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Voorwoord ASN
Meten is weten: een oude wijsheid die nog steeds geldt. En ons in staat stelt gefundeerde
beslissingen te nemen. Dit onderzoek laat wederom zien dat duurzaam beleggen en sparen in
GHOLIW]LWRQGDQNVGHPDDWUHJHOYDQKHWKXLGLJHNDELQHWRPKHWÀVFDOHYRRUGHHODIWHERXZHQ
Een duidelijk signaal dat duurzaam sparen en beleggen nog steeds aan populariteit wint in
Nederland.
Duurzaamheid betekent veel voor de toekomst van de Nederlandse economie. Het bespaart
kosten en versterkt de economie op lange termijn. Duurzaamheid verdient daarom een cen-‐
trale plek in ieders ambitie om de economie in Nederland en elders schoon, eerlijk en gezond
te maken.
Begin januari presenteerde MVO Nederland een trendrapport over maatschappelijk verant-‐
woord ondernemen (MVO) in het MKB. Ondernemend Nederland ziet duurzaamheid en MVO niet
meer als kostenpost. Sterker nog, ze zien het steeds meer als een mogelijkheid om kosten te
besparen op korte termijn, omzet te vergroten op langere termijn en hun concurrentievermo-‐
gen te vergroten. Het zorgt voor innovatie en sluit aan bij de verwachtingen van de consument.
Als u zich de wereld van 2050 voor ogen haalt, hoe wilt u dan dat die eruit ziet? De ASN Bank
kiest ervoor een wereld te bevorderen waar in economie en ecologie in evenwicht zijn. Waarin
mensenrechten worden gerespecteerd. Met een goede gezondheidszorg, prettige woningen en
goed onderwijs voor iedereen. We werken daarbij samen met een groeiend aantal bedrijven en
organisatie die de waarde van duurzaamheid omarmen.
Op weg naar de duurzame wereld in 2050, moeten we nú keuzes maken: wel investeren in
sectoren die bijdragen aan de duurzame wereld in 2050, en niet in sectoren die dan zijn ver-‐
dwenen. Die keuzes maken we samen met onze klanten. Via social media, crowdsourcing en
bijeenkomsten betrekken we klanten, deskundigen, duurzame partners en belanghebbenden
bij de invulling van ons beleid. In 2011 deden we dat bij de mensenrechten, in 2012 doen we
dat bij het klimaatbeleid van de ASN Bank.

Jeroen Jansen
Directeur ASN Bank

3

Voorwoord ABN AMRO
Duurzaam sparen en beleggen heeft in de afgelopen decennia steeds meer aandacht gekregen
van particuliere beleggers. Ook institutionele beleggers besteden in toenemende mate aan-‐
dacht aan dit onderwerp. Zij gebruiken verschillende technieken om met hun beleggingsporte-‐
feuilles een bijdrage te leveren aan het versterken van de maatschappelijke structuur en het
beschermen van het milieu. Dit varieert van het uitsluiten van posities in bepaalde bedrijven of
overheden tot stemmen op aandeelhoudersvergaderingen of beleggingen, waarbij het sociale
HQHFRORJLVFKHGRHOSUHYDOHHUWERYHQKHWÀQDQFLsOHUHQGHPHQW
Een consequentie van de groeiende belangstelling voor duurzaam beleggen is dat steeds
meer duurzame elementen zijn terug te vinden in de ‘traditionele’ beleggingsproducten en
–advisering. Steeds meer beleggers willen op één of andere manier een bijdrage leveren aan
een betere wereld. Dat betekent dat in de (nabije?) toekomst het scherpe onderscheid tussen
duurzaam sparen en beleggen en niet-‐duurzaam sparen en beleggen zal vervagen. Dat dan met
HHQYHHOJURWHUYHUPRJHQZRUGWQDJHGDFKWRYHUSHRSOHSODQHWHQSURÀWLVKHWJRHGHQLHXZV
Ook be-‐leggers zijn hierbij goed af: duurzame ondernemingen lijken gemiddeld gesproken een
betere risico-‐rendementsverhouding op te leveren dan minder duurzame bedrijven!
ABN AMRO heeft een lange traditie in beleggingsdienstverlening. Wij zijn overtuigd van de
noodzaak en mogelijkheden om meer duurzaam te beleggen. Vandaar dat wij met veel energie
werken aan een steeds duurzamer beleggingsaanbod dat past bij de maatschappelijke trend.

Richard Kooloos
Hoofd Duurzame Ontwikkeling ABN AMRO
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Voorwoord VBDO
Voor u ligt het 12e onderzoek naar de grootte van de retailmarkt voor Duurzame spaar-‐ en
beleggingsproducten in Nederland.
Om een duurzame en rechtvaardige samenleving te scheppen voor ons en onze kinderen is het
van groot belang dat we ons geld inzetten op die bedrijven, landen en projecten die oplos-‐
singen vinden voor de problemen waarmee we worden geconfronteerd: een sterk groeiende
wereldbevolking, grondstoffenschaarste, energietekort, gebrek aan schoon water, toenemende
ongelijkheid, sociale spanningen en een klimaatcrisis. Institutionele beleggers hebben allang
ontdekt dat duurzaam beleggen leidt tot een vergelijkbaar of hoger rendement en/of een lager
risico. De particuliere belegger schijnt dat nog niet te beseffen, want ze blijft ver achter bij
de professionele beleggers. De overheid helpt niet bepaalt mee met het terugdraaien van de
ÀVFDOHVWLPXOHULQJVPDDWUHJHOHQYRRUGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQZDDUGRRURQGHUDQGHUHGH
tuinbouwsector minder toegang heeft tot goedkoop kapitaal. Tenslotte is een andere belang-‐
ULMNHUHGHQRPGXXU]DDPHQYHUDQWZRRUGWHEHOHJJHQKHWELMGUDJHQDDQHHQVWDELHOHUÀQDQ-‐
cieel systeem dat meer op lange termijn rendement is gericht.
Dit onderzoek toont aan dat er een tweedeling in de markt is opgetreden. Enerzijds groeit de
PDUNWYRRU QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOGH GXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQÁLQNGRRUZDW
HHQJXQVWLJHRQWZLNNHOLQJLV'DDUHQWHJHQNULPSWGHPDUNWYRRUÀVFDDOYULMJHVWHOGHGXXU]DPH
producten. Door deze twee tegengestelde bewegingen is de groei van de totale duurzaam
sparen-‐ en beleggenmarkt beperkt. Ook het marktaandeel groeit niet noemenswaardig. Opval-‐
lend is dat de duurzame spaarmarkt minder hard stijgt dan de totale markt voor sparen en de
duurzame beleggingsmarkt minder hard daalt dan de totale markt voor beleggen. Momenteel
toont de duurzame markt zich dus stabieler dan de totale markt.
Als Vereniging voor Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling is het onze missie om de kapitaal-‐
markt te verduurzamen. De particuliere belegger speelt daarin een rol, omdat deze altijd wel
aan het begin of einde van een keten staat. Onderzoek heeft geleerd dat een van de belang-‐
rijkste redenen om niet duurzaam te handelen het gebrek aan kennis en bewustwording van
duurzaam beleggen is. Daarom zal de VBDO, samen met een aantal deelnemende banken, over
enkele maanden een site lanceren die een overzicht geeft van de op de Nederlandse markt aan-‐
ZH]LJHGXXU]DPHÀQDQFLsOHSURGXFWHQHQGLHQVWHQDDQJHYXOGPHWXLWOHJRYHUKHWEHJULSGXXU-‐
zaamheid. Hiermee willen we het de particuliere belegger mogelijk maken een bewuste keuze
te maken voor duurzaamheid, en daardoor mee te bouwen aan een duurzame samenleving. We
KRSHQRSHHQÁLQNHVWLMJLQJYDQKHWPDUNWDDQGHHOGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQLQ

