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1.1  Onze verbintenis 
Als patrimoniale en betrokken belegger is GBL van oordeel dat 
verantwoord beheer essentieel is om de interesse van haar 
belanghebbenden zo goed mogelijk te dienen. Ze streeft daarbij  
naar duurzame groei van haar activa in portefeuille en uiteindelijk 
waardecreatie op lange termijn. 

De primaire focus van GBL is om winstgevende en duurzame  
activiteiten uit te voeren, maar ze wil ook een rol spelen binnen  
de bredere samenleving waarin ze actief is. GBL streeft er bijgevolg 
naar dat haar verantwoorde bestuurlijke benadering ten goede komt 
aan alle belanghebbenden.

1.2 Onze verantwoorde bestuurlijke benadering
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 de verantwoordelijkheid en sensibilisering van 
ESG. De groep heeft een lange geschiedenis als verantwoorde 
werkgever, is integer en leeft hoge ethische normen na.

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

via de ondernemingen die deel uitmaken 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 verantwoorde bestuurlijke benadering 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 worden 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 kantoorbenodigdheden, 
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;
•  GBL’s aandeelhouders (individuen of instellingen): algemene 

vergaderingen;
•  analisten: voornamelijk meetings na de jaarlijkse en halfjaarlijkse 

resultaten;
• institutionele investeerders: roadshows;
•  ondernemingen in portefeuille: meetings van de bestuursorganen, 

algemene vergaderingen, roadshows…;
• gemeenschappen: directe betrokkenheid, met name via sponsoring 
acties;
•  toezichthouder: naleving van de regels die op GBL van toepassing zijn. 

1.4 Materialiteitsbeoordeling
De materialiteitsbeoordeling werd door GBL verricht, met name op basis van 
haar voortdurende betrokkenheid en interacties met haar belanghebbenden 
en hun bijbehorende verwachtingen, om de relevante onderwerpen op 
gebied van ESG te identificeren.

Door middel van deze materialiteitsbeoordeling zijn de ESG-risico’s vanuit 
twee invalshoeken in kaart gebracht, namelijk op het niveau van GBL als 
onderneming en als belegger.

Duurzaamheidsrapport
1. Onze bestuurlijke benadering

Materialiteitsbeoordeling

GBL als verantwoorde onderneming GBL als verantwoorde belegger
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1.5 Rapporteringskader
De keuze voor bepaalde rapporteringskaders weerspiegelt de tweeledi-
ge verantwoorde bestuurlijke benadering 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 de UNGC en zijn 10 
principes (die betrekking hebben op 
mensenrechten, arbeid, milieu en 
anti-corruptie) kon GBL alle domeinen 
bestrijken waarop haar activiteiten een 
impact kunnen hebben.

Dit rapport werd uitgewerkt in 
overeenstemming met de Global 
Reporting Initiative Standards (GRI): 
Kernoptie (zie pagina 78 en 79 voor  
de GRI-inhoudstafel). 

In het kader van haar langetermijn- 
en cyclische benadering van 
investeren erkent GBL het belang 
van de ESG-factoren, zowel bij haar 
investeringsbeslissingen als bij de 
opvolging van haar portefeuille.

De Principes voor Verantwoord 
Beleggen van de Verenigde Naties 
(“UNPRI”) vormen zo een gepast 
inspirerend kader voor GBL, waardoor 
ESG-kwesties in de investeringspraktijk 
kunnen worden geïntegreerd.

GBL onderschrijft de UNPRI sinds 
2018 en zal voor de verslagperiode 
2019 voor het eerst deelnemen aan de 
rapportagecyclus.

Details in Sectie 2 Details in Sectie 3 

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 Vennootschap-
pen en Verenigingen werd op 1 januari 2020, en in overeenstemming is 
met het jaarverslag over de geconsolideerde jaarrekening van het boek-
jaar afgesloten op 31 december 2019. 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 ISAE 3000 limited assurance gegeven op GBL’s verklaringen 
dat het 2019 jaarverslag voldoet aan de GRI Standards (Core Option). 
Het assurance rapport van PwC is beschikbaar op verzoek.

1.6 Kritieke prestatie-indicatoren
De bestuurlijke benadering van GBL houdt in dat haar ESG-acties via 
kritieke prestatie-indicatoren (‘KPI’s’) worden gemeten en opgevolgd. Die 
KPI’s zijn afgeleid van de ESG-doelstellingen op middellange termijn van 
de groep, die sinds 2018 voor een driejarige periode zijn opgesteld en door 
de Raad van Bestuur van GBL zijn goedgekeurd. Op 11 maart 2020 heeft 
de Raad van Bestuur de doelstellingen voor 2020-22 goedgekeurd. Deze 
doelstellingen op middellange termijn volgen de voornoemde tweeledige 
benadering zoals weergegeven in sectie 1.2. De KPI’s die door GBL (i) als 
verantwoorde onderneming worden opgevolgd, worden voorgesteld in 
sectie 2 pagina 64 en (ii) als verantwoorde belegger in sectie 3 pagina 68.

1.7 Verantwoordelijkheden
CEO en Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur bestudeert de strategische oriëntaties, prestatie en 
rapportering inzake ESG en keurt ze goed, terwijl:
•  de CEO verantwoordelijk is voor het toezicht op de naleving van  

de ESG-Verklaring via een jaarlijkse evaluatie van de prestatie en  
doeltreffendheid van de ondernomen acties om de verbintenissen  
en doelstellingen van GBL op lange termijn na te streven; en

•  het Auditcomité jaarlijks de risico’s die inherent zijn aan GBL bestudeert 
en evalueert, inclusief de ESG-specifieke risicobeoordeling die wordt 
verricht als onderdeel van het opvolgingsproces van de portefeuille (zie 
sectie 3 voor meer informatie).

