere, schonere en meer betaalbare 

energie die waarde creëert.

Prestaties, referentiekaders en verslaggeving 

Total is sinds 2001 continu opgenomen in de 

FTSE4Good index (London Stock Exchange) en sinds 

2004 in de Dow Jones Sustainability World Index 

(DJSI World - New York Stock Exchange). Sinds 2005 

is Total elk jaar genoteerd als onderdeel van DJSI 

Europe, met uitzondering van 2015. Total was de 

derde van de extractieve sector en de eerste van de 

Oil & Gas sector op de eerste plaats van de Corporate 

Human Rights Benchmark gepubliceerd in 2017.

Met betrekking tot verslaggeving verwijst Total naar 

de IPIECA (een wereldwijde vereniging van de olie- en 

gasindustrie voor milieu- en sociale kwesties) en naar 

het Global Reporting Initiative (GRI).

In 2016 heeft Total zich ertoe verbonden bij te dragen 

tot de verwezenlijking van de VN-doelstellingen 

voor duurzame ontwikkeling (SDG’s) en in 2017 

heeft de groep een project gelanceerd om die 

SDG’s te identifi ceren en te prioritiseren waaraan 

zij de belangrijkste bijdrage kan leveren en publieke 

verbintenissen aan te gaan in een blijk van zijn steun 

aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties voor 

de tenuitvoerlegging van de SDG’s.

Aanvullende informatie

www.total.com/en/commitment
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Bij GEA zijn duurzaamheid en waardecreatie onlos-

makelijk met elkaar verweven. Ze dienen als leidraad 

voor het nemen van ondernemersinitiatieven en de 

verdere ontwikkeling van de groep. GEA’s begrip van 

duurzaamheid houdt in dat de groep de verantwoor-

delijkheid op zich neemt voor de manier waarop zij 

omgaat met zijn activiteiten en de economische, 

ecologische en sociale implicaties daarvan, en tegelij-

kertijd de transparantie van de rapportage op dit 

gebied waarborgt. Tegen deze achtergrond evalueert 

GEA kritisch haar eigen activiteiten met betrekking tot 

relevante duurzaamheidskwesties zoals de bescher-

ming van hulpbronnen, mensenrechten en de strijd 

tegen corruptie.

De oplossingen van GEA worden gekenmerkt door 

megatrends zoals aanhoudende bevolkingsgroei, toe-

nemende verstedelijking en een verbeterend klimaat: 

In de toekomst zullen steeds meer mensen behoefte 

hebben aan een toereikende aanvoer van voedsel, 

energie of farmaceutische producten - altijd op basis 

van de veronderstelling dat de hulpbronnen in stand 

worden gehouden. Als internationaal actieve technolo-

giegroep, een van ‘s werelds grootste leveranciers van 

procestechnologie in de voedselproductie, houdt GEA 

zich bezig met deze macro-economische trends. GEA 

is ervan overtuigd dat alleen industriële procestech-

nologie kan voldoen aan de veiligheids-, kwaliteits- en 

houdbaarheidseisen van kritische consumenten.

De bedrijfsdoelstelling van GEA omvat de centrale 

belofte van “engineering voor een betere wereld”. 

Op deze manier stelt GEA zich ten doel om 

processen met toegevoegde waarde op een 

verantwoordelijke manier te ontwerpen en bij te 

dragen aan het duurzame beheer en de bescherming 

van natuurlijke hulpbronnen met steeds effi ciëntere 

producten en procesoplossingen voor klanten. Deze 

bewering wordt weerspiegeld in de missie “Duurzame 

waardecreatie” (“Sustainable value creation”).

Kader en prestaties

GEA staat positief tegenover de principes van het 

Global Compact-initiatief van de VN en onderschrijft 

alle interne en externe initiatieven op het gebied 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen die 

plaatsvinden in het kader van het voortschrijdende 

proces van internationalisering.

De groep heeft zich er ook toe verbonden de 

mensenrechten en de algemeen aanvaarde 

fundamentele arbeidsnormen van de IAO te 

respecteren en houdt zich volledig aan de OESO-

richtlijnen voor multinationale ondernemingen.

GEA neemt deel aan het jaarlijkse EcoVadis MVO-

prestatiemonitoringsysteem - in 2017 verbeterde het 

zijn rating van Brons naar Zilver, en behaalde een 

C-score in de 2017 CDP Climate Change.