Giuseppe van der Helm
Directeur VBDO
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Samenvatting
Jaarlijks onderzoekt de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de
samenstelling en grootte van de Nederlandse, particuliere markt voor duurzaam sparen
en beleggen. Dit jaar is de twaalfde keer dat dit onderzoek is gedaan. Dit onderzoek is
JHÀQDQFLHHUGGRRUKRRIGVSRQVRU$61%DQNHQPHGHVSRQVRU$%1$052
:H ]LHQ LQ  HHQ VWHUNH JURHL LQ GH QLHW ÀVFDDO YULMJHVWHOGH GXXU]DPH VSDDU HQ EHOHJ-‐
JLQJVSURGXFWHQHQVWHUNHGDOLQJLQGHÀVFDDOYULMJHVWHOGHSURGXFWHQ+HWPDUNWDDQGHHOYDQGH
duurzame spaar-‐ en beleggingsproducten is nagenoeg gelijk gebleven.
Bewegingen in de markt
Er zijn in 2011 twee tegengestelde bewegingen waar te nemen in de markt voor duurzame
VSDDU HQ EHOHJJLQJVSURGXFWHQ $OOHUHHUVW VWLMJHQ GH QLHW ÀVFDDO YULMJHVWHOGH YDULDQWHQ PHW
'DWZRUGWYHURRU]DDNWGRRUHQHU]LMGVHHQVWLMJLQJYDQYDQGHGXXU]DPHVSDDUSUR-‐
GXFWHQHQDQGHU]LMGVHHQJURHLYDQLQGHGXXU]DPHEHOHJJLQJVSURGXFWHQ
'HÀVFDDOYULMJHVWHOGHGXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVPDUNWGDDUHQWHJHQODDWHHQNULPS]LHQ
YDQ'DWNRPWGRRUHHQGDOLQJYDQLQGHÀVFDDOYULMJHVWHOGHGXXU]DPHVSDDUSUR-‐
GXFWHQHQHHQGDOLQJYDQLQGHÀVFDDOYULMJHVWHOGHGXXU]DPHEHOHJJLQJVSURGXFWHQ'DW
LVYRRUDOWHYHUNODUHQXLWKHWIHLWGDWGHRYHUKHLGLQKHHIWEHVORWHQGHÀVFDOHUHJHOLQJ
gefaseerd af te bouwen.
Markt duurzaam sparen en beleggen blijft groeien
'H GXXU]DPH VSDDU HQ EHOHJJLQJVPDUNW JURHLW PHW  WRW HHQ RPYDQJ YDQ ½ PLOMDUG
'DDUPHHEOLMIWKHWPDUNWDDQGHHOQDJHQRHJJHOLMNPHWYRRUJDDQGMDDUQDPHOLMNRSYDQGH
WRWDOHPDUNW'HGXXU]DPHVSDDUPDUNWLVPHWJHJURHLGWRW½PLOMDUGHQGHGXXU]DPH
EHOHJJLQJVPDUNWJHNURPSHQPHWWRW½PLOMDUG
Opmerkelijk in deze bewegingen is dat de duurzame producten minder hard met de markt
meebewegen dan de reguliere spaar-‐ en beleggingsproducten. Daaruit zou men kunnen
RSPDNHQGDWGHPDUNWYRRUGXXU]DPHÀQDQFLsOHSURGXFWHQ]LFKPRPHQWHHOVWDELHOHUWRRQWGDQ
de reguliere markt.
'HGXXU]DPHVSDDUPDUNWVWLMJWPHWPLQGHUKDUGHUGDQGHWRWDOHVSDDUPDUNW UHJXOLHUHQ
GXXU]DDP JHFRPELQHHUG  'LH JURHLW QDPHOLMN PHW  7HJHOLMNHUWLMG NULPSW GH GXXU]DPH
EHOHJJLQJVPDUNWPHWPLQGHUKDUGGDQGHWRWDOHEHOHJJLQJVPDUNW'LHNULPSWLQPHW
PDDUOLHIVW,QWRWDDOVWLMJWGHGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQPDUNWKDUGHUGDQGHWRWDOH
spaar-‐ en beleggenmarkt. Die bleef in 2011 ongeveer gelijk.
Verantwoord beleggen
Naast het duurzaam beleggen is er ook een nieuwe trend waar te nemen in de markt.
Vrijwel alle Nederlandse banken toetsen hun beleggingsproducten inmiddels aan criteria voor wat
men noemt ’verantwoord beleggen’. De VBDO ziet dit als een positieve ontwikkeling. Door het
‘verantwoord beleggen’ worden bedrijven die producten maken of productiewijzen hanteren
die maatschappelijk onaanvaardbaar geacht worden uitgesloten van investeringen. De criteria
voor verantwoord beleggen zijn weliswaar veel milder dan die van duurzaam beleggen. Maar
het voordeel van deze trend is dat in een groot deel van de beleggingsmarkt nu toetsing plaats-‐
vindt op maatschappelijke criteria.
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Uitdagingen en kansen
De uitdaging voor de komende jaren is om duurzaam sparen en beleggen mainstream te maken.
'DDU ]LMQ ZH PHW HHQ PDUNWDDQGHHO YDQ QDXZHOLMNV  QRJ ODQJ QLHW 'H 9%'2 ZLO ]LFK GH
komende jaren meer toeleggen op het mobiliseren van de particuliere belegger. De vereniging
ziet daar nog veel groeikansen voor het duurzame sparen en beleggen.
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Executive Summary
The Association of Investors for Sustainable Development (VBDO) researches the compo-‐
sition and size of the Dutch retail market for sustainable savings and investments on an
annual basis. This year’s edition is the twelfth time this research has been conducted and
LVEHLQJÀQDQFHGE\PDLQVSRQVRU$61%DQNDQGVSRQVRU$%1$052
The year 2011 saw a strong growth of products that are tax exempted. The market for tax-‐
exempted products, on the other hand, showed a strong decline. As a result, the market share
of total sustainable savings and investment products remained practically unchanged.
Movements in the market
In 2011, two opposite movements in the market for sustainable saving and investment products
FDQEHLGHQWLÀHG)LUVWRIDOOWKHSURGXFWVWKDWDUHQRWLQFOXGHGLQWKHWD[H[HPSWLRQJUHZ
VWURQJO\ZLWK7KLVLVFDXVHGE\DJURZWKRIWKHVXVWDLQDEOHVDYLQJSURGXFWVDQGD
JURZWKRIIRUWKHVXVWDLQDEOHLQYHVWPHQWSURGXFWV
7KH PDUNHW IRU WD[H[HPSWHG VXVWDLQDEOH LQYHVWPHQW SURGXFWV VKRZHG D GHFOLQH RI 
FDXVHGE\DGHFOLQHRIIRUWKHWD[H[HPSWHGVXVWDLQDEOHVDYLQJSURGXFWVDQGDGHFOLQH
RIIRUWKHWD[H[HPSWHGVXVWDLQDEOHLQYHVWPHQWSURGXFWV7KLVFDQEHH[SODLQHGE\WKH
fact that the Dutch government decided in 2010 to incrementally reduce the tax exemption.
The market for sustainable savings and investments keeps growing
7KHWRWDOVXVWDLQDEOHVDYLQJDQGLQYHVWPHQWPDUNHWJUHZLQZLWKWR½ELOOLRQ7KH
PDUNHWVKDUHVWD\VXQFKDQJHGLQFRPSDULVRQWRODVW\HDUUHPDLQLQJDWRIWKHWRWDOPDUNHW
7KHVXVWDLQDEOHVDYLQJVPDUNHWJUHZE\WR½ELOOLRQZKLOHWKHVXVWDLQDEOHLQYHVWPHQW
PDUNHWVKUDQNZLWKWR½ELOOLRQ
It is interesting to note that the movements among the sustainable products are less volatile
than the regular saving and investment products. This could lead to the conclusion that the
PDUNHWIRUVXVWDLQDEOHÀQDQFLDOSURGXFWVLVDWWKHPRPHQWPRUHVWDEOHWKDQWKHUHJXODUPDU-‐
ket.
The total sustainable savings market growth rate was less than the total savings market in
the Netherlands (which is the sustainable and regular market combined). This market grew by
$WWKHVDPHWLPHWKHVXVWDLQDEOHLQYHVWPHQWPDUNHWVKUDQNZLWKOHVVWKDQWKHWRWDO
LQYHVWPHQWPDUNHWLQWKH1HWKHUODQGVZLWKVKUDQNLQE\,QWRWDOWKHVXVWDLQDEOH
savings and investment market had a higher growth rate than the total savings and investment
market (sustainable and regular). This latter market remained unchanged in 2011.
Responsible investments
%HVLGHVVXVWDLQDEOHVDYLQJVDQGLQYHVWPHQWVDQHZWUHQGFDQEHHQLGHQWLÀHGLQWKHPDUNHW
Almost all Dutch banks have implemented criteria for what is called ‘responsible savings and
investment’. The VBDO considers this as a positive development. Due to these ‘responsible
savings and investments’, companies are excluded that make controversial products or operate
in such a way that are considered to be unacceptable by society. The criteria for responsible
investments are less stringent than for sustainable investments, but the advantage is that a
very large share of the savings and investment market now maintains social and environmental
criteria.
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Challenges and opportunities
The challenge for the coming years is to make sustainable savings and investments more main-‐
VWUHDP:LWKDPDUNHWVKDUHRIXQGHUWKLVLVQRW\HWWKHFDVH7KH9%'2DLPVWRFRQWLQXH
mobilising the retail investor in the coming years. The association sees many growth opportuni-‐
ties in this market for sustainable savings and investments.
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1

Inleiding
Voor de twaalfde keer heeft de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO)
onderzoek gedaan naar de grootte en samenstelling van de Nederlandse markt voor duurzame
VSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQYRRUSDUWLFXOLHUHQ+HWRQGHU]RHNLVÀQDQFLHHORQGHUVWHXQGGRRU
hoofdsponsor ASN Bank en medesponsor ABN AMRO.1 Het onderzoek geeft een beschrijving van
de Nederlandse markt voor duurzame spaar-‐ en beleggingsproducten in 2011 en het beschrijft
enkele trends die de afgelopen twaalf jaar zijn gesignaleerd.
Dit onderzoek wordt jaarlijks herhaald om steeds opnieuw de stand van zaken in kaart te bren-‐
gen. De rapportages geven particuliere beleggers en institutionele partijen inzicht in zowel de
omvang van de duurzame spaar-‐ en beleggingsmarkt als de samenstelling en het marktaandeel
ervan. Institutionele partijen kunnen dit onderzoek bovendien gebruiken om trends te sig-‐
naleren en op basis hiervan strategie te bepalen of de grootte van hun marktaandeel vast te
stellen.
Trendbreuk
Na jaren van redelijk stabiele groei in de markt voor duurzaam sparen en beleggen heeft er
in 2010 een trendbreuk plaatsgevonden. Doordat de Nederlandse overheid in 2010 besloot om
GHÀVFDOHYULMVWHOOLQJRSYHUVFKLOOHQGHGXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQDIWHERXZHQ
KHHIW]LFKHHQÁLQNHNULPSLQGLWVSHFLÀHNHJHGHHOWHYDQGHPDUNWYRRUJHGDDQ'HPDUNWYRRU
ÀVFDDOYULMJHVWHOGHGXXU]DPHVSDDUSURGXFWHQNURPSLQPHWHQGLHYDQGHÀVFDDO
YULMJHVWHOGHEHOHJJLQJVSURGXFWHQPHW
'HPDUNWYRRUGXXU]DPHQLHWÀVFDDOYULMJHVWHOGHVSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQGDDUHQWHJHQ
JURHLGHLQRQYHUPLQGHUGGRRUPHWUHVSHFWLHYHOLMNHQ'LW]RUJGHHUYRRUGDWGH
totale markt voor duurzaam sparen en beleggen in 2011 toch nog een groei heeft laten zien van
=HEHUHLNWGDDUPHHHHQRPYDQJYDQ½PLOMDUG
De totale markt voor sparen en beleggen –dat zijn de reguliere en de duurzame spaar-‐ en beleg-‐
JLQJVSURGXFWHQVDPHQEOLMIWQDJHQRHJRQJHZLM]LJG  :HNXQQHQKLHUXLWRSPDNHQGDW
de duurzame markt het in 2011 beter doet dan de totale markt. Het marktaandeel van duur-‐
]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQLVJHOLMNJHEOHYHQQDPHOLMN
De producten in de markt
9RRU]RZHOGHGXXU]DPHVSDDUDOVYRRUGHGXXU]DPHEHOHJJLQJVSURGXFWHQJHOGWGDWHUÀVFDDO
YULMJHVWHOGHSURGXFWHQEHVWDDQHQSURGXFWHQGLH²KRHZHOGXXU]DDPQLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG]LMQ
YDQHHQYHUPRJHQVUHQGHPHQWKHIÀQJ 
Van al deze componenten in de markt is er gekeken in welke omvang (totaal van de balans) ze
worden aangeboden. Zo ontstaat een compleet beeld van de samenstelling van de markt.
Over dit rapport
Het rapport is als volgt ingedeeld. In hoofdstuk twee wordt een beschrijving gegeven van wat
duurzaam sparen en beleggen precies is. Deze informatie dient als begrippenkader voor het
onderzoek.

1

Het dient te worden opgemerkt dat hoewel de beide sponsors betrokken zijn geweest in het onderzoeksproces,
de verantwoordelijkheid voor de resultaten, conclusies en aanbevelingen bij de VBDO ligt

11

In hoofdstuk drie staan de methoden van het onderzoek beschreven. Het daaropvolgende hoofd-‐
stuk beschrijft de resultaten van het onderzoek. De resultaten geven weer hoe de markt voor
duurzaam sparen en beleggen er in 2011 voor staat en beschrijft enkele gesignaleerde trends.
Tenslotte geeft hoofdstuk vijf de conclusies van het onderzoek weer. Ook worden de uitda-‐
gingen voor de markt beschreven en de nieuwe vragen die dit onderzoek opwerpt voor toekom-‐
stig onderzoek.
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2

Achtergronden
Dit hoofdstuk beschrijft de Nederlandse markt voor particuliere spaar-‐ en beleggingsproducten.
De verschillen tussen de vormen van duurzaam sparen en beleggen worden besproken: niet
ÀVFDDO YULMJHVWHOG GXXU]DDP VSDUHQ HQ EHOHJJHQ HQ ÀVFDDOYULMJHVWHOG GXXU]DDP VSDUHQ HQ
beleggen.