ESG Lead
De formele verantwoordelijkheid voor ESG-aangelegenheden werd gedele-
geerd aan de Secretaris-Generaal die de aangewezen ‘ESG Lead’ is. GBL 
is echter van mening dat het niet volstaat om aan de top het voorbeeld te 
geven. 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 ESG Lead worden daarom ondersteund door alle 
bedrijfsfuncties, in hoofdzaak:
•  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
•  de juridische en Human Resources afdelingen die belast zijn met 

sociale en governancekwesties op niveau van GBL.

1.8 Beleidsmaatregelen
Als beursgenoteerd investeerder op lange termijn, heeft GBL (i) een ESG- 
Verklaring, (ii) een Diversiteits- & Inclusiebeleid, (iii) een Deontologische 
Code en (iv) een Corporate Governance Charter (het “Charter”) ontwikkeld.

•  De ESG-Verklaring drukt de kernwaarden uit waardoor GBL en de CEO 
zich laten leiden bij milieu-, sociale en governancekwesties. Ze stelt de 
verbintenissen en implementatierichtlijnen van de onderneming betref-
fende alle drie ESG-pijlers voor.

•  Het Diversiteits- & Inclusiebeleid ondersteunt en faciliteert een diverse 
en inclusieve omgeving die verschillen omarmt en de voordelen ervan 
erkent. Deze verschillen kunnen zijn: leeftijd, gender, seksuele identiteit 
en geaardheid, fysieke of mentale beperkingen, etniciteit, culturele en 
religieuze achtergronden.

•  De Deontologische Code verstrekt richtlijnen over hoe 
bedrijfsactiviteiten dienen te worden verricht overeenkomstig de 
hoogste wettelijke, ethische en professionele normen. Dit document 
wordt ter beschikking gesteld van alle werknemers en de Bestuurders, 
en heeft met name betrekking op compliance, verantwoord beheer, 
belangenconflicten, anticorruptie, relaties met derden, respect op de 
werkplaats en discriminatieverbod

•  GBL heeft het Charter aangenomen (zoals naar verwezen op 
pagina 177 van het hoofdstuk Deugdelijk bestuur) waarin alle regels 
inzake deugdelijk bestuur 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.

GBL streeft naar een verantwoorde communicatie en transparantie jegens 
haar belanghebbenden. De ESG-Verklaring, het Diversiteits- & Inclusiebe-
leid, De Deontologische Code en het Charter zijn beschikbaar op haar 
website en vormen het referentiekader voor GBL en haar holdings.  
Het personeel van GBL is regelmatig geïnformeerd over de beleids- 
maatregelen van de groep.

1.9 Toepassingsgebied
De in dit hoofdstuk beschreven ESG-benadering van GBL is van toepas-
sing op de Groep Brussel Lambert en haar dochtermaatschappijen:
•  waarvan de voornaamste activiteiten bestaan uit beleggen, herbeleg-

gen, bezitten, aanhouden, beheren of handelen in deelnemingen in 
andere ondernemingen, of voorstellen om dit te doen, en/of kasbeheer- 
activiteiten ondernemen;

•  maar geen rechtstreekse of onrechtstreekse dochtermaatschappijen 
van Sienna Capital;

samen de “GBL-groep” of “GBL”.

De volgende partijen vallen bijgevolg niet onder het toepassingsgebied 
(het “ESG-toepassingsgebied”):
•   de ondernemingen die deel uitmaken van de portefeuille van GBL 

(al dan niet onder controle);
•   alle fondsbeheerders waarin Sienna Capital belegt; en
•   de ondernemingen waaring Sienna Capital co-investeert.

Die ondernemingen identificeren en behandelen hun ESG-impact en 
verwante risico’s binnen het kader van hun eigen interne controle. Sectie 3 
hierna geeft een overzicht van de voornaamste verbintenissen inzake 
duurzame ontwikkeling van de ondernemingen in de portefeuille van GBL, 
en meer bepaald hun visie en strategie op lange termijn. We wijzen erop 
dat de GBL-groep en haar geconsolideerde operationele activiteiten 
(gedetailleerd op pagina 116) worden gedekt door Richtlijn 2014/95/EU 
betreffende 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 wij 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

Materialiteitsbeoordeling

GBL als verantwoorde onderneming GBL als verantwoorde belegger
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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.

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 achttien 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 
beursgenoteerde 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 178 tot 185 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 59 jaar (eind 2019).

b) Deugdelijk bestuur
Verbintenis
GBL is ervan overtuigd dat een deugdelijk bestuur essentieel is om 
rendementen op lange termjn en op een duurzame wijze te kunnen 
genereren en houdt zich aan de hoogste normen inzake governance.  
De verantwoordelijkheid voor ESG werd toegewezen aan de  
Raad van Bestuur, die op basis van het jaarlijkse rapport van de 
ESG Lead toezicht houdt op de implementatie van de ESG-Verklaring.

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 177).

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 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 Deontologische Code die ook vermeldt tot wie werknemers zich 
kunnen richten in geval van vragen of onveiligheid. De Deontologische 
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-Berklaring, het Diversiteits- & Inclusiebeleid, de 
Deontologische 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 2019 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 Deontologische 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 196 tot 197 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.

2.2. 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.

Duurzaamheidsrapport
2. Een verantwoorde onderneming
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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
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 en voor hen ook waarde creëert. Dit 
houdt onder meer in dat GBL haar activiteiten verricht op een manier die 
de gemeenschappen waar GBL is gevestigd ten goede komen.

