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Nog even geduld; we beginnen om 20:00

Deze presentatie is bedoeld om uitleg te geven over duurzaam beleggen. Wij, als DuurzaamBeleggenAcademie B.V., 
willen je hier graag mee op weg helpen. 

We delen onze kennis met de deelnemers van onze cursussen en programma’s. Dat doen we naar eer en geweten. De 
informatie die wij delen is met de grootste zorg samengesteld. Echter weten wij ook dat iedere situatie anders is en “one-
size-fits-all” oplossingen niet bestaan. De resultaten van de diensten van DuurzaamBeleggenAcademie B.V. zullen van 
persoon tot persoon verschillen. 

Wij geven geen beleggingsadvies en bemiddelen niet in financiële producten. Beleggers zijn zelf verantwoordelijk voor 
zijn of haar handelen op de beurs. De informatie die we tonen in de slides zijn ter illustratie en verduidelijking van de 
lesstof en kunnen niet direct worden gebruikt om een beleggingsbeslissing te nemen.

Beleggen brengt risico’s met zich mee. Beleg nooit met geld dat je niet kunt missen. In het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst.

Verwijzingen en hyperlinks naar websites van derden zijn bedoeld ter informatie. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de 
inhoud van externe websites en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade opgelopen door het 
gebruik van deze externe websites.



5 tips voor duurzame 
beleggers 

Lynx Masterclass

23 augustus 2022



Vandaag gaan we 3 vragen beantwoorden:

1. Waarom zou je duurzaam beleggen

2. Hoe kies je de beste duurzame aandelen

3. Hoe kan DBAC daarbij helpen



1. Even voorstellen…



Loege Schilder

20+ jaar ervaring als professioneel belegger

• Optiehandelaar

• Vermogensbeheerder

• Adviseur van banken, verzekeraars 
en pensioenfondsen

Blogger, auteur en spreker

• BNR nieuwsradio

• IEX.nl / Belegger.nl

• Fiscalert

• Telegraaf Media Groep

Gecertificeerd trainer voor ESG-beleggen



2. Waarom DBAC?



Voor mij begon
het aan de 

keukentafel…



3. Wat is duurzaam 
beleggen?



Wat is duurzaamheid?



Verantwoord vs. Duurzaam beleggen
ESG classificatie



Van lichtgroen naar donkergroen



4. Waarom zou je kiezen 
voor duurzaam?



Klimaattransitie



IEA: 6700 miljard nodig

Clean energy investments 2020-2050



Europa loopt voorop, maar ligt achter



Innovatie is noodzakelijk



Metastudies: relatie ESG en rendement

Conclusie

“Uit 80% van de geanalyseerde studies bleek dat 

zorgvuldige duurzaamheidsprocedures een 

positief effect hebben op de performance van 

beleggingen.”

Conclusie

“In 62,4% van de studies droegen ESG-factoren 

positief bij aan de financiële prestaties van 

bedrijven. Slechts 10% was negatief.”



MSCI World SRI index

Bron: MSCI

2017 2018 2019 2020 2021

MSCI World 7,51% -4,11% 30,02% 6,33% 31,07%

MSCI World SRI 8,62% -1,99% 32,19% 9,96% 36,72%

Verschil 1,11% 2,12% 2,17% 3,63% 5,65%



ESG niveau en ESG momentum

Bron: MSCI



Bron: McKinsey

“ESG had kunnen helpen bij 
90% van de faillissementen”

“ESG schandalen hebben $534 
miljard marktwaarde gekost in 6 jaar”

Risico van ESG beleggen is lager



5. 5 tips voor duurzame 
beleggers



Tip 1

Breng je 
duurzame 
voorkeuren in 
kaart



Tip 2

Kies voor 

bedrijven met 

‘pricing power’



Tip 3

Wees voorzichtig 
met het 
voorspellen van 
de toekomst



Tip 4

Kies voor 
bedrijven die zich 
al hebben 
bewezen



Kies voor bedrijven die zich al hebben bewezen



Tip 5

Ook in traditionele 
sectoren vind je 
duurzame 
koplopers



6. Hoe helpt DBAC 
beleggers



DBAC dashboard met Topselectie

Duurzaamheidsanalyse

Kwalitatieve review

Financiële analyse

> 3.500 aandelen Topselectie van 40 aandelen



Resultaten Topselectie

Gegevens zijn ontleend aan Refinitiv Eikon per 1/8/2022. 



DBAC mogelijkheden

Toegang tot DBAC-dashboard

€ 39/md of 365/jr

Speciaal voor deelnemers van dit webinar:

Bij afsluiten van een jaarabonnement 

1 persoonlijke coachingsessie t.w.v. € 195 gratis



Aanmelden

Meld je nu aan!

www.dbac.nl



7. Samenvatting & 
afronding



Vandaag gaan we 3 vragen beantwoorden:

1. Waarom zou je duurzaam beleggen

2. Hoe kies je de beste duurzame aandelen

3. Hoe kan DBAC daarbij helpen



BEDANKT!

Meer weten:

www.dbac.nl
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