2.1 Het verschil tussen regulier en duurzaam sparen en beleggen
Het verschil tussen regulier en duurzaam sparen en beleggen is dat bij de duurzame varianten,
QDDVWKHWÀQDQFLHHOUHQGHPHQWRRNUHNHQLQJZRUGWJHKRXGHQPHWVRFLDOHFULWHULDHQPLOLHX
aspecten. Zo wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inspanningen en prestaties die bedrijven
waarin belegd wordt, leveren om de CO2-‐uitstoot van hun werkprocessen te beperken. Ook
kan de belegger ervan op aan dat zijn geld niet wordt belegd in bedrijven die maatschappelijk
onwenselijke producten maken, zoals clusterbommen.
2QGHUVWDDQGHÀJXXUJHHIWHHQRYHU]LFKWGHVSDDUHQEHOHJJLQJVPDUNWLQ1HGHUODQGHQZHONH
verschillende vormen van sparen en beleggen er zijn.
)LJXXU2YHU]LFKWYDULDQWHQ GXXU]DDP VSDUHQHQEHOHJJHQ
Sparen en
beleggen

Regulier
sparen en
beleggen

Regulier
sparen

Duurzaam
sparen en
beleggen

Regulier
beleggen

Totaal
duurzaam
sparen

Fiscaalvrijgesteld
duurzaam sparen

Totaal
duurzaam
beleggen

Duurzaam
sparen

Fiscaalvrijgesteld
duurzaam beleggen

Duurzaam
beleggen

2.2 Duurzaam sparen
(UEHVWDDQWZHHYHUVFKLOOHQGHYRUPHQYDQGXXU]DDPVSDUHQLQ1HGHUODQG )LJXXU QDPHOLMN
GHYDULDQWZDDUYRRUHHQÀVFDOHYULMVWHOOLQJJHOGWHQHHQYDULDQWZDDUYRRUGLHYULMVWHOOLQJQLHW
geldt. Beide varianten worden in de volgende paragrafen toegelicht.
2.2.1 Duurzaam sparen (niet vrijgesteld)
Bij duurzaam sparen lenen banken geld van spaar-‐ en depositorekeningen uit, waarbij het
spaargeld van de klanten niet wordt geïnvesteerd in projecten of bedrijven die onverantwoord
omgaan met mens of milieu. De criteria die de banken gebruiken bij het selecteren van bedrij-‐
ven waaraan leningen worden verstrekt, verschillen per bank. Op dit moment is het aanbieden
YDQGXXU]DPHVSDDUSURGXFWHQ QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG LQ1HGHUODQGEHSHUNWWRWWZHHDDQELH
ders: de ASN Bank en de Triodos Bank.
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Bij een aantal spaarproducten kan de particulier (een deel van) de rente schenken aan een
charitatieve instelling. De klant kiest het rentepercentage dat aan de gekozen instellingen
wordt gegeven. Soms is een renteschenking een vast onderdeel van de spaarvorm. De rente
wordt hierbij geschonken voordat deze aan de spaarder wordt uitgekeerd en deze kan de gift
als aftrekpost opgeven.
2.2.2 Fiscaal vrijgesteld duurzaam sparen
In 1995 besloot de Nederlandse overheid om duurzaam ondernemen te stimuleren door de par-‐
ticuliere belegger een belastingvoordeel te geven op sparen in duurzame spaarproducten. Zo is
de productgroep ÀVFDDOYULMJHVWHOGH spaarproducten ontstaan. De belegger ontvangt bij deze
VSHFLDDOJHVHOHFWHHUGHVSDDUSURGXFWHQQDDVWGHUHQWHYHUJRHGLQJRRNHHQÀVFDOHNRUWLQJ'H
ÀVFDOHYRRUGHOHQJROGHQLQYRRUHHQPD[LPDDOVSDDUEHGUDJYDQ½
'H ÀVFDOH UHJHOLQJ YRRU GH]H SURGXFWHQ EHVWDDW XLW WZHH FRPSRQHQWHQ 7HQ HHUVWH EHWDOHQ
VSDDUGHUVQLHWGHJHEUXLNHOLMNHYHUPRJHQVUHQGHPHQWVKHIÀQJ LQER[ RYHUKHWJHVSDDUGH
bedrag. Daarnaast wordt de inkomstenbelasting over de inleg verminderd met een extra hef-‐
ÀQJVNRUWLQJ'LHEHGUDDJWYDQKHWLQJHOHJGHEHGUDJ'DWEHWHNHQWGDWVSDDUGHUVLQGH]H
UHJHOLQJ WRW HHQH[WUDUHQGHPHQWYDQERYHQRSGHUHJXOLHUHUHQWHNUHJHQ
(LQGEHVORRWGH1HGHUODQGVHUHJHULQJHHQJHGHHOWHYDQGHÀVFDOHYULMVWHOOLQJJHOHLGHOLMN
DIWHERXZHQQDPHOLMNGHH[WUDKHIÀQJVNRUWLQJYDQ'HYULMVWHOOLQJYDQGHYHUPRJHQVUHQ-‐
GHPHQWVKHIÀQJLVJHKDQGKDDIG
,QRQGHUVWDDQGHWDEHO  LVWH]LHQKRHGHDIERXZYDQGHKHIÀQJVNRUWLQJRSGHYHUPRJHQV
belasting stapsgewijs wordt uitgevoerd:
7DEHO$IERXZÀVFDOHUHJHOLQJ2
Jaar

+HIÀQJVNRUWLQJ

9HUPRJHQVUHQGHPHQWKHIÀQJ

Totaal

2010







2011







2012















2014







+HWLVQRJQLHWKHOHPDDOGXLGHOLMNZDWYRRUHIIHFWKHWDIERXZHQYDQGHÀVFDOHYRRUGHOHQKHHIW
RSGHYUDDJQDDUÀVFDDOYULMJHVWHOGHVSDDUSURGXFWHQ,PPHUVKHWUHQGHPHQWRSGH]HSURGXFWHQ
neemt af.
*URHQFHUWLÀFDDWHQ*URHQEDQNEULHIWZHHYDULDQWHQYDQ*URHQVSDUHQ
%LQQHQKHW*URHQVSDUHQEHVWDDQHUWZHHYRUPHQQDPHOLMNKHW*URHQFHUWLÀFDDWHQGH*URHQ-‐
bankbrief. Voor beide vormen geldt dat het gespaarde geld uitsluitend wordt geïnvesteerd in
door de overheid goedgekeurde groenprojecten. Denk aan duurzame energie of biologische
ODQGERXZ'RRUGHÀVFDDOYRRUGHOLJHUHJHOLQJYRRUJURHQFHUWLÀFDWHQNDQHHQDDQWUHNNHOLMNUHQ-‐
dement worden behaald.
De Groenbankbrief is een spaarvorm die gedurende een aantal jaren een constant inkomen uit
vermogen oplevert. Deze spaarvorm heeft een vaste looptijd, een vaste rente en een minimum
LQOHJ1DDÁRRSRQWYDQJWGHVSDDUGHU]LMQQRPLQDOHLQOHJWHUXJ

2

zie voor meer informatie: www.belastingdienst.nl
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Cultuursparen
Sinds 2009 bestaat een nieuwe vorm van duurzaam sparen, namelijk het cultuursparen. Het
VSDDUJHOGZRUGWJHEUXLNWYRRUGHÀQDQFLHULQJYDQNXQVWHQFXOWXXUSURMHFWHQHQYHUVFKLOOHQGH
culturele instellingen, zoals musea en theaters. Cultuursparen is beschikbaar in de vorm van
deposito’s die voor een bepaalde tijd worden vastgezet.