Implementatie
In 2019 heeft GBL een nieuwe sponsoringbeleid ingevoerd ter 
ondersteuning van projecten die in België werden ontwikkeld en die rond 
de volgende drie pijlers zijn opgebouw:
• Onderwijs
• Gezondheid
• Milieu

Als aanvulling hierop richtte GBL in 2019 een Mecenaatcomité op voor 
het selecteren van de ondersteunde projecten. De medewerkers van 
GBL kregen de gelegenheid om projecten voor te stellen die door het 
Mecenaatcomité worden bestudeerd.

2019
Lancering van het nieuwe 
sponsoringbeleid en Het 
Mecenaatcomité van GBL

1,8 miljoen euro
toegekend in 2019
vs. 1,4 miljoen euro 

in 2018

57 projecten
ondersteund door 

GBL in 2019
vs. 67 in 2018

Voorbeelden van de maatschappelijke betrokkenheid 
van GBL
Op cultureel gebied, Musica Mundi

De vereniging Musica Mundi is internationaal erkend en 
organiseert al 21 jaar lang elke zomer op internationaal niveau een 
kamermuziekstage en -festival bestemd voor jonge muzikanten van 
10 tot 20 jaar.

De vereniging huldigde in 2018 haar school in, de Musica 
Mundi School, waar jonge muzikanten zowel hun professionele 
muziekopleiding als hun algemene studies kunnen volgen; een 
unieke onderwijsvorm in West-Europa. De school opende haar 
deuren in september 2018 en er werden 25 jonge muzikanten 
geselecteerd. Voor het academiejaar 2019-2020 aanvaardde de 
school na een auditie 11 extra studenten, wat het leerlingenaantal op 
36 brengt. In mei 2019 namen de leerlingen – voor het eerst – deel 
aan de officiële examens in Cambridge en in de loop van het jaar 
traden ze regelmatig op tijdens publieke en private concerten.

GBL steunt Musica Mundi sinds 2008. Het Mecenaatcomité van GBL 
besliste om de vereniging verder te steunen in 2019.

Op onderwijsgebied, DUO for a JOB
DUO for a JOB is een sociale start-up die eind 2012 in Brussel 
werd opgericht en gratis efficiënte en persoonlijke begeleiding biedt 
aan jonge werkzoekende met een migrantenachtergrond door 
hen voor te stellen om zes maanden lang een duo te vormen met 
ervaren vrijwillige vijftigplussers. Dankzij dit intergenerationele en 
interculturele mentoringprogramma werden sindsdien 2.500 duo’s 
gevormd, waarbij 3 op 4 jongeren binnen 12 maanden een positieve 
oplossing vonden en 9 op 10 mentors een nieuwe begeleiding 
starten. De vereniging is actief in Brussel, Luik, Antwerpen en Gent, 
en wil in de komende jaren nieuwe antennes openen om haar 
diensten aan almaar meer mensen aan te bieden.

In 2019 besliste het Mecenaatcomité van GBL om het initiatief 
DUO for a JOB te steunen.

Op milieugebied, RHEA
Het onderzoekscentrum RHEA werkt sinds 2013 aan de aanpassing 
van de agro-ecologische principes aan de realiteit op het terrein van 
verschillende boerderijen in België op basis van contracten voor het 
agro-ecologische beheer van hun boerderijen.

In die context wil RHEA een project voor de “ondersteuning 
van de transitie van Waalse boerderijen naar de agro-ecologie’ 
opstarten. Dat project zal het meer bepaald mogelijk maken om de 
schaalgrootte te veranderen en een transitieprogramma op te starten 
voor Waalse boerderijen op het hele grondgebied van het gewest. 
Het project wil een essentiële rol spelen als pilot en katalysator in het 
belangrijke domein van de ontwikkeling van de agro-ecologie met het 
oog op de gezonde voeding van morgen.

Via haar Mecenaatcomité ondersteunde GBL in 2019 RHEA voor het 
eerst bij die ecologische aanpak.
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c) Mensenrechten
Verbintenis
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-Verklaring, haar Diversiteits- & Inclusiebeleid en 
haar Deontologische 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 62), heeft GBL een.

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 energie-efficiëntie- en afvalbeheerpraktijken aan in haar 
hoofdkantoor. Ter illustratie, haar gebouwen werden volledig gerenoveerd 
om het energieverbruik te verminderen. 

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. In dit kader zal GBL haar 
koolstofemissies vanaf 2020 beginnen te beoordelen met het oog op de 
compensatie 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. Kritieke prestatie-indicatoren
GBL als verantwoorde onderneming

UNGC principes Kritieke prestatie-indicatoren (KPI) 2019 2018

Governance Doelstelling

a) Diversiteit binnen de Raad van Bestuur en het management

% vrouwen binnen de Raad van Bestuur 33 33 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

Social

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) 48,2 46,9

% vrouwen (voltijds equivalent) 39,8 44,3

% onbepaalde tijd contracten op het einde van het jaar 96,1 97,7

Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker 12,5 14,4

% personeelsleden die regelmatig deelnemen aan een beoordeling 100 100

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

83,5 82,4

Personeelsverloop exclusief vertrek op pensioen (in %) 10,0 16,5

# stagiairs in de loop van het jaar (voltijds equivalent) 1,7 1,9

# nationaliteiten 8 6

Gemiddelde leeftijd van het personeel 41,8 42,6

% personeelsleden jonger dan 30 jaar 15 21

% personeelsleden tussen 30 en 50 jaar oud 63 51

% personeelsleden ouder dan 50 jaar 22 28

b) Maatschappelijke betrokkenheid

Totaal bijdragen (in miljoen euro) 1,8 1,4

Aantal ondersteunde projecten 57 67

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-Verklaring, het Diversiteits- & 
Inclusiebeleid, de Deontologische Code en het Charter.

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.

