
Er wordt een duurzaamheidsscore toegekend aan alle opgevolgde Aandelen. Die beoordeelt de ESG-

impact (Environmental, Social, Corporate Governance) van de activiteiten van de bedrijven in elke 

sector. 

De methodologie beoordeelt:

- de integratie van de beginselen voor duurzame  ontwikkeling in de activiteiten van bedrijven,
- de kwaliteit van de corporate governance,
- de mogelijke controverses.

Duurzaamheidsscore van individuele lijnen (Aandelen)

Een rating gebaseerd op de beste bronnen 

Uitgebreid universum
Erkende 
gediversifieerde 
bronnen

Een gedifferentieerde 
benadering

• Sustainalytics 

• Trucost/S & P/Carbone 4

• ISS ESG 

• Vigeo Eiris

• Beurshuizen en 
vermogensbeheerders 
gespecialiseerd in ESG 

• Internationale organisaties 
(VN, OESO, WGO enz.)

• Publicaties van de bedrijven

• Emittenten-bedrijven 
worden genoteerd op een 
schaal van 0 tot 10 klavers

• Slechts 25% van de 
beoordeelde emittenten 
(12.000) heeft een rating
van 5 klavers of meer

• De rating wordt 
maandelijks 
gedocumenteerd en 
bijgewerkt

• Meer dan 1.000 opgevolgde 
aandelen

• Opvolging van Europese, 
Amerikaanse en Aziatische 
bedrijven

• Analyse van alle sectoren

• Bedrijven van elke grootte 
(grote, middelgrote en 
kleine beurskapitalisaties)
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De verscheidenheid aan informatiebronnen zorgt voor een brede opvolging, een 
grondige analyse en de integratie van de risico's die gepaard gaan met mogelijke 
controverses.

Er worden tientallen indicatoren met betrekking tot de ESG-pijlers geanalyseerd, 
waarvan sommige specifiek zijn voor de sector(en) van de emittent. 

Die bijdragen worden geagreggeerd op het niveau van elke ESG-pijler. Indien 

nodig kunnen de analisten van BNP PAM een overlay toepassen die de score van 

de pijler wijzigt en die wijziging documenteren. De som van de bijdragen van de 

indicatoren van elke pijler en de potentiële overlay bepalen de totale bijdrage 

van de pijler (positief of negatief).

De score van emittenten zal verlaagd worden tot 0 klavers indien zij  
gescreend worden op niet-naleving van het sectorbeleid van BNP Paribas 
Group en/of van de ESG-toezichtregels van BNP Paribas Asset Management 
(niet-naleving van de UN Global Compact, koolstofbeleid, enz.). 

Stappen voor het toekennen van het aantal klavers:
1. Een score op 100 wordt toegekend. Die komt overeen met de som 

van de bijdrage van elke ESG-pijler en de neutrale score van 50. De 
score kan bovendien de reflectie zijn van een overlay door de 
analisten van BNP PAM en van een risico dat gepaard gaat met 
controverses en/of met de koolstofintensiteit;

2. De rangschikking van de score in het totaal is bepalend voor het 
aantal klavers (0 tot 10);

3. Validatie van het aantal klavers rekening houdend met uitsluitingen 
voor sectorbeleid en ESG-monitoringcriteria.
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Het opzet is om alle individuele lijnen te beoordelen, of ze duurzaam zijn of niet.

Een methodologie in 4 stappen

Belangrijkste punten
• De duurzaamheidsmethodologie voor individuele lijnen omvat de ESG-criteria voor de praktijken en activiteiten van 

emittenten. 
• Wij maken gebruik van de beste beschikbare informatiebronnen en het onderzoek van de ESG-analisten bij BNP 

Paribas Asset Management.
• Onze ratingmethodologie hanteert dezelfde logica en gemeenschappelijke aanpak voor alle activaklassen met de 

bedoeling in een portefeuille alle financiële instrumenten (aandelen, obligaties, fondsen enz.) te kunnen vergelijken.

De analisten van BNP PAM herbekijken de indicatoren en gaan na of ze de 

meest recente ontwikkelingen weerspiegelen. Het uiteindelijk resultaat 

wordt voor elke indicator "genormaliseerd" en omgezet in “een bijdrage” 

(positief of negatief). 

De bijdrage van de drie pijlers, namelijk E, S en G, wordt toegevoegd aan 

het getal 50 (de neutrale score) en bepaalt de ESG-score van de emittent. 

De ESG-scores worden globaal gerangschikt en het aantal klavers wordt 

toegekend op basis van de (absolute) rangschikking van de emittent. 

Enkel de top-25%-groep krijgt minstens 5 klavers. 