2.3 Duurzaam en verantwoord beleggen
De VBDO maakt in dit onderzoek verschil tussen duurzaam en verantwoord beleggen en
ÀVFDDOYULMJHVWHOGGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQ$OOHGULHGHYDULDQWHQZRUGHQKLHURQGHUQDGHU
beschreven in een overzicht van instrumenten voor sparen en beleggen ‘met een geweten’.
2.3.1 Instrumenten van de duurzame belegger
Een belegger die besluit om in individuele aandelen of obligaties te beleggen, heeft een aantal
instrumenten om dit op HHQZLM]HWHGRHQ die rekening houdt met mens en milieu:
 Uitsluiting: De belegger besluit in een aantal bedrijven niet te beleggen, omdat deze pro-‐
ducten produceren die niet passen bij de normen en waarden van de belegger. Denk daarbij
aan de productie van bont of wapens. Ook maatschappelijk onverantwoorde gedragingen
van een onderneming kunnen tot uitsluiting leiden. Denk bijvoorbeeld aan het storten van
chemisch afval of het gebruiken van kinderarbeid. Dit instrument wordt uitsluiting genoemd.
Naast bedrijven kunnen beleggers ook landen uitsluiten.
 Positieve selectie: Een ander instrument is de zogenaamde positieve selectie of ‘best-‐in-‐
class.’ Daarbij selecteert de belegger alleen die bedrijven die op het terrein van duur-‐
zaamheid beter presteren dan de rest van de sector. Voorbeelden van zulke bedrijven zijn
bijvoorbeeld: DSM en Akzo Nobel in de chemie. Deze ondernemingen hebben duurzaamheid
hoog op de agenda staan en worden als voorlopers in hun sector gezien. Zulke bedrijven
worden dan geselecteerd. Minder presterende bedrijven worden niet meegenomen in de
beleggingen.
 ESG-‐integratie: Een derde instrument is het meewegen van milieu-‐ en sociale criteria bij
het bepalen van de mate waarin wordt geïnvesteerd in een bedrijf. Risico’s en kansen op
milieu-‐ en sociaal-‐gebied worden dan dus meegenomen in de investeringsbeslissing. Als
bijvoorbeeld een olie-‐ en gasbedrijf jarenlang onder de maat presteert op het gebied van
gezondheid en veiligheid, dan weegt de belegger de daaraan gekoppelde risico’s voor de
waarde van het aandeel mee in de investeringsbeslissing. De belegger besluit dan om voor
een groter gedeelte te beleggen in een oliebedrijf dat systemen heeft ingesteld om die
risico’s uit te bannen.
 Engagement: Een belegger kan ook besluiten om het bedrijf aan te spreken op hun presta-‐
ties. Wanneer een bedrijf bijvoorbeeld niet goed zorgt voor het ecosysteem waarin het
opereert, of discriminatie toepast bij de selectie van werknemers, dan kan een belegger
met het bedrijf in dialoog treden, dit heet engagement. Het wordt vooral toegepast door
institutionele beleggers zoals pensioenfondsen en verzekeraars. Die hebben vaak een goede
onderhandelingspositie omdat ze een relatief groot gedeelte van het aandelenkapitaal van
een bedrijf hebben.
 Stemmen: Ook gebruik maken van het stemrecht van aandeelhouders op de aandeelhou-‐
dersvergaderingen is een instrument om te beleggen met aandacht voor mens en milieu.
Bij een aandeelhoudersvergadering stemmen beleggers op een aantal punten, zoals over
de goedkeuring van de jaarrekening of het aanstellen van bestuurders. Als een aandeel-‐
houder het oneens is over het gevoerde beleid dan kan deze op één van de agendapunten
tegenstemmen. Wanneer voldoende aandeelhouders dit voorbeeld volgen, dan wordt een
bestuursbeslissing niet aangenomen. Bij het stemmen op een aandeelhoudersvergadering
neemt een duurzame belegger sociale en milieu-‐aspecten mee in de overweging om voor of
tegen te stemmen.
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 Impact investeringen: %HOHJJHUV GLH KHW ÀQDQFLHHO UHQGHPHQW QLHW GH KRRJVWH SULRULWHLW
geven, kunnen overgaan tot zogenaamde impact investeringen. Dat zijn beleggingen die
HHQSRVLWLHIPDDWVFKDSSHOLMNHHIIHFWWRWGRHOKHEEHQ LPSDFWÀUVW )LQDQFLHHOUHQGHPHQW
telt mee, maar het is niet de belangrijkste eis van de belegger. Voorbeelden van dit soort
LQYHVWHULQJHQ]LMQLQYHVWHULQJHQLQVFKRQHHQHUJLHRIPLFURÀQDQFLHULQJ
2.3.2 Het verschil tussen verantwoord en duurzaam beleggen
In dit onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen verantwoord en duurzaam beleggen. Een
beleggingsfonds wordt YHUDQWZRRUG genoemd, wanneer het bedrijven of landen uitsluit van
investeringen op grond van sociale en milieu-‐criteria. Andere instrumenten voor duurzaam
beleggen worden bij verantwoord beleggen niet toegepast (bijvoorbeeld engagement en posi-‐
tieve selectie). Grootbanken beleggen tegenwoordig steeds meer verantwoord.
We noemen een beleggingsfonds ‘duurzaam’ wanneer dit gebruik maakt van een combinatie
van de eerdergenoemde duurzame beleggingsinstrumenten. Vaak geldt een ‘ondergrens’ die
bepaald wordt door uitsluitingscriteria. Daar bovenop wordt een analyse toegepast van posi-‐
tieve selectie, ‘best-‐in-‐class’. Vaak wordt ook aan engagement gedaan met de bedrijven die
in de portefeuille zijn opgenomen en er wordt door fondsbeheerders gestemd op aandeelhou-‐
dersvergaderingen.
Themafondsen zijn fondsen waarbij de focus op een bepaald thema ligt. Denk aan zonne-‐
HQHUJLHRIPLFURÀQDQFLHULQJ+HWJDDWIHLWHOLMNRPLPSDFWLQYHVWHULQJHQEHSHUNWWRWHHQVSHFL-‐
ÀHNWHUUHLQ2PPHHJHQRPHQWHZRUGHQLQGLWRQGHU]RHNGLHQHQGHWKHPDIRQGVHQPLQLPDDO
een uitsluitingsbeleid hebben.
2.3.3 Fiscaal-‐vrijgesteld duurzaam beleggen
=RDOV HHUGHU JHQRHPG LQ SDUDJUDDI  KHHIW GH 1HGHUODQGVH RYHUKHLG LQ  HHQ ÀVFDOH
NRUWLQJLQJHYRHUGYRRUEHSDDOGHGXXU]DPHVSDDU²HQEHOHJJLQJVSURGXFWHQ1HWDOVYRRUGHÀV-‐
FDDOYULMJHVWHOGHVSDDUSURGXFWHQJHOGWRRNYRRUGHEHOHJJLQJVSURGXFWHQGDWEHOHJJHUVGH
YHUPRJHQVUHQGHPHQWVKHIÀQJ QLHW KRHYHQ WH EHWDOHQ 'DDUQDDVW JHOGW WRW  HHQ KHIÀQJ-‐
VNRUWLQJYDQ'LWODDWVWHGHHOYDQGHÀVFDOHYRRUGHHOUHJHOLQJZRUGWVLQGVJHIDVHHUG
DIJHERXZG(HQRYHU]LFKWYDQGHDIERXZYDQGH]HUHJHOLQJLVWH]LHQLQWDEHO'HÀVFDOH
YULMVWHOOLQJJROGLQWRWHHQEHGUDJYDQ½
(U EHVWDDQ GULH YHUVFKLOOHQGH VRRUWHQ ÀVFDDO YULMJHVWHOGH GXXU]DPH EHOHJJLQJVSURGXFWHQ
groen beleggen, sociaal-‐ethisch beleggen en cultuurbeleggen.
Groen beleggen
In 1995 hebben de toenmalige Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (VROM), Economische Zaken (EZ), en Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV)
GHÀVFDOHUHJHOLQJJURHQIRQGVHQHQJURHQSURMHFWHQLQKHWOHYHQLVJHURHSHQ+HWGRHOYDQGH
UHJHOLQJLVRPGHÀQDQFLHULQJDDQWUHNNHOLMNHUWHPDNHQYDQSURMHFWHQGLHHHQPLOLHXYULHQGHOLMN
karakter hebben.
,QGHUHJHOLQJJURHQSURMHFWHQZRUGWHHQRSVRPPLQJJHJHYHQYDQFDWHJRULHsQGLHDDQJHPHUNW
kunnen worden als groenproject. Deze projecten krijgen een zogenaamde ‘groenverklaring’,
GLHWLHQMDDUJHOGLJLV9RRUEHHOGHQYDQGH]HFDWHJRULHsQ]LMQ
 QDWXXUHQODQGVFKDSVSURMHFWHQ
 SURMHFWHQRSKHWJHELHGYDQELRORJLVFKHODQGERXZ
 GXXU]DPH HQHUJLHSURMHFWHQ
 SURMHFWHQRSKHWJHELHGYDQGXXU]DPHZRQLQJERXZ
 SURMHFWHQGLHJHULFKW]LMQRSGHUHDOLVDWLHYDQÀHWVSDGHQ
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(HQ JURHQIRQGV PRHW PLQLPDDO  YDQ KHW YHUPRJHQ EHOHJJHQ LQ GH]H GRRU GH RYHUKHLG
goedgekeurde groenprojecten.
Sociaal ethisch beleggen
%HOHJJHUVLQVRFLDDOHWKLVFKHIRQGVHQKHEEHQGH]HOIGHÀVFDOHYRRUGHOHQDOVELMJURHQHEHOHJ-‐
JLQJVSURGXFWHQ6RFLDDOHWKLVFKHSURMHFWHQGLHYRRUGH]HYRUPYDQÀQDQFLHULQJLQDDQPHUNLQJ
komen, worden door de Nederlandse overheid beoordeeld op een aantal criteria. Zo moet het
SURMHFWDDQWRRQEDDUWHQJRHGHNRPHQDDQGHÀQDQFLHULQJYDQSURMHFWHQ NUHGLHWYHUOHQLQJ LQ
ontwikkelingslanden. Projecten moeten in hoge mate in het belang zijn van voedselzekerheid
en voedselverbetering, sociale en culturele ontwikkeling of economische ontwikkeling, werk-‐
gelegenheid en regionale ontwikkeling. Projecten mogen geen negatieve effecten hebben op
milieu en sociale omstandigheden en dienen met participatie van de lokale bevolking en met
behulp van lokale kennis tot stand te komen.
Cultuurbeleggen
6LQGV  MDQXDUL  NXQQHQ SDUWLFXOLHUHQ RRN ÀVFDDOYULHQGHOLMN EHOHJJHQ LQ IRQGVHQ GLH YDQ
belang zijn voor Nederlandse podiumkunsten of musea. Het gaat om fondsen die voor meer dan
 EHOHJJHQ LQ FXOWXUHOH SURMHFWHQ 9RRU EHOHJJLQJHQ LQ GXUINDSLWDDO ZDDURQGHU FXOWXUHOH
SURMHFWHQGLHRSEUHQJVWJHQHUHUHQGHQNDDQVSHHOÀOPVJHOGWGHÀVFDOHYULMVWHOOLQJ
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Onderzoeksmethodiek
In dit hoofdstuk worden de methodes van dataverzameling en analyse voor de duurzame spaar-‐
markt en de duurzame beleggingsmarkt toegelicht. Tenslotte wordt de methode van analyseren
van de data verklaard.

3.1 Doel van het onderzoek
Dit onderzoek heeft als doel particuliere en institutionele beleggers meer inzicht te geven in de
duurzame, Nederlandse spaar-‐ en beleggingsmarkt. De beschrijving van de markt geeft inzicht
in welke partijen er actief in zijn en hoe groot de markt is, zowel absoluut als relatief aan de
totale markt.
Particuliere beleggers kunnen op basis van dit onderzoek besluiten hun gelden duurzaam te
VSDUHQ RI WH EHOHJJHQ +HW JHHIW KHQ LQ]LFKW LQ GH GXXU]DPH ÀQDQFLsOH SURGXFWHQ ]RZHO
ÀVFDDOYULMJHVWHOGDOVQLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG
Voor institutionele partijen is het interessant om te zien hoe dit deel van de markt beweegt.
Dit rapport geeft bovendien een overzicht van de trends in duurzaam sparen en beleggen over
meerdere jaren. De VBDO doet dit onderzoek voor de twaalfde keer.

3.2 Onderzoeksperiode
De periode van onderzoek strekt zich uit over het jaar 2011. Op het eind van het jaar is een
overzicht van de duurzame, Nederlandse, particuliere markt opgesteld. Deze is vergeleken met
die van het jaar ervoor. De data-‐analyse vond plaats tussen februari en april 2012.