(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 63 voor meer informatie).
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Duurzaamheidsrapport
3. Een verantwoorde belegger

3.1. Verbintenis
Als patrimoniale en betrokken belegger is GBL van mening dat een 
doeltreffend beheer van ESG-aspecten een positieve impact kan hebben 
op de langetermijnprestaties van de onderneming in portefeuille en op 
een duurzame wijze waarde kan creëren. Daarom integreert ze ESG in 
alle fasen van haar investeringsproces en opvolging van de portefeuille.

3.2. Implementatie door middel van het 
investeringsproces
GBL integreert de analyse van ESG-aspecten in haar investeringsproces 
om zo ondernemingen met duurzame businessmodellen op lange termijn 
te identificeren. GBL is van mening dat ESG-naleving en -verbintenissen 
motoren zijn voor een duurzame groei en dus waardecreatie voor alle 
ondernemingen, en bijgevolg bijdragen aan het optimaliseren van de 
langetermijnprestaties van haar investeringen.

GBL voert dus een grondige analyse uit van nieuwe investeringen, meer 
bepaald vanuit ESG-oogpunt in lijn met haar strategische investerings-
criteria (zie pagina’s 16 en 17 van het hoofdstuk Strategie), met als doel 
het identificeren van zowel risico’s als opportuniteiten op dit gebied.

In het kader van risicoanalyse van ESG-aspecten, wordt een negatieve 
screening uitgevoerd waardoor ondernemingen worden uitgesloten 
wanneer ze niet overeenstemmen met de filosofie van verantwoord 
beheer van GBL, zoals die onder meer in de Deontologische Code en de 
ESG-Verklaring neergeschreven is. In deze context gaat GBL voor elke 
potentiële investering na welke praktijken inzake de verantwoordelijkheid 
op gebied van milieu, sociale aspecten en governance overeenstemmen 
met internationale normen.

Investeringsproces  Opvolging van de portefeuille

Ve
rb

in
te

ni
s •  Positieve impact op de langetermijnprestaties van de onderneming door 

middel van waardecreatie op een duurzame wijze

D
o

el
st

el
lin

g
en

•  Inzicht krijgen in de ESG-risico’s 
van een potentiële investering 
en de daarmee samenhangende 
mitigatieprocessen

•  Beoordelen of de 
investeringsopportuniteit in 
overeenstemming is met het  
ESG-beleid en de verbintenissen 
van GBL

•  Identificatie van belangrijke risico’s 
en mogelijke opportuniteiten vanuit 
een ESG-oogpunt

•  Opvolgen van de door de 
ondernemingen in portefeuille 
opgestelde actieplannen om de 
ESG-risico’s te beperken en in 
fine de operationele prestaties te 
verbeteren

•  Erover waken dat de 
ondernemingen in portefeuille 
in overeenstemming zijn met de 
ESG-beleid en de verbintenissen 
van GBL

M
et

ho
d

o
lo

g
ie

•  Negatieve screening waarbij 
ondernemingen die niet 
overeenstemmen met het 
GBL-beleid rond verantwoord 
beheer worden uitgesloten

•  Positieve screening van 
investeringsopportuniteit om 
ESG-gerelateerde tailwinds te 
zoeken en te beoordelen, als 
onderdeel van de analyse van de 
investeringscriteria

•  Aanpak van betrokken belegger 
door GBL ten opzichte van de 
ondernemingen in portefeuille

•  Directe betrokkenheid bij 
de bestuursorganen van de 
ondernemingen in portefeuille op 
gebied van ESG

To
o

ls

•  Due diligence door 
onafhankelijke ESG-specialisten

•  Onderzoeksrapporten door 
toonaangevende instellingen op 
gebied van ESG-rating

•  Directe interactie met de 
Raden van Bestuur van 
de ondernemingen in de 
portefeuille, via de compliance-
vragenlijst

•  Grondige risicoanalyse 
van de ESG-risico’s van de 
ondernemingen in portefeuille 

Positieve screening van investeringsopportuniteiten wordt concreet 
weerspiegeld in de inclusie van gunstige trends op lange termijn op 
gebied van ESG, zoals opgenomen in het investeringsmandaat van GBL 
(zie pagina 12 van het hoofdstuk Strategie).

Beide screenings zijn gebaseerd op due diligence-werkzaamheden 
uitgevoerd door onafhankelijke ESG-specialisten evenals op onderzoeks-
rapporten van toonaangevende instellingen op gebied van ESG-rating. 
De omvang van het due diligence onderzoek varieert naar gelang de 
aard van de activiteiten van de potentiële investering en kan het volgende 
omvatten:
•  op milieuvlak: efficiënt gebruik van middelen, preventie en beheer 

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

•  op sociaal en beleidsvlak: arbeidsrechten en werkomstandigheden, 
mensenrechten en levensonderhoud, sociale normen voor 
leveranciers en aankopen, bedrijfsethiek en -beleid, klant- en 
productverantwoordelijkheid, enz.

GBL investeert dus in ondernemingen die haar principes en verbintenis 
delen met betrekking tot de dwingende noodzaak om verantwoord en 
ethisch te handelen en de maatschappij als geheel te dienen.

3.3. Implementatie door middel van de opvolging van de 
portefeuille 
GBL treedt op als een betrokken belegger in de ondernemingen waarin 
ze belegt en ziet er via een directe interactie met de bestuursorganen 
op toe dat ze worden geleid op een wijze die in overeenstemming is 
met haar filosofie van verantwoord beheer, zoals die onder meer in haar 
Deontologische Code en haar ESG-Verklaring neergeschreven is.