Aanvullende informatie

www.gea.com/en/responsibility/index.jsp
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Parques Reunidos streeft naar een positieve 

impact op zijn team en de gemeenschap door 

verantwoordelijk te handelen. De veiligheid en het 

welzijn van al zijn gasten is zijn topprioriteit. Parques 

Reunidos voldoet aan elk van de vastgelegde 

veiligheidsreglementen en gaat verder dan de 

wettelijke vereisten en stelt wereldwijd nieuwe normen 

voor de industrie.

De groep heeft ook een sterke focus op 

duurzaamheid, bescherming van de natuur en de 

natuur, milieu-educatie, wetenschap en onderzoek. 

Hij zet zich in om ervoor te zorgen dat dieren 

de best mogelijke zorg krijgen. Zijn dierentuinen 

en zeedierenparken zorgen ervoor dat aan alle 

behoeften van zijn dieren wordt voldaan en dat alle 

overheidsvoorschriften en normen voor professionele 

dierenverzorging worden overstegen.

Parques Reunidos Foundation

In het kader van zijn streven naar maatschappelijk 

verantwoord ondernemen heeft de groep de Parques 

Reunidos Foundation opgericht, die een belangrijke 

rol speelt in het MVO-beleid. De groep is van mening 

dat het alleen door middel van onderwijs en kennis 

mogelijk is om het nodige bewustzijn te bereiken om 

het immaterieel natuurlijk erfgoed en de biodiversiteit 

te beschermen.

De Parques Reunidos Foundation is een privé 

organisatie zonder winstoogmerk. Zij wil het milieu 

en de biodiversiteit beschermen door duurzame 

ontwikkeling te bevorderen door een verantwoord 

gebruik van hulpbronnen, door bij te dragen tot 

het behoud van het natuurlijk erfgoed en door 

bewustwording op het terrein te bevorderen.

De Parques Reunidos Foundation werkt samen met 

vele internationale organisaties in situ voor het behoud 

van zeer bedreigde soorten, voornamelijk door 

bewustmaking te bevorderen en door directe steun 

(fi nanciële of zoölogische expertise) te verlenen aan 

gerenommeerde internationale projecten over de 

hele wereld.

Aanvullende informatie

www.parquesreunidos.com/en/commitment/
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Als toonaangevende leverancier van hygiënische 

verbruiksproducten voor zowel de private label- als 

de merkproductenmarkt, gelooft Ontex dat duurzame 

handelspraktijken bijdragen tot écht zakelijk succes.

“De ambitie is om duurzaamheid te verankeren in 

ons Ontex DNA met een duidelijke focus op de zorg 

voor mensen en het aanbieden van producten aan 

klanten en consumenten zonder de behoeften van 

toekomstige generaties in het gedrang te brengen.” 

- Annick De Poorter, Group R&D, Quality and 

Sustainability Director.

De duurzaamheidsstrategie van de groep werd 

ontwikkeld om de maatregelen, die Ontex neemt 

om bredere milieu- en sociale doelstellingen te 

bevorderen, zoals de VN Sustainable Development 

Goals (SDG’s), te tonen en er over te rapporteren.

Ontex streeft naar duurzame groei door verantwoorde 

producten aan te bieden tegen een betaalbare prijs 

(het principe “Duurzame Groei”). De groep wil ook 

een positieve impact hebben op de maatschappij en 

het leven van de mensen verbeteren waar hij ook met 

hen in contact komt (het principe “Mensen aan het 

hart”). Ten slotte streeft Ontex ernaar om te werken 

met de ecologische grenzen van de planeet in het 

achterhoofd, zodat het de behoeften van de huidige 

en toekomstige generaties kan ondersteunen (het 

principe “Verantwoorde productie”).

Kader 

In 2016 evalueerde Ontex zijn essentiële kenmerken 

(samen met zijn belangrijkste stakeholders) om reke-

ning te houden met de doelstellingen van de Verenig-

de Naties inzake duurzame ontwikkeling (UN SDG’s). 

Het proces van materialiteitsbeoordeling waarbij 

alle belanghebbenden betrokken zijn, werd in detail 

bekendgemaakt in een duurzaamheidsverslag en is te 

vinden op de website van de groep. De materialiteits-

matrix toont de belangrijkste thema’s en waarom ze 

van belang zijn, de links naar de SDG’s en waar men 

meer informatie over het onderwerp kan vinden.

In 2017 werd Ontex ondertekenaar van het UN Global 

Compact om zijn verbintenissen inzake eerlijke 

handelspraktijken te tonen en introduceerde het zijn 

eerste formele mensenrechtenbeleid. 

Aanvullende informatie

www.ontexglobal.com/sustainability
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