3.3 Onderzoeksmethodiek
Alle duurzame spaar-‐ en beleggingsproducten van alle aanbieders aan Nederlandse particu-‐
lieren vormen samen de duurzame spaar-‐ en beleggingsmarkt. Hieronder volgt een beschrijving
van de dataverzameling alsmede van de analyse ervan.
3.3.1 Data en analyse van duurzaam sparen
Om de data met betrekking tot duurzaam sparen te verkrijgen, is er een lijst met, bij de VBDO
bekende, duurzame spaarproducten opgesteld. De lijst bestaat uit producten die in voorgaand
RQGHU]RHN]LMQPHHJHQRPHQHQEHYDW]RZHOGHÀVFDDOYULMJHVWHOGHVSDDUSURGXFWHQDOVGHQLHW
ÀVFDDOYULMJHVWHOGHSURGXFWHQ'H]HOLMVWLVQDDUGHDDQELHGHUVYDQGH]HSURGXFWHQJHVWXXUG
Hen is gevraagd om aan te geven wat het balanstotaal is van hun duurzame spaarproduct(en)
aan het eind van 2011.
'HUHVSRQVRSKHWRQGHU]RHNLV$OOHSDUWLMHQZDDUYDQZHZHWHQGDW]HGXXU]DPHVSDDU-‐
producten aanbieden aan Nederlandse particulieren hebben gereageerd.
Om de lijst van duurzame spaarproducten te actualiseren, is de respondenten gevraagd om
ook nieuwe producten aan te melden, voor zover bij hen bekend. Het gaat dan niet enkel om
spaarproducten van de eigen bank, maar ook die van andere. Dat heeft geen nieuwe duurzame
spaarproducten opgeleverd. De lijst is dus ongewijzigd gebleven.
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'H EDODQVWRWDOHQ YDQ GH ÀVFDDO YULMJHVWHOGH VSDDUSURGXFWHQ ]LMQ ELM HONDDU RSJHWHOG RP GH
RPYDQJ YDQ GH ÀVFDDO YULMJHVWHOGH GXXU]DPH VSDDUPDUNW WH EHFLMIHUHQ +HW]HOIGH LV JHGDDQ
met de markt voor niet-‐vrijgestelde spaarproducten. Er is bovendien een uitsplitising gemaakt
van cultuursparen en groen sparen waardoor deze producten ook afzonderlijk te analyseren
zijn. Samen geven deze gegevens een betrouwbaar beeld van de omvang van de totale markt
YDQDOOHGXXU]DPHVSDDUSURGXFWHQ]RZHOÀVFDDOYULMJHVWHOGDOVQLHWYULMJHVWHOG
De groei (of krimp) van deze markt wordt bepaald door de omvang ervan in 2010 af te zetten
tegen de omvang van de markt in 2011. Op basis van gegevens van eerdere onderzoeken kunnen
ook trends over langere periodes, tot 12 jaar terug, in kaart gebracht worden.
Om het marktaandeel van deze markt te berekenen is bij het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) het cijfer voor de ‘Spaartegoeden eind 2011’ opgevraagd. Dit cijfer geeft de totale spaar-‐
markt in Nederland weer (duurzaam en niet-‐duurzaam gecombineerd). Het marktaandeel wordt
bepaald door de grootte van de duurzame spaarmarkt te delen door de grootte van de totale
spaarmarkt.
3.3.2 Data en analyse van duurzaam beleggen
Om de data voor duurzaam beleggen te verzamelen, is een vergelijkbare methodologie gehan-‐
WHHUGDOVEHVFKUHYHQLQ GXXU]DDPVSDUHQ 'HDDQELHGHUVYDQGHGXXU]DPHEHOHJJLQJV
SURGXFWHQ]RZHOÀVFDDOYULMJHVWHOGDOVQLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG]LMQYHU]RFKWGHEDODQVWRWDOHQ
van de beleggingsfondsen te actualiseren tot aan 2012.
Met het balanstotaal van de producten alleen is niet mogelijk om de omvang van de Neder-‐
landse, particuliere beleggingsmarkt te berekenen. De beleggingen van buitenlandse en insti-‐
tutionele partijen zitten namelijk ook in dat cijfer. Er is de respondenten daarom gevraagd om
ook een goede schatting te maken van het Nederlandse, particuliere aandeel in dat totaalcijfer.
De markt voor beleggingen is iets moeilijker in kaart te brengen dan die van spaarproducten.
Immers, in tegenstelling tot spaarproducten, kan de waarde van het beleggingsproduct niet
alleen stijgen door een grotere vraag (instroom), maar ook door een stijging van de koers van
het beleggingsproduct. Daarom is de respondenten gevraagd ook de netto in-‐ en uitstroom per
beleggingsproduct aan te geven.
Net als bij de spaarproducten is de aanbieders van de duurzame beleggingsproducten gevraagd
om nieuwe producten te melden zodat deze in het onderzoek opgenomen kunnen worden. Er
zijn 6 nieuwe beleggingsproducten aan de lijst toegevoegd.
Om het onderzoek duidelijk af te bakenen, is in de voorgaande edities een ondergrens vast-‐
gesteld voor het aandeel van het fonds dat in Nederlandse, particuliere handen moet zijn.
'LHRQGHUJUHQVLVWRHQYDVWJHVWHOGRS(ULVQDPHOLMNHHQJURRWDDQWDOEXLWHQODQGVHSDU
tijen dat duurzame beleggingsproducten aanbiedt, waarvan slechts een heel klein gedeelte in
Nederlandse handen is.
Om een nog nauwkeurigere schatting van de omvang van de duurzame beleggingsmarkt te
PDNHQLVLQGLWRQGHU]RHN  GHRQGHUJUHQVYHUODDJGQDDU'DWKHHIWJHUHVXOWHHUGLQGH
opname van een aantal nieuwe beleggingsfondsen.
Eén beleggingsfonds wordt anders gemeten dan anderen, namelijk het Triodos Vastgoedfonds.
Bij dit fonds wordt de omvang niet gemeten door te kijken naar het balanstotaal, maar wordt
JHNHNHQQDDUKHWIRQGVWRWDDO'LWRPGDWELMGLWIRQGVLQKHWEDODQVWRWDDOVXEVWDQWLsOHOHQLQJHQ
RSJHQRPHQ]LMQ'DWLVJHEUXLNHOLMNELMÀQDQFLHULQJYDQYDVWJRHGDDQNRSHQ2PGDWGLWRQGHU-‐
]RHN ]LFK VSHFLÀHN ULFKW RS KHW EHOHJG YHUPRJHQ YDQ GH EHOHJJLQJVIRQGVHQ LV ELM GLW IRQGV
ervoor gekozen om het fondstotaal te nemen als indicator voor de omvang.
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De omvang van de markt voor de verschillende duurzame beleggingsproducten (zowel zonder
DOV PHW ÀVFDOH YRRUGHHOUHJHOLQJ  LV EHSDDOG GRRU KHW EDODQVWRWDDO WH YHUPHQLJYXOGLJHQ PHW
(de schatting van) het percentage Nederlandse particuliere beleggers. Deze balanstotalen zijn
bij elkaar opgeteld en vormen samen de totale duurzame beleggingsmarkt voor Nederlandse
particulieren.
%LMGH PDUNW YRRUÀVFDDOYULMJHVWHOGH GXXU]DPH EHOHJJLQJVSURGXFWHQ LVLQ GLW RQGHU]RHNRRN
onderscheid gemaakt tussen groene, sociaal-‐ethische en cultuur beleggingsfondsen.
De groei (of krimp) van de duurzame beleggingsmarkt wordt bepaald door de omvang ervan in
2010 af te zetten tegen de omvang in 2011. De totale Nederlandse particuliere beleggingsmarkt
(duurzaam en niet-‐duurzaam) wordt ieder kwartaal gepubliceerd door De Nederlandsche Bank
(DNB). Dit cijfer wordt gebruikt om het marktaandeel van duurzaam beleggen te bepalen. Door
de omvang van de duurzame beleggingsmarkt te delen door de die van de totale beleggings-‐
markt berekenen we het marktaandeel.

3.4

Duurzaam sparen en beleggen

Door de omvang van de markten voor duurzaam sparen en duurzaam beleggen bij elkaar op te
tellen, wordt de omvang bepaald van de markt voor duurzaam sparen en beleggen.
+HW]HOIGHJHOGWYRRUGHXLWVSOLWVLQJHQ UHVSHFWLHYHOLMNÀVFDDOYULMJHVWHOGVSDUHQHQEHOHJJHQ
en duurzaam sparen en beleggen). Samen geven ze een beeld van de totale particuliere markt
voor duurzaam sparen en beleggen in Nederland. Het marktaandeel daarvan wordt bepaald
door deze af te zetten tegen de totale markt van sparen en beleggen in Nederland.

3.5

Verantwoord beleggen

Zoals beschreven in hoofdstuk 2, is er een nieuwe trend waar te nemen waarbij aanbieders van
beleggingsproducten zogenoemde ‘YHUDQWZRRUGH producten’ aanbieden. In tegenstelling tot
producten in de categorie duurzaam beleggen worden deze ‘verantwoorde’ producten in dit
rapport niet kwantitatief beschreven. De respondenten is slechts gevraagd om aan te geven of
zij naast duurzame spaar-‐ en beleggingsproducten ook (maatschappelijk) verantwoorde pro-‐
ducten aanbieden.
,QGLWUDSSRUWZRUGWGHPDUNWYRRUYHUDQWZRRUGEHOHJJHQQLHWQDGHUJHNZDQWLÀFHHUG5HGHQ
GDDUYRRULVGDWGHGHÀQLWLHVGLHZRUGHQJHKDQWHHUGYRRU¶YHUDQWZRRUGEHOHJJHQ·]RUXLP]LMQ
GDWKHWEHJULSPRHLOLMNWHGHÀQLsUHQLVHQGDDUGRRURRNPRHLOLMNLQFLMIHUVLVXLWWHGUXNNHQ

3.6

Kritische kanttekeningen

Er moet een aantal kritische kanttekeningen geplaatst worden bij de gehanteerde methodolo-‐
gie. Er zijn een aantal factoren waardoor de cijfers kunnen afwijken van de werkelijkheid. Die
worden hier beschreven.
Ten eerste wordt aan de verschillende partijen zelf gevraagd de cijfers aan te leveren. Deze
cijfers worden niet gecontroleerd door de VBDO of een andere onafhankelijke partij. Daarnaast
geven verschillende partijen aan dat het exacte aandeel van Nederlandse, particuliere beleg-‐
gers niet bij hen bekend is. Hier wordt dan een schatting van gemaakt.



'HFLMIHUVYDQGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQ]LMQLQGLWRQGHU]RHNRSQLHXZEHUHNHQG+LHUGRRUZLMNHQGH]H
cijfers af van de gepubliceerde cijfers.
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7HQVORWWHZRUGHQELMEHOHJJLQJVIRQGVHQDOOHHQGLHSDUWLMHQPHHJHQRPHQZDDUPHHUGDQYDQ
het balanstotaal zich in Nederlandse, particuliere handen bevindt (dit was in voorgaande jaren
 'DWEHWHNHQWGDWHHQDDQWDOJURWHEXLWHQODQGVHSURGXFWHQQLHWZRUGWPHHJHZRJHQ'H
markt kan dus groter zijn dan hier wordt weergegeven.
Dit alles leidt ertoe dat de cijfers die in dit onderzoek worden gepubliceerd, gezien moeten
worden als ‘gecalculeerde schattingen’ van de Nederlandse particuliere spaar-‐ en beleggings-‐
markt. De VBDO werkt er steeds aan om deze schattingen zo nauwkeurig mogelijk te cal-‐
culeren. Toch wil de vereniging de lezer wijzen op mogelijke afwijkingen van de werkelijkheid.