Elke onderneming in portefeuille blijft verantwoordelijk voor de 
ontwikkeling van haar eigen beleid, programma’s en belangrijkste 
prestatiemaatstaven inzake ESG. Ze worden opgevolgd door het 
investeringsteam van GBL als onderdeel van de richtlijnen voor 
activarotatie (zie pagina 16 van het hoofdstuk Strategie). GBL is echter 
van mening dat het noodzakelijk is om, binnen haar verschillende 
deelnemingen, gemeenschappelijke richtlijnen over duurzame 
ontwikkeling aan te moedigen.

Ingeval een incident zich voordoet bij een onderneming in portefeuille 
dat wordt gemeld via haar bestuursorganen, wordt dergelijk incident 
opgevolgd door de vertegenwoordiger(s) van GBL in het betrokken 
bestuursorganen, bijgestaan door de bevoegde adviseurs. Elk materieel 
incident is dus besproken, herzien en opgevolgd door de passende 
hiërarchische niveaus binnen GBL (met inbegrip van de CEO, de 
Juridisch Directeur en de Directeur van de deelnemingen). Deze 
alarmprocedure werd de laatste jaren met name toegepast voor de 
Syrische casus in 2016 in verband met LafargeHolcim.

Om haar portefeuille vanuit een ESG-oogpunt naar behoren op te 
volgen, voert GBL jaarlijks een grondige risicobeoordeling uit van de 
ondernemingen in portefeuille.

Die risicobeoordeling, waarvan het proces in de grafiek op pagina 70 
wordt beschreven, werd door GBL gestructureerd om informatie van 
ESG-ratingrapporten door onafhankelijke instellingen en marktgegevens 
te combineren met bedrijfseigen gegevens van (i) de compliance-
vragenlijst van GBL (zie pagina 69 voor de behandelde aspecten) en 
(ii) de kennis en expertise van het investeringsteam van GBL over de 
ondernemingen in portefeuille en, meer in het algemeen, de gerelateerde 
sectoren.
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Compliance-vragenlijst (Compliance questionnaire) van GBL
GBL beoordeelt jaarlijks haar portefeuille om inzicht te krijgen in de aanpak die de ondernemingen hanteren om compliance in hun intern beleid te 
integreren.

Compliance is het proces om na te gaan of een onderneming en haar dochterondernemingen alle normen naleven die op de onderneming en 
haar werknemers en leidinggevenden van toepassing zijn.

In dat verband ontwikkelde GBL een specifieke interne vragenlijst die aan de ondernemingen in portefeuille wordt overgemaakt door de 
vertegenwoordiger(s) van GBL in de bestuursorganen van deze ondernemingen.

De vragenlijst is opgebouwd rond de volgende pijlers:

Nalevingscultuur binnen 
de onderneming

Analyse en opvolging van 
risico’s

Controleacties en 
-processen

Opvolging en rapportering Opleiding en 
communicatie

De antwoorden van de ondernemingen in portefeuille worden samen met een onafhankelijke deskundige geanalyseerd en verwerkt:
•  de voornaamste conclusies worden eenmaal per jaar voorgelegd aan de Raad van Bestuur van GBL;
•  deze informatie wordt gebruikt als input voor de ESG-risicobeoordeling van GBL (zie hierboven).

Klimaatrisicoanalyse in 2020
In het kader van de opvolging van haar portefeuille zal GBL in 2020 een grondige analyse uitvoeren van de klimaatrisico’s.

Deze analyse beoogt vooral:
•  het in kaart brengen van de klimaatimpact en het bepalen van de maturiteit van de portefeuille op dit gebied, evenals de blootstelling aan de 

koolstofprijzen;
•  inzicht krijgen in de blootstelling van de portefeuille aan fysieke en klimaattransitierisico’s om deze factoren mee te nemen in het ESG-

risicobeheer en de investeringsstrategieën.

Reikwijdte van de analyse van de portefeuille voor de rapporteringsperiode die eindigt op 31 december 2019
De ondernemingen die in aanmerking worden genomen in de analyse van de portefeuille voor 2019 zijn: 
• de volgende ondernemingen in portefeuille: adidas, Pernod Ricard, SGS, LafargeHolcim, Umicore, Imerys, GEA, Ontex en Parques Reunidos;
•  Sienna Capital (rekening houdend met de uitsluitingen zoals beschreven in hoofdstuk 1.9.). 

Specifieke opmerkingen voor 2019:
•  Total: In maart en april 2019 deed GBL termijnverkopen met betrekking tot 15,9 miljoen Total-aandelen (goed voor 0,60% van het kapitaal). 

Op de vervaldag van deze termijnverkopen, op 24 januari 2020, werd het bezit van GBL in Total tot 0,01% teruggebracht. Zo heeft GBL haar 
uitstap uit de groep Total afgerond. Daardoor is Total (i) uitgesloten van de ESG-risicobeoordeling en (ii) van het volgende hoofdstuk dat is 
gewijd aan de ESG-engagementen van de ondernemingen in portefeuille (deze engagementen zijn prospectief). Ter informatie worden de 
KPI’s voor GBL als verantwoorde belegger voor 2019 voorgesteld met en zonder Total;

•  Webhelp: De overname van de groep Webhelp werd in november 2019 afgerond. GBL specifieert dat (i) in het kader van het overnameproces 
een due diligence werd uitgevoerd over met name de sociale en de gegevensbescherming en (ii) dat Webhelp vanaf 2020 in het ESG-
risicobeoordeling zal worden opgenomen.

Op basis hiervan bestrijkt de ESG-risicobeoordeling door GBL een breed 
scala aan ESG-factoren, waaronder:
•  op milieuvlak: efficiënt gebruik van middelen, preventie en beheer 

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

•  op sociaal en beleidsvlak: arbeidsrechten en werkomstandigheden, 
mensenrechten en levensonderhoud, sociale normen voor 
leveranciers en aankopen, bedrijfsethiek en -beleid, klant- en 
productverantwoordelijkheid, enz.

