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DUURZAAMHEID EN MAATSCHAPPELIJKE BETROKKENHEID     

 

 

Inleiding 

Add Value Fund Management, beheerder van Add Value Fund, erkent haar verantwoordelijkheden als gedelegeerd 

belegger in beursgenoteerde Nederlandse small- en midcapaandelen. Add Value Fund Management heeft als 

beleggingsinstelling de morele plicht om maatschappelijk verantwoord te opereren.  

Vanuit deze maatschappelijke verantwoordelijkheid beleggen wij niet in ondernemingen die stelselmatig overtredingen 

plegen op het gebied van mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie.  

Add Value Fund Management heeft voor haar beleggingen in Add Value Fund gekozen voor een samenwerking met 

een gespecialiseerd bedrijf op het gebied van duurzaam beleggen, namelijk Sustainalytics. Sustainalytics is opgericht 

door Triodos Bank, MeesPierson en PGGM en is een van de leidende bedrijven op het gebied van MVO 

(Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) screening.  

 

Beleid 

In ons beleggingsbeleid voldoen wij aan alle op ons van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Daarnaast houden wij 

rekening met internationaal aanvaarde principes en internationale verdragen.  Centraal binnen ons Verantwoord 

Beleggingsbeleid staan de tien UN Global Compact Principles. Deze uitgangspunten in ons Verantwoord 

Beleggingsbeleid worden toegepast op alle deelnemingen in de portefeuille van Add Value Fund. De UN Global 

Compact Principles verwijzen naar de Universal Declaration of Human Rights, RIO Declaration on Environment and 

Development, UN Convention against Corruption en de International Labour Organization’s Declaration of Fundamental 

Principles and Right at Work.  

 

Implementatie 

Add Value Fund Management heeft op basis van de tien UN Global Compact Principles concrete ‘non-compliant 

criteria’ afgeleid. Deze criteria hebben betrekking op mensenrechten, arbeidsvoorwaarden, milieu en anticorruptie. In 

opdracht van Add Value Fund Management analyseert Sustainalytics op kwartaalbasis het voor Add Value Fund 

relevante beleggingsuniversum op deze non-compliant criteria. Het resultaat is een lijst – ‘zwarte lijst’ genaamd – van 

bedrijven die stelselmatig handelen op een wijze die in strijd is met de UN Global Compact Principles. 

 

Add Value Fund belegt, zolang de non-compliant situatie voortduurt, niet in door dit bedrijf uitgegeven effecten. Non-

compliant zijn bijvoorbeeld bedrijven die direct betrokken zijn bij de productie of het onderhoud van controversiële 

wapens, zoals clusterwapens. Dergelijke bedrijven handelen in strijd met Principe 2 van de UN Global Compact 

Principles. Dit principe stelt dat bedrijven zich actief zullen inzetten om schending van de mensenrechten te voorkomen. 

 

Toetsing beleid 

Ieder kwartaal laten wij Sustainalytics ons gehele beleggingsuniversum en alle posities waarin wij beleggen, toetsen op 

compliance met de UN Global Compact Principles. Hiermee is sprake van een 100% toetsing van ons duurzame 

beleggingsbeleid.  

 

Verantwoord beleggingsbeleid 

De doelstelling van het beheer door Add Value Fund Management is het optimaliseren van de beleggingsresultaten, 

met inachtneming van risico’s in brede zin. In dit proces neemt Add Value Fund Management de discretionaire 

verantwoordelijkheid op zich als het gaat om het beleggen van gelden van derden. Dit betekent dat Add Value Fund 

Management rekening houdt met zowel financiële als niet-financiële overwegingen die invloed kunnen hebben op de 

uiteindelijke keuze van de beleggingen. 
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Add Value Fund Management concretiseert dit door de ondernemingen waarin wordt belegd zo goed mogelijk 

zelfstandig te analyseren. Doordat wij de bestuurders van de bedrijven regelmatig spreken en bedrijfsonderdelen ook 

zelf bezoeken, hebben wij een goed inzicht in de kansen en bedreigingen van de bedrijven. Engagement met het bedrijf 

en haar relevante stakeholders helpen ons het potentieel van waardecreatie van het bedrijf in te schatten, alsmede zo 

nodig te beïnvloeden en te vergroten. Dit proces beschouwen wij als een essentieel onderdeel van ons bottom-up 

beleggingsbeleid.  

 

Binnen dit kader wordt ook niet-financiële waardecreatie op lange termijn steeds meer op waarde geschat door 

aandeelhouders en door de maatschappij. Dit uit zich onder meer in het vertalen van negatieve externe effecten van 

bedrijfsvoering in financieel risico, zoals potentiële claims door vervuiling tijdens het productieproces of verkoop van 

producten die obesitas/longkanker/hoge zorgkosten veroorzaken.  

 

Positieve externe effecten van bedrijfsvoering zijn bijvoorbeeld de lagere kosten die mantelzorgers behoeven te maken 

bij de uitvoering van hun takenpakket door toepassing van innovatieve automatisering (mogelijk gemaakt door Add 

Value Fund-participatie Nedap), of het stimuleren en verlagen van de CO2 uitstoot door het gebruik van elektrische 

fietsen (mogelijk gemaakt door Add Value Fund-participatie Accell Group). 

 

Deze positieve maatschappelijke veranderingen in combinatie met het financiële rendement leidt tot de door ons 

gewenste impact! 

 

Add Value Fund Management ziet kansen voor bedrijven die positieve externe effecten kunnen opleveren. Via 

engagement en dialoog met bedrijfsbestuurders geven wij feedback aan en stimuleren wij deze bedrijven om de 

effectiviteit van hun bedrijfsvoering te verhogen. Daarbij opereren wij in de overtuiging dat het meewegen van niet-

financiële factoren in de bedrijfsvoering het afbreukrisico van (een belegging in) een bedrijf verlaagt. Het feit dat Add 

Value Fund Management bij voorkeur belegt in ondernemingen met een hoogtechnologisch en sterk innovatief karakter, 

versterkt dan ook ons (indirecte) MVO-profiel.  Immers, vernieuwende technologieën of diensten leveren vaak 

ondernemingen die een veel breder maatschappelijk resultaat opleveren.  

 

Speerpunten 

Het optimaliseren van waardecreatie is een belangrijk speerpunt van Add Value Fund Management. Daarbij speelt 

innovatie een cruciale rol. De mate en kwaliteit van de innovatie bij onze deelnemingen is een van de parameters van 

ons verantwoord beleggingsbeleid.  

 

Een tweede speerpunt is een zo optimaal mogelijke transparantie in de verschillende rapportages. Wij vinden dat de 

zogenaamde Rapportagetransparantie jaar-op-jaar zou moeten verbeteren.  

 

 