3.7

Onderzoeksgroep

,QWDEHOVWDDWHHQRYHU]LFKWYDQGHYHUVFKLOOHQGHGXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQ
die zijn meegenomen in dit onderzoek. Beleggingsfondsen waarvan niet vaststaat dat ze voor
PLQLPDDOLQKDQGHQ]LMQYDQ1HGHUODQGVHSDUWLFXOLHUHQ]LMQQLHWRSJHQRPHQLQGH]HOLMVW
Ook is de lijst geactualiseerd op basis van gegevens die eind 2011 beschikbaar waren.
De in dit overzicht vetgedrukte spaar-‐ en beleggingsproducten zijn dit jaar voor het eerst
meegenomen in dit onderzoek.
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7DEHO0HHJHQRPHQGXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQ
Sparen

Beleggen

Fiscaal vrijgesteld sparen

Fiscaal vrijgesteld beleggen

Groen sparen

Groen beleggen

ABN AMRO Groenbank

ASN Groenprojectenfonds

ABN AMRO Groen Spaardeposito

Triodos Groenfonds

ABN AMRO structured notes (Discovery en Rentevast)

%133DULEDV*URHQ)RQGV

)RUWLV*URHQEDQNEULHYHQ
ING Groen Bank (ING Bank Groen Note, Postbank Groen
5HQWHFHUWLÀFDDW,1**URHQ'HSRVLWR

Sociaal-‐ethisch beleggen

Rabo GroenObligaties

$611RYLE)RQGV

Rabo GroenSparen

2LNRFUHGLW1HGHUODQG)RQGV
7ULRGRV)DLU6KDUH)XQG

Cultuur sparen
Triodos cultuur deposito

Cultuur beleggen

Rabo Cultuurobligaties

Triodos Cultuurfonds

Duurzaam sparen

Duurzaam beleggen

ASN Toevertrouwde middelen

Aegon Duurzaam Aandelenfonds

Triodos

Annexum Dutch Microfund
ASN Aandelenfonds
ASN Milieu & Waterfonds
ASN Mixfonds
ASN Obligatiefonds
$616PDOO 0LGFDS)RQGV
'HOWD/OR\G/:DWHU &OLPDWH)XQG
'HOWD/OR\G1HZ(QHUJ\)XQG
) &6WHZDUGVKLS,QWHUQDWLRQDO)XQG
) &*OREDO&OLPDWH2SSRUWXQLWLHV)XQG
,1*'XXU]DDP$DQGHOHQ)RQGV
ING Liric Duurzaam Top 50
,QVLQJHUGH%HDXIRUW6XVWDLQDEOH9DOXHV)XQG
.HPSHQ6H16H)XQG
5REHFR&OHDQ7HFK&HUWLÀFDDW
Robeco DuurzaamAandelen
SNS Duurzaam Aandelenfonds
7KHRGRRU*LOLVVHQ6XVWDLQDEOH:RUOG,QGH[)XQG
Triodos Vastgoedfonds
7ULRGRV6XVWDLQDEOH(TXLW\)XQG
7ULRGRV6XVWDLQDEOH0L[HG)XQG
7ULRGRV6XVWDLQDEOH%RQG)XQG
7ULRGRV5HQHZDEOHV(XURSH)XQG
7ULRGRV6XVWDLQDEOH3LRQHHU)XQG

Dexia Sustainable Euro Corporate Bonds
Dexia Sustainable North America
'H[LD6XVWDLQDEOH3DFLÀF
ING (L) Invest Sustainable Equity
ING (L) Renta Fund Euro Credit Sustainable
SNS Euro Aandelenfonds
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4

Resultaten
Waar in het vorige hoofdstuk de methoden van onderzoek beschreven werden, staan in dit
hoofdstuk de belangrijkste resultaten van het onderzoek centraal. Dit hoofdstuk is onderver-‐
deeld in de markten voor respectievelijk totaal duurzaam sparen, totaal duurzaam beleggen
en totaal duurzaam sparen en beleggen. Tenslotte wordt de opkomende trend van verantwoord
beleggen beschreven

4.1 Duurzaam sparen
Deze paragraaf beschrijft de resultaten voor de particuliere markt voor totaal duurzaam sparen
in Nederland.
'HRQWZLNNHOLQJYDQGH]HPDUNWLQGHSHULRGH²ZRUGWJHWRRQGLQWDEHOHQJUDÀHN
4.1. De totale markt voor duurzaam sparen is onderverdeeld in duurzaam sparen en duurzaam
VSDUHQPHWÀVFDOHYULMVWHOOLQJ
De totale markt voor duurzaam sparen is tussen 2001 en 2010 ieder jaar (met uitzondering
YDQ PHWPHHUGDQJHJURHLG,QOLHWGHPDUNWQRJHHQJURHL]LHQYDQ,Q
JURHLWGHGXXU]DPHVSDDUPDUNWPHW'HWRWDOHGXXU]DPHVSDDUPDUNWKHHIWLQ
HHQ RPYDQJ YDQ RQJHYHHU ½ PLOMDUG +HW ÀVFDDO YULMJHVWHOGH DDQGHHO GDDUYDQ EHGUDDJW
RQJHYHHUPLOMDUG+HWRYHULJHGHHOEHVODDWRQJHYHHU½PLOMDUG
De totale markt voor sparen in Nederland (duurzaam en niet-‐duurzaam sparen) groeide vorig
MDDUPHWWRWHHQWRWDDOYDQ½PLOMDUG'H]HJURHLZDVJURWHUGDQGLHYDQGHPDUNW
voor duurzaam sparen. Dit resulteerde per saldo in een daling van het marktaandeel van totaal
GXXU]DDPVSDUHQ'LHGDDOGHYDQQDDU
Tabel 4.1 Markt voor duurzaam sparen 2001-‐2011
EHGUDJHQLQ½
Jaar

totaal

% groei

QLHWÀVFDDOYULM
gesteld duurzaam

% groei

ÀVFDDOYULMJHVWHOG

% groei

2001

½



½



½



2002

½



½



½





½



½



½



2004

½



½



½



2005

½



½



½



2006

½



½



½



2007

½



½



½





½



½



½



2009

½



½



½



2010

½



½



½



2011

½



½



½
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*UDÀHNJHHIWGHRQWZLNNHOLQJZHHUYDQGXXU]DDPVSDUHQHQÀVFDDOYULMJHVWHOGGXXU]DDP
VSDUHQ 'XXU]DDP VSDUHQ JURHLGH VWHUN YHUGHU PHW  'DW LV HHQ VLJQLÀFDQW  PHHU GDQ
PDUNWFRQIRUPHJURHL'LHEHGUDDJWLQQDPHOLMNVOHFKWVYRRUGHWRWDOHVSDDUPDUNW
,QGHWRWDDOPDUNWYRRUGXXU]DDPEHOHJJHQGUXNWKHWUHVXOWDDWYDQGHÀVFDDOYULMJHVWHOGHFRP-‐
SRQHQWKHWWRWDDOUHVXOWDDW'HÀVFDDOYULMJHVWHOGHFRPSRQHQWGDDOGHQDPHOLMNPHWPDDUOLHIVW
'LWLVHHQYRRUW]HWWLQJYDQHHQVFKHUSHGDOLQJGLHLQKHWYRRUJDDQGHMDDUDOLVLQJH]HW
2RNYDOWRSGDWGHJURHLYDQKHWGXXU]DDPVSDUHQ QLHWYULMJHVWHOG VLQGVGHSLHNYDQDDQ
het dalen is.
*UDÀHN*URHLHQÀVFDDOYULMJHVWHOGGXXU]DDPVSDUHQ
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'XXU]DDPVSDUHQ QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG
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Als onderdeel van de totale duurzame spaarmarkt is het duurzaam sparen in gewicht aan het
WRHQHPHQ,QZDVKHWDDQGHHOVOHFKWV'DWLVJHVWHJHQWRWYDQGHWRWDOHGXXU-‐
zame spaarmarkt in 2011.
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4.2 Duurzaam beleggen
De omvang van de markt voor duurzaam beleggen is in 2011 gedaald, zoals wordt weergegeven
LQWDEHOHQJUDÀHN:DDUGHPDUNWYRRUGXXU]DDPVSDUHQGHODDWVWHWLHQMDDUVWHHGVLV
gegroeid, heeft de markt voor duurzaam beleggen zich wat meer volatiel getoond. Bij duur-‐
zaam sparen komt de stijging of daling van de markt alleen door de instroom of uitstroom van
gelden. Bij duurzaam beleggen wordt de omvang van de markt ook bepaald door koersschom-‐
melingen.
1DWZHHMDUHQYDQJURHLWRRQWGHPDUNWYRRUGXXU]DDPEHOHJJHQHHQNULPSYDQRQJHYHHU
,QWRWDDOLVGH]HPDUNW½PLOMDUGJURRWHQEHVWDDWYRRU½PLOMDUGXLWÀVFDDOYULMJHVWHOGH
SURGXFWHQHQYRRU½PLOMDUGXLWGXXU]DPHEHOHJJLQJVSURGXFWHQ
'HWRWDDOPDUNWYRRUEHOHJJHQ GXXU]DDPHQQLHWGXXU]DDP LQ1HGHUODQGEHGURHJLQ½
PLOMDUGHQKHHIWHHQVWHYLJHNULPSODWHQ]LHQYDQ'RRUGDWGHNULPSLQGHPDUNWYRRU
duurzaam beleggen minder groot is dan die in de totale beleggingsmarkt, steeg het markt-‐
DDQGHHOYDQGXXU]DDPEHOHJJHQYDQLQWRWLQ
Tabel 4.2 Markt voor duurzaam beleggen 2001-‐2011
EHGUDJHQLQ½
Jaar

totaal
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*UDÀHNJHHIWGHRQWZLNNHOLQJZHHUYDQGXXU]DDPEHOHJJHQHQÀVFDDOYULMJHVWHOGGXXU]DDP
EHOHJJHQ'HPDUNWYRRUGXXU]DDPEHOHJJHQ QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG JURHLGHLQPHW
HQGHPDUNWYRRUÀVFDDOYULMJHVWHOGHEHOHJJLQJVSURGXFWHQGDDOGHPHW=RZHOGHÀVFDDO
vrijgestelde als duurzame beleggingsproducten laten sinds 2009 een negatieve groeitrend zien.
8LWYHUGHUHDQDO\VHYDQGHJHJHYHQVEOLMNWGDWELQQHQGHÀVFDDOYULMJHVWHOGHGXXU]DPHEHOHJ-‐
gingsproducten, het groen beleggen en cultureel beleggen afneemt, maar dat sociaal-‐ethisch
EHOHJJHQHHQJURHLODDW]LHQYDQ
*UDÀHN*URHLHQÀVFDDOYULMJHVWHOGGXXU]DDPEHOHJJHQ
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Waar bij de markt voor duurzaam sparen het duidelijke is dat het gewicht van niet vrijgestelde
GXXU]DPH SURGXFWHQ JURWHU ZRUGW GDQ GH ÀVFDDO YULMJHVWHOGH SURGXFWHQ LV GLW ELM GH EHOHJ-‐
JLQJVSURGXFWHQQLHWKHWJHYDO,QZDVKHWSHUFHQWDJHHQZDWVFKRPPHOLQJHQLVGLWLQ
QRJVWHHGV