Deze beoordeling streeft ernaar om voor elke onderneming in portefeuille 
de voornaamste ESG-risico’s te identificeren, en indien ze als significant 
beschouwd worden (i) de nodige aanpassingen in de investeringstheses 
aanbrengen, (ii) ze te rapporteren aan het Auditcomité van GBL en 
in fine aan de Raad van Bestuur van GBL, en (iii) de opvolging ervan 
door de vertegenwoordigers van GBL in de bestuursorganen van de 
ondernemingen in de portefeuille te verzekeren.
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Beoordeling afkomstig van ESG-onderzoeksrapporten 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

Aan de hand van 
de score voor de 
blootstelling aan 
risico’s in de ESG-
ratingrapporten

Aan de hand van de 
marktgegevens en 
de methode van het 
ESG-ratinginstelling 
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

Aan de hand van 
de score voor 
risicobeheer in de 
ESG-ratingrapporten

Aanpassing van de 
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

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 GBL 
aan de ondernemingen in 
portefeuille wordt overgemaakt 
(“Nalevingsonderzoek”)

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

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

2019

Onderliggende redenering Doelstelling Streefdoel
Exclusief 

Total
Inclusief 

Total 2018

Opleiding van 
de teams

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

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

Investerings-
proces

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.

% nieuwe investeringen in private activa, waarvoor een 
ESG-component in de due diligence fase is opgenomen

100 100 100

% nieuwe investeringen in genoteerde activa, waarvoor 
ESG-onderzoeksrapporten van onafhankelijke specialisten zijn 
geraadpleegd en in aanmerking zijn genomen bij de 
investeringsbeslissing

100 n.v.t. n.v.t.

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.

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

100 95 91 92

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

100 100 n.v.t. 100

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 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Beoordeling in 2020 van de ondernemingen in portefeuille door een 
onafhankelijke specialist op gebied van de impact en het risico van 
de klimaattransitie

ja n.v.t. n.v.t. n.v.t.

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

Op het niveau 
van de 
ondernemingen 
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

% van de ondernemingen in portefeuille met een strategie rond ESG 100 100 100 100

% van de ondernemingen in portefeuille met een regelmatige en 
gestandaardiseerde verslaggeving rond ESG

100 89 90 89

% van de ondernemingen in portefeuille dat ESG-factoren integreren 
in hun jaarlijkse financiële verslaggeving 

100 89 90 89

% 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

100 100 100 100

% van de ondernemingen in portefeuille aangesloten bij de UNGC 
principes of gelijkwaardige internationale principes

100 89 90 67

% van de ondernemingen in portefeuille met een 
klokkenluidersregeling (whistleblowing process)

100 100 100 100

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

100 100 100 100

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

100 100 100 100

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

100 89 90 89

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

Sienna Capital Aansluiting van Sienna Capital bij de UNPRI in 2020  
(met deelname aan de rapportagecyclus vanaf 2022)

ja n.v.t. n.v.t.

Aansluiting van de investeringsbeheerders waarin Sienna Capital 
heeft geïnvesteerd bij de UNPRI in 2021 of 2022

ja n.v.t. n.v.t.

GBL als 
verantwoorde 
belegger in haar 
ondernemingen 
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.

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

100 100 100 100

% 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

100 100 100 100

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

100 100 100 100 

Berekeningsmethode: De percentages worden berekend op basis van de waarde van de portefeuille exclusief Sienna Capital
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EERSTE INVESTERINGSJAAR  

2015

Belangrijkste ESG-engagementen 
van bedrijven in portefeuille

Duurzaamheidsrapport

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 20e 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.

In 2019 werd adidas opnieuw opgenomen in de FTSE4Good Index, 
ontworpen om de prestaties te meten van bedrijven die sterke  
ESG-praktijken aantonen.

Gedurende 2019 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 Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Aangesloten (1)

CDP Climate Change B

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

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

Zoals in het voorgaande is toegelicht, identificeren 
en behandelen de ondernemingen van de 
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.
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EERSTE INVESTERINGSJAAR  

2006
EERSTE INVESTERINGSJAAR  

2013

In overeenstemming met het klantgerichte model van Pernod Ricard  
is de duurzaamheids- en verantwoordelijkheidsstrategie gebaseerd op 
een sterk kader met vier pijlers: Nurturing Terroir, Valuing People, Circular 
Making en Responsible Hosting, die allemaal rechtstreeks de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen 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 duurzaamheidsexperts, met meer dan 300 
collega’s wereldwijd en externe experts. Meer dan 20 workshops werden 
georganiseerd met vertegenwoordigers 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 
Verenigde Naties en hun tien principes voor verantwoord ondernemen.

In 2019 is de groep officieel lid geworden van RE100, een wereldwijd 
initiatief geleid door The Climate Group in samenwerking met CDP dat 
221 internationale bedrijven samenbrengt die zich inzetten voor 100% 
hernieuwbare elektriciteit.

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op “ruim onder 2°C”

CDP Climate Change A

Aanvullende informatie 
www.pernod-ricard.com/en/sr/

Duurzaamheid staat centraal in de doelstelling van SGS (“Value to 
Society”) om, buiten traditionele financiële rendementen, waarde toe te 
voegen aan de maatschappij om zo een positief verschil te maken voor  
al zijn belanghebbenden: klanten, werknemers, aandeelhouders en de 
maatschappij. Het is een van zijn zes bedrijfsprincipes en is verankerd  
in zijn besluitvormingsprocessen.

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. De groep blijft een positieve impact 
hebben op de maatschappij door klanten vertrouwen te geven, meer dan 
400 lokale gemeenschappen te ondersteunen, het milieu te beschermen, 
industrieën te helpen om te innoveren en overheden de mogelijkheden te 
bieden om doeltreffender diensten aan hun burgers te verlenen.

Daarnaast draagt SGS positief bij aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s), streeft zijn duurzaamheidsambities 
2020 na en neemt een leiderschapspositie in door zijn initiatief “Value to 
Society” te kwantificeren.

Verwezenlijkingen
SGS is nu een gerenommeerde wereldwijde leider op gebied van 
duurzaamheid. In 2019 is SGS voor het zesde jaar op rij opgenomen in de 
Dow Jones Sustainability Indices als toonaangevend bedrijf, behield zijn 
status in de FTSE4Good Index en werd het beloond met een platina 
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.

Daarenboven is de groep opgenomen in de prestigieuze A-lijst van CDP 
voor zijn inzet om de klimaatverandering tegen te gaan en steun aan de 
“Task Force on Climate-Related Financial Disclosures”.

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change A

CDP Supply Chain Supplier Engagement Leader

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

2005
EERSTE INVESTERINGSJAAR  

2013

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 en efficiëntie: Umicore heeft een van de meest geavanceerde 

fabrieken voor de recyclage van edele metalen ter wereld. In het geheel van onze 
activiteiten recupereren zij meer dan twintig verschillende edele metalen en non-
ferrometalen uit industrieel afval, elektronisch schroot, batterijen, auto- en industriele 
katalysatoren, brandstofcellen en nog meer. De gerecycleerde materialen worden 
omgezet in zuivere metalen of nieuwe producten;

•  schone lucht: Umicore levert autokatalysatoren voor de reiniging van de uitlaatgassen 
van verbrandingsmotoren van personenwagens en zware bedrijfsvoertuigen van alle 
brandstoftypes, naast materialen voor herlaadbare batterijen en autokatalysatoren 
voor hybride, plug-in hybride en volledig elektrische voertuigen. De groep maakt ook 
katalysatoren voor voertuigen met brandstofcellen en voor statische of industriële 
toepassingen. 

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 specifieke 
duurzaamheidsvoordelen, zoals de vermindering van schadelijke stoffen of de 
verbetering van de materiaal- of energie-efficiëntie. De groep streeft naar een nóg 
efficiënter gebruik van metalen, energie en andere stoffen in zijn activiteiten. Daartoe  
zal de groep gerichte initiatieven op het vlak van milieu-efficiëntie 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 
specifieke metalen verder te verminderen. Umicore wil ook vooruitgang boeken op 
specifieke strategische thema’s zoals talentenbeheer, diversiteit en inzetbaarheid.

 
Umicore heeft zijn emissies sinds 1999 volledig opgevolgd en gerapporteerd en heeft 
vanaf 2010 reductiedoelstellingen opgenomen in haar strategische beleidsaanpak. 
Umicore heeft toen emissiereducties gerealiseerd die verder gingen dan haar 
doelstellingen en zet zich vandaag in voor een voortdurende verbetering van de 
milieuprestaties, naarmate het doorheen 2020 blijft groeien.  
Zie annualreport.umicore.com voor meer informatie.

Aanvullende informatie 
www.umicore.com/en/about/about-umicore/sustainability/

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

CDP Climate Change D

Klimaatverandering, bevolkingsgroei, zakelijke ethiek, 
duurzame stadsontwikkeling en schaarste aan natuurlijke 
hulpbronnen: de uitdagingen van vandaag en morgen vereisen 
universele internationale acties. LafargeHolcim maakt in 
zijn duurzaamheidsaanpak gebruik van zijn wereldwijde 
aanwezigheid om met oplossingen te komen die tegemoetkomen 
aan deze sociale en ecologische uitdagingen evenals de 
uitdagingen voor belanghebbenden, met één duidelijk doel: 
gedeelde waarde creëren voor de maatschappij.

In 2019 heeft LafargeHolcim in de uitvoering van zijn  
Strategie 2022 – ‘Building for Growth’ een uitstekende 
vooruitgang geboekt. In de context van haar groeistrategie 
meent de groep dat duurzaamheid een geweldige opportuniteit 
op zich is. Dankzij de innovatieve producten en oplossingen  
van LafargeHolcim kunnen klanten in heel de wereld hun impact 
op het milieu verminderen en sneller en efficiënter bouwen.  
De Strategie 2022 van de groep focust op bouwen voor groei,  
en duurzaamheid is een kernelement daarvan. LafargeHolcim wil 
door zijn sector en door de maatschappij worden erkend als een 
voorloper in duurzame bouwoplossingen en -innovatie, en door 
zijn belanghebbenden als een verantwoordelijke en ethische 
onderneming.

LafargeHolcim wil zijn steentje bijdragen in zijn volledige 
waardeketen. De visie van de groep voor de bebouwde 
omgeving voor 2050 steunt op vier strategische factoren:  
Klimaat en Energie, Circulaire Economie, Milieu en 
Gemeenschap. Centraal in alle activiteiten van de groep voor 
deze vier factoren is innovatie. LafargeHolcim gaat innovatieve 
producten en oplossingen voor een bebouwde omgeving blijven 
ontwikkelen die aan deze criteria beantwoorden en zo voldoen 
aan een steeds grotere vraag van de markt naar duurzame 
oplossingen.

Externe verbintenissen & erkenning
Met zijn geïntegreerde aanpak voor duurzame ontwikkeling tracht 
LafargeHolcim de UNGC principes in acht te nemen. De groep is 
in 2019 opnieuw opgenomen in de FTSE4Good Index.

 

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change A-

CDP Water B

Aanvullende informatie 
www.lafargeholcim.com/sustainable-development
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1987
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2019

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 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 en zijn beschikbaar op de website van de groep. 

Lidmaatschap, verplichtingen 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 gouden rating (64-94e percentiel).