4.3 Duurzaam sparen en beleggen
De markt voor duurzaam sparen en beleggen voor Nederlandse particulieren steeg in 2011 van
½PLOMDUGQDDU½PLOMDUGZDWQHHUNRPWRSHHQVWLMJLQJYDQ½PLOMRHQHQ
Wanneer dit vergeleken wordt met de jaren ervoor is het duidelijk dat deze groei erg onder
GUXNVWDDW$OOHMDUHQHUYRRUZDVHUHHQJURHLWH]LHQYDQPHHUGDQPHW]HOIVXLWVFKLHWHUV
QDDURQJHYHHU
9DQDILVGHWRWDOHPDUNWYRRUGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQJHJURHLGYDQELMQD½PLO-‐
MDUGWRW½PLOMDUGKRHGLHRQWZLNNHOLQJKHHIWSODDWVJHYRQGHQZRUGWXLWHHQJH]HWLQWDEHO
HQJUDÀHN
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7DEHO0DUNWYRRUGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQ
EHGUDJHQLQ½
Jaar

totaal

% groei
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:DDUGHPDUNWYRRUGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQLQVWHHJPHWEOHHIGHWRWDOHPDUNW
YRRUVSDUHQHQEHOHJJHQJHOLMN'HWRWDOHVSDDUHQEHOHJJLQJVPDUNWNZDPXLWRS½PLO-‐
jard. Doordat de duurzaam sparen en beleggen markt harder steeg dan de totale markt, steeg
KHWPDUNWDDQGHHOYDQQDDU,QJUDÀHNZRUGHQGHPDUNWDDQGHOHQZHHUJHJHYHQ
van duurzaam sparen, duurzaam beleggen en de combinatie van duurzaam sparen en beleggen
samen.
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*UDÀHN0DUNWDDQGHHOGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQ
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'HDEVROXWHJURHLYDQGHGXXU]DPHVSDUHQHQEHOHJJHQPDUNWYDQ½PLOMRHQNRPWGRRU
HHQ VWLMJLQJ YDQ ½ PLOMRHQ YDQ GXXU]DDP VSDUHQ HQ HHQ GDOLQJ YDQ ½ PLOMRHQ YDQ
duurzaam beleggen. Wanneer er naar de periode 2001-‐2011 wordt gekeken, valt op dat duur-‐
]DDPVSDUHQLQDOOHMDUHQJHJURHLGLVWHUZLMOGXXU]DDPEHOHJJHQLQHQGDDOGH
+HWQHWWRUHVXOWDDWZDVLQDOOHMDUHQSRVLWLHI'LWZRUGWZHHUJHYHQLQJUDÀHN
*UDÀHN$EVROXWHJURHLGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQ
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Het verschil in omvang van de duurzame spaarmarkt en de duurzame beleggingsmarkt wordt
GXLGHOLMNJHPDDNWLQJUDÀHN+LHUXLWEOLMNWGDWGHPDUNWYDQGXXU]DDPEHOHJJHQJHJURHLG
LV YDQ ½ PLOMDUG LQ  WRW ½ PLOMDUG LQ  HHQ VWLMJLQJ YDQ  'H PDUNW YRRU
GXXU]DDPVSDUHQGDDUHQWHJHQJURHLGHYDQ½PLOMDUGLQWRW½PLOMDUGLQZDW
RYHUHHQNRPWPHWHHQVWLMJLQJYDQ
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Tenslotte komt uit de resultaten naar voren dat de markt voor duurzaam sparen en beleggen
QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG ÁLQNLVJHJURHLGLQGHSHULRGHWHUZLMOGHÀVFDDOYULMJHVWHO-‐
GH SURGXFWHQ DDQ KHW DIQHPHQ ]LMQ 'LW ZRUGW GXLGHOLMN XLW GH JUDÀHNHQ   HQ 
*UDÀHNJHHIWGHRPYDQJHQVDPHQVWHOOLQJYDQGHPDUNWYRRUGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQ
ZHHURQGHUYHUGHHOGQDDUÀVFDDOYULMJHVWHOGHSURGXFWHQHQQLHWÀVFDDOYULMJHVWHOGHSURGXFWHQ
+LHUXLWEOLMNWGDWEHLGHFRPSRQHQWHQWRWDDQKHWJURHLHQZDUHQHQGDWKHWÀVFDDOYULM
gestelde deel vanaf 2010 daalt.
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'H GDOLQJ YDQ GH PDUNW YRRU ÀVFDDO YULMJHVWHOGH SURGXFWHQ ZRUGW QRJ HHQV EHYHVWLJG GRRU
JUDÀHNZDDUGHRPYDQJYDQGHYHUVFKLOOHQGHFRPSRQHQWHQQDDVWHONDDULVJH]HW+LHUELM
YDOWRSGDWGHPDUNWYRRUÀVFDDOYULMJHVWHOGHSURGXFWHQWRWHQPHWJURWHUZDVGDQGLHYDQ
GHGXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQ]RQGHUÀVFDOHUHJHOLQJ
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9HUYROJHQVZRUGWLQJUDÀHNGHJURHLYDQGHWZHHFRPSRQHQWHQJHWRRQG+LHUELMYDOWRS
GDWYDQDIGHJURHLYRRUÀVFDDOYULMJHVWHOGHSURGXFWHQQHJDWLHIZDVWHUZLMOGLHYDQGXXU-‐
zame producten ieder jaar nog positief is geweest.
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4.4 Verantwoord beleggen
Verschillende Nederlandse banken hebben besloten om, naast de duurzame beleggingsfondsen
die ze aanbieden en die vaak slechts een klein deel van het totale assortiment omvatten, ook
criteria voor verantwoord beleggen toe te passen op het gehele assortiment.
De criteria voor verantwoord beleggen zijn een stuk minder strikt dan die van de duurzame
be-‐leggingsfondsen, zoals ook wordt toegelicht in hoofdstuk 2. Opgemerkt dient te worden dat
hier niet gekeken wordt naar de fondsaanbieder, zoals bij de duurzame beleggingsfondsen,
maar naar het distributiekanaal. ABN AMRO kan bijvoorbeeld producten aanbieden van ING,
maar ook van Blackrock of BNP Paribas. ABN AMRO zal aan deze fondsaanbieders eisen stellen
om een minimumstandaard te hanteren voor wat betreft de maatschappelijke verantwoorde-‐
lijkheid. De Eerlijke Bankwijzer4, een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty International, Milieu-‐
GHIHQVLH)190RQGLDDO'LHUHQEHVFKHUPLQJHQ,.93D[&KULVWLPDDNWLQ]LFKWHOLMNZHONEHOHLG
banken voeren inzake verantwoord ‘vermogensbeheer’.
Een inventarisatie van het beleid op het vlak van verantwoord beleggen bij de Nederlandse
banken leert dat alle banken zo’n beleid hebben geformuleerd. De zogenoemde ‘verantwoorde
beleggingen’ dienen veelal bedrijven uit te sluiten die zich bezighouden met de productie en
YHUVSUHLGLQJ YDQ ¶FRQWURYHUVLsOH ZDSHQV· DO OLMNW GH GHÀQLWLH YDQ GDW EHJULS QRJDO HHQV WH
per bank verschillen. Daarnaast hebben verschillende banken een beleid op de vier thema’s
geadopteerd dat is overgenomen uit de UN Global Compact: mensenrechten, arbeidsrechten,
milieu, en corruptie5.

4
5

Meer informatie over de Eerlijke Bankwijzer kan worden gevonden op: www.eerlijkebankwijzer.nl
Kijk voor meer informatie over UN Global Compact op www.unglobalcompact.org
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5

Conclusies
In dit hoofdstuk worden de conclusies beschreven. De conclusies worden getrokken op basis
van de resultaten uit hoofdstuk 4. Daarnaast worden uitdagingen voor de markt van duurzaam
sparen en beleggen beschreven.

5.1 Conclusies
In dit onderzoek is onder meer de omvang van de Nederlandse, particuliere, spaar-‐ en beleg-‐
gingsmarkt onderzocht. Dit is gedaan door de balanstotalen van de verschillende duurzame
VSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQ]RZHOÀVFDDOYULMJHVWHOGDOVGXXU]DDP QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG 
bij elkaar op te tellen. Het marktaandeel ten opzichte van de totale spaar-‐ en beleggingsmarkt
is berekend.
Wat opvalt is dat er een tweedeling in de markt is opgetreden. Enerzijds zijn de duurzame
VSDDU HQ EHOHJJLQJVSURGXFWHQ QLHWÀVFDDO YULMJHVWHOG  PHW  JHVWHJHQ 'LW NRPW GRRU
HHQVWLMJLQJYDQLQGHYUDDJQDDUGXXU]DPHVSDDUSURGXFWHQHQHHQJURHLYDQYDQGH
duurzame beleggingsproducten. Hieruit valt op te maken dat duurzaamheid nog altijd populair
is onder de Nederlandse particuliere spaarders en beleggers en dat een steeds grotere groep
YRRUGXXU]DPHSURGXFWHQNLHVWRPDQGHUHUHGHQHQGDQHHQÀVFDOHYULMVWHOOLQJ
'HÀVFDDOYULMJHVWHOGHVSDDUHQEHOHJJLQJVPDUNWGDDOWPHW'DWNRPWGRRUHHQGDOLQJ
YDQYDQGXXU]DPHÀVFDDOYULMJHVWHOGHVSDDUSURGXFWHQHQHHQGDOLQJYDQYDQGH
GXXU]DPH ÀVFDDO YULMJHVWHOGH EHOHJJLQJVSURGXFWHQ 'DW GH 1HGHUODQGVH RYHUKHLG KHHIW
EHVORWHQGHÀVFDOHYULMVWHOOLQJRSEHSDDOGHGXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVSURGXFWHQDIWHERX-‐
wen heeft een groot effect op dit deel van de markt.
6DPHQJHYRHJGLVGHWRWDOHGXXU]DPHVSDDUPDUNWPHWJHVWHJHQWRW½PLOMDUGHQGH
WRWDOHGXXU]DPHEHOHJJLQJVPDUNWJHGDDOGPHWWRW½PLOMDUG,QWRWDDOKHHIWGHWRWDOH
GXXU]DPHVSDDUHQEHOHJJLQJVPDUNWHHQJURRWWHYDQ½PLOMDUGHQKHHIWHHQJURHLJHWRRQG
YDQ+HWPDUNWDDQGHHOYDQGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQLVQDJHQRHJJHOLMNJHEOHYHQLQ
HQNRPWXLWRS
'HPDUNWYRRUGXXU]DPHÀQDQFLsOHSURGXFWHQWRRQW]LFKPRPHQWHHOVWDELHOHUGDQGHUHJXOLHUH
markt voor sparen en beleggen. De duurzame spaarmarkt voor Nederlandse particulieren stijgt
PHW  PLQGHU KDUG GDQ GH WRWDOH VSDDUPDUNW UHJXOLHU HQ GXXU]DDP JHFRPELQHHUG  'LH
VWLMJWPHW
'HGXXU]DPHEHOHJJLQJVPDUNWGDDOWPHWYHHOPLQGHUKDUGGDQGHWRWDOHEHOHJJLQJVPDUNW
LQ1HGHUODQG'LHODDWVWHGDDOWPHWPDDUOLHIVW
,QWRWDDOVWLMJWGHSDUWLFXOLHUHPDUNWYRRUGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQLQ1HGHUODQGPHW
harder dan de totale spaar-‐ en beleggingsmarkt die ongeveer gelijk is gebleven. Dit geeft aan
GDW RQGDQNV KHW LQSHUNHQ YDQ GH ÀVFDOH YRRUGHOHQ YRRU EHSDDOGH SURGXFWHQ GH PDUNW YDQ
duurzaam sparen en beleggen groeit.
Naast de markt voor duurzame beleggingen is er ook een nieuwe trend waar te nemen, het
‘verantwoord beleggen’. Hierbij kiezen de banken ervoor om producten van fondshuizen aan te
bieden die aan veel mildere eisen voldoen dan waar duurzame producten aan getoetst worden.
Deze eisen verschillen per bank.
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Hoewel ‘verantwoord beleggen’ niet als duurzaam wordt aangemerkt in dit rapport, moet toch
worden opgemerkt dat VBDO dit een positieve ontwikkeling vindt. Hierdoor worden namelijk de
bedrijven die ofwel ongewenste producten maken ofwel in het productieproces ongewenst han-‐
delen, uitgesloten.. Het voordeel van deze tendens is morele criteria toegepast worden op een
heel groot deel van de spaar-‐ en beleggingsmarkt. De omvang van de markt voor verantwoord
EHOHJJHQLVQLHWJHNZDQWLÀFHHUGLQGLWRQGHU]RHN