 

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

SBTi Doelstelling vastgelegd op 2°C

CDP Climate Change B

Aanvullende informatie 
www.imerys.com/group/our-group/our-commitments

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 
haar mensen en gemeenschappen.

Webhelp hecht zeer veel belang aan de naleving van de mensenrechten 
en het bevorderen van diversiteit. De groep werkt samen met lokale 
autoriteiten aan kwesties die kwetsbare groepen treffen en biedt 
consequent tewerkstellings- en opleidingsopportuniteiten.

Als verantwoordelijke werkgever biedt Webhelp positieve 
werkomstandigheden en een aangename en moderne werkomgeving.  
De inzet voor gezondheid en veiligheid is sinds de oprichting van de groep 
consequent sterk geweest. Webhelp streeft er continu naar om de 
omstandigheden te verbeteren in overeenstemming met de veranderende 
normen. Webhelp vindt het ook heel belangrijk om sociale voordelen aan 
te bieden en de cultuur van zijn gemeenschappen te respecteren.

De groep gebruikt een aantal interne processen voor de handhaving  
van haar hoge normen:
• regelmatige schriftelijke beoordelingen van individuele prestaties;
• zowel interne als externe audits; en
• tevredenheidsenquêtes na elk contact met klanten.

Erkenningen
Voor de tiende keer op rij heeft Webhelp het Human for Client-label 
gekregen. Dit label bewijst de inzet van de groep voor een 
maatschappelijk verantwoorde omgeving en werknemerstevredenheid.

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

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

Ontex streeft ernaar om duurzaamheid te betrekken in alle 
beleidslijnen, aspecten en activiteiten van de organisatie en  
bevordert leveranciers en medewerkers om hun activiteiten  
uit te voeren in een ecologische, sociale en op een economisch 
verantwoorde manier. Ontex heeft drie strategische doelstellingen  
om haar werk te begeleiden: duurzame groei, mensen in het hart  
en verantwoorde productie.

Ontex streeft naar duurzame groei door verantwoorde producten  
aan te bieden tegen een betaalbare prijs (het principe “Sustainable 
growth”). 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 “People at the heart”). 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 “Responsible 
production”).

Verbintenissen
De strategie op gebied van duurzaamheid van de groep is ontwikkeld 
om te demonstreren en te rapporteren over de actie die Ontex 
onderneemt om bredere milieu- en sociale doelstellingen, zoals 
de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN, te 
bevorderen.

Het meest recente CDP-Climate Change resultaat van B- was een 
verbetering ten opzichte van de vorige rating en was deels te danken 
aan het voornemen van Ontex om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn 
in zijn activiteiten.

 
Aanvullende informatie 
www.ontexglobal.com/sustainability

Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

CDP Climate Change B-

EERSTE INVESTERINGSJAAR  

2015
EERSTE INVESTERINGSJAAR  

2017

Bij GEA zijn duurzaamheid en waardecreatie onlosmakelijk vervlochten.  
Ze fungeren als richtlijn voor zakelijke beslissingen en de verdere verbetering  
van de groep. GEA’s begrip van duurzaamheid houdt in dat de groep haar 
verantwoordelijkheid opneemt voor de manier waarop ze onderneemt en voor 
haar economische, ecologische en sociale impact, en daarover transparant 
rapporteert in overeenstemming met de GRI-normen. GEA monitort zijn bijdrage 
aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en communiceert erover. 
In 2019 heeft GEA Verantwoord Ondernemen duidelijk opgenomen in de 
organisatiestructuur van de onderneming, met een directe rapporteringslijn  
naar de Raad van Bestuur, en heeft het belangrijke nieuwe beleidslijnen voor 
compliance en verantwoord ondernemen geïmplementeerd en opleidingen 
erover gegeven. Deze documenten gelden voor alle werknemers wereldwijd en 
zorgen ervoor dat iedereen eenzelfde begrip heeft van ondernemingsgedrag.

Voorts bepaalt GEA, op basis van doelstellingen en acties, concrete korte- en 
langetermijndoelen 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. Deze stelling 
wordt weergegeven in de missieverklaring “Sustainable value creation”.

Kader en prestaties
De beleids- en richtlijnen zoals Compliance Policies, Code of Corporate 
Responsibility en Code of Conduct for Suppliers and Subcontractors 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 
mensenrechten 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 (2019: “Zilver” met 60 punten).

 
Initiatief Verplichtingen en beoordelingen

CDP Climate Change A-

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

2017

Parques Reunidos wil een positieve impact hebben op zijn team en 
gemeenschappen door verantwoord te ondernemen. De topprioriteit van de 
groep is de veiligheid en het welzijn van al haar gasten. Parques Reunidos 
voldoet aan alle vastgestelde veiligheidsvoorschriften, gaat verder dan 
de wettelijke vereisten, en vestigt zo nieuwe standaarden voor de sector 
wereldwijd.

De groep heeft ook veel aandacht voor duurzaamheid, bescherming  
van fauna en natuur, milieueducatie, wetenschap en onderzoek. 
Parques Reunidos zet zich in zodat dieren de best mogelijke zorg krijgen. 
Zijn zoos en marineparken zien erop toe dat aan alle behoeften van de 
dieren wordt voldaan en overtreffen alle overheidsregels en normen voor 
professionele dierenzorg.

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

De Foundation wil de “Parques Reunidos Spirit” delen met de 
maatschappij door de wereldwijde aanvaarding aan te moedigen  
van een sociaal model dat wordt geïnspireerd door duurzame  
ontwikkeling en dat kwetsbare gemeenschappen integreert.

Sinds meerdere jaren draagt Parques Reunidos, via zijn activiteit,  
actief bij aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van  
de Verenigde Naties.

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