5.2 Uitdagingen en gebieden voor toekomstig onderzoek
Het aandeel van duurzaam sparen en beleggen in de Nederlandse, particuliere markt wordt
steeds groter. Wat vooral positief is, is dat de niet-‐gesubsidieerde markt groeit. Toch blijft dit
gedeelte van de markt nog vrij klein. Het is dan ook de uitdaging om Nederlandse particulieren
nog verder bewust te maken van de duurzame spaar-‐ en beleggingsmogelijkheden die er zijn.
ASN Bank en Triodos Bank spelen hierin een voortrekkersrol, maar het is ook van groot belang
dat de grootbanken duurzame producten aanbieden.
Wanneer particulieren meer en meer overstappen op duurzaam sparen en beleggen, geeft dit
een signaal af aan het bedrijfsleven. Het stimuleert duurzaam ondernemerschap.
Verantwoord beleggen
De opkomst van het ‘verantwoord beleggen’ is een positief omdat daarmee bedrijven met ver-‐
werpelijke producten en handelswijzen steeds verder uit de beleggingen van de Nederlandse
particulieren geweerd worden.
Het risico dat kleeft aan het verantwoord beleggen, is dat sommige beleggers de morele lat
voor hun beleggingen lager leggen en besluiten dat ‘verantwoord’, wat hun betreft, ‘duur-‐
zaam’ genoeg is. Het moet daarom hier opgemerkt worden dat bij deze vorm van beleggingen
onduidelijk is in welke mate zij duurzame ontwikkeling bevordert.
Het is de bedoeling om dit onderzoek volgend jaar te herhalen. Om de vergelijkbaarheid zo
groot mogelijk te houden, zal dat in grote lijnen op dezelfde wijze gebeuren.
Toch is het wenselijk om het onderzoek op een aantal punten uit te breiden. Volgend jaar zal
geprobeerd worden de markt voor verantwoord beleggen kwantitatief in kaart te brengen.
In dit onderzoek is gekeken naar de duurzame beleggingsfondsen. We hebben dit ‘de duurzame
beleggingsmarkt’ genoemd. Echter, particulieren kunnen ook op basis van duurzaamheids-‐
criteria besluiten in individuele duurzame aandelen of obligaties te beleggen. Volgend jaar
wordt geprobeerd om een schatting te maken van de omvang van deze markt.
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Tabel X.1: Omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door Nederlandse particulieren 2001-‐2011

Getallen (x €1.000)

2001

2002

2003

2004

2005

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

Sparen
Cultuur sparen

½



½



½



½



½



JURHLSHUMDDU
Groen sparen
JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPVSDUHQÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPVSDUHQ QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU
Totaal duurzaam sparen
JURHLSHUMDDU
Totaal sparen Nederland

½

½

½

½

18,2%

22,8%

22,6%

11,2%

½
26,1%

½

½

½

½

½

18,2%

22,8%

22,6%

11,2%

26,1%

½

½

½

½

½

14,3%

20,2%

20,0%

8,1%

24,3%

½

½

½

½

½

16,5%

21,7%

21,5%

9,9%

25,3%

½

½

½ ½ ½

% groei totaal sparen

13,9%

9,7%

10,0%

8,2%

5,6%

% marktaandeel duurzaam sparen

2,1%

2,4%

2,6%

2,7%

3,1%

Groen beleggen

½

½

½

½

½

JURHLSHUMDDU

11,6%

6,7%

11,6%

21,2%

27,9%

½

½

½

½

½

13,7%

59,0%

63,9%

½

½

½

½

½

½

½

½

½

½

11,6%

11,0%

11,7%

22,7%

29,7%

½

½

½

½

½

18,9%

-‐20,6%

13,2%

56,2%

-‐5,8%

½

½

½

½

½

15,6%

-‐6,7%

12,4%

38,8%

10,5%

Beleggen

Sociaal-‐ethisch beleggen
JURHLSHUMDDU
Cultureel beleggen
JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPEHOHJJHQÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPEHOHJJHQ QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU
Totaal duurzaam beleggen
JURHLSHUMDDU
Totaal Beleggen Nederland

½

½

½

½

½

% groei totaal beleggen

-‐7,1%

-‐20,0%

8,0%

1,6%

10,0%

% marktaandeel duurzaam beleggen

1,5%

1,8%

1,8%

2,5%

2,5%

½

½

½

½

½

16,2%

19,4%

19,6%

14,1%

27,1%

½

½

½

½

½

16,1%

3,7%

17,9%

22,4%

12,9%

½

½

½

½

½

16,2%

11,9%

18,9%

17,7%

20,6%
½

Sparen en beleggen
7RWDDOGXXU]DDPVSDUHQHQEHOHJJHQÀVFDDO
vrijgesteld
JURHLSHUMDDU
Totaal duurzaam sparen en beleggen (niet
ÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU
Totaal duurzaam sparen en beleggen
JURHLSHUMDDU
Totaal sparen en beleggen

½

½

JURHLSHUMDDU

½ ½
3,9%

-‐3,0%

9,3%

5,9%

7,1%

% marktaandeel duurzaam sparen en
beleggen

1,9%

2,2%

2,3%

2,6%

2,9%

GXXU]DDPVSDUHQYDQGHGXXU]DPH
spaar-‐ en beleggingsmarkt











Absolute groei duurzaam sparen en beleggen

½

½

½

½

½

Absolute groei duurzaam sparen

½

½

½

½

½

Absolute groei duurzaam beleggen

½

½ 

½

½

½
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Tabel X.1: Omvang en groei van duurzaam sparen en beleggen door Nederlandse particulieren 2001-‐2011

Getallen (x €1.000)

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

EURO

½

½

½

Sparen
Cultuur sparen

½



½



½



JURHLSHUMDDU
Groen sparen
JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPVSDUHQÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPVSDUHQ QLHWÀVFDDO
vrijgesteld)
JURHLSHUMDDU
Totaal duurzaam sparen
JURHLSHUMDDU
Totaal sparen Nederland

½

½

½

½

2200,3%

-‐68,1%

½

½

18,8%

20,2%

2,9%

5,5%

-‐13,8%

-‐13,8%

½

½

½

½

½

½

18,8%

20,2%

2,9%

5,6%

-‐10,6%

-‐15,8%

½

½

½

½

½

½

22,8%

20,1%

37,7%

27,6%

25,0%

13,0%

½
20,4%

½ ½ ½ ½ ½
20,1%

17,4%

16,4%

8,6%

2,1%

½ ½ ½ ½ ½ ½

% groei totaal sparen

4,9%

6,3%

6,8%

13,3%

2,1%

5,4%

% marktaandeel duurzaam sparen

3,6%

4,1%

4,5%

4,6%

4,9%

4,8%

Groen beleggen

½

½

½

½

JURHLSHUMDDU

0,0%

-‐3,5%

-‐2,4%

9,8%

-‐11,6%

-‐19,5%

½

½

½

½

½

½

Beleggen

Sociaal-‐ethisch beleggen
JURHLSHUMDDU
Cultureel beleggen

28,6%

39,6%

20,9%

31,3%

26,9%

20,3%

½

½

½

½

½

½

27,2%

9,4%

89,4%

38,7%

-‐14,8%

½

½

½

5,4%

0,9%

0,6%

½

½

33,4%

16,0%

JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPEHOHJJHQÀVFDDO
vrijgesteld
JURHLSHUMDDU
'XXU]DDPEHOHJJHQ QLHWÀVFDDO
vrijgesteld)
JURHLSHUMDDU
Totaal duurzaam beleggen
JURHLSHUMDDU
Totaal Beleggen Nederland

½ ½

½ ½ ½
16,3%

-‐2,2%

-‐11,4%

½ ½ ½ ½
-‐30,0%

28,7%

11,0%

3,5%

½ ½ ½ ½ ½ ½
18,2%

8,7%

-‐16,3%

½ ½

½

22,0%

4,2%

½ ½

-‐3,7%
½

% groei totaal beleggen

5,6%

-‐4,8%

-‐30,1%

20,3%

10,1%

-‐15,1%

% marktaandeel duurzaam
beleggen

2,8%

3,2%

3,8%

3,9%

3,7%

4,2%

½

½

½

½

½

½

15,1%

15,3%

2,4%

7,9%

-‐8,6%

-‐14,7%

½

½

½

26,1%

18,7%

15,5%

Sparen en beleggen
Totaal duurzaam sparen en beleggen
ÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU
Totaal duurzaam sparen en beleggen
QLHWÀVFDDOYULMJHVWHOG
JURHLSHUMDDU

Totaal duurzaam sparen en beleggen ½
JURHLSHUMDDU
Totaal sparen en beleggen

19,8%

½ ½ ½
27,9%

22,2%

11,3%

½ ½ ½ ½ ½
16,8%

8,3%

17,6%

7,6%

0,9%

½ ½ ½ ½ ½ ½

JURHLSHUMDDU

5,1%

2,5%

-‐5,0%

15,0%

4,1%

0,03%

% marktaandeel duurzaam sparen
en beleggen

3,3%

3,8%

4,3%

4,4%

4,6%

4,6%

GXXU]DDPVSDUHQYDQGHGXXU-‐
zame spaar-‐ en beleggingsmarkt













Absolute groei duurzaam sparen en
beleggen

½ ½ ½ ½ ½ ½

Absolute groei duurzaam sparen

½ ½ ½ ½ ½ ½

Absolute groei duurzaam beleggen

½

½ ½ 
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½

½

½ 

www.vbdo.nl / www.goed-‐geld.nl
The VBDO (Dutch Association of Investors for Sustainable Development) aims at generating a sustainable capital market,
DPDUNHWWKDWEULQJVWRJHWKHUVXSSO\DQGGHPDQGQRWMXVWEDVHGRQÀQDQFLDOFULWHULDEXWDOVRRQVRFLDODQGHQYLURQPHQWDODVSHFWV
VBDO focuses its activities on actors in the Netherlands, with the international context.

