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ESG-criteria (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur, zullen de komende jaren steeds belangrijker worden, zo blijkt uit de 
antwoorden van beleggers en adviseurs in de Schroders Global Investor Study 2016. 
 
Verantwoord of duurzaam beleggen is voor de vermogensbeheersector een speerpunt geworden: de waarde van duurzame 
beleggingen is in twee jaar tijd gestegen van USD 13 biljoen naar USD 21 biljoen.* 
  
In de Schroders Global Investor Study werden 20.000 beleggers uit 28 landen, elk met een belegd vermogen van minimaal 
€ 10.000 of het equivalent daarvan, om hun mening gevraagd. Ook 1.836 financieel adviseurs namen deel aan het onderzoek. 
 
De belangrijkste bevindingen waren: 

– ESG wordt steeds belangrijker: Naast de 22% van de adviseurs voor wie ESG nu al een belangrijk element is bij de 
aanbeveling van fondsen, verwacht 62% van deze groep dat ESG de komende vijf jaar een steeds grotere rol gaat 
spelen. Bij de beleggers hechten de millennials – de beleggers van de toekomst – meer belang aan ESG-aspecten 
dan oudere generaties. 

– Bereidheid ESG-beleggingen langer aan te houden: Op dit moment houden wereldwijde beleggers hun 
beleggingen gemiddeld 3,2 jaar aan, en zouden ze ESG-beleggingen gemiddeld 2,1 jaar langer aanhouden dan hun 
normale beleggingen. 82% van de beleggers was bereid duurzame beleggingen langer de tijd te geven om het 
beoogde resultaat te bereiken. 

– Een verschil in houding tussen adviseurs en beleggers: Adviseurs laten ESG-aspecten bij de keuze van 
beleggingen minder zwaar meewegen dan beleggers.  

– Bereidheid het geweten te volgen: De meerderheid van de beleggers zou (ten minste) overwegen een goed 
renderende belegging te verkopen als zou blijken dat de belegging niet aan de ESG-criteria voldoet.  

– Geografische verschillen: Het onderzoek maakt duidelijk dat de houding van beleggers per continent en per land 
verschilt. Beleggers in Azië en Noord- en Zuid-Amerika zijn het meest geneigd beleggingsbeslissingen op ESG-
factoren te baseren, Europeanen het minst.  

 
ESG wordt belangrijker: de antwoorden van adviseurs en millennials 
Adviseurs verwachten, mogelijk in het besef van de toenemende belangstelling en de kritische blik van beleidsmakers, dat ESG-
kwesties een steeds belangrijker element in hun fondsaanbevelingen zullen worden.  
 
De onderstaande grafiek laat zien dat ESG-aspecten nu voor ongeveer een vijfde (22%) van de adviseurs een belangrijk 
element in hun fondsadviezen zijn, terwijl meer dan drie vijfde (62%) verwacht dat ze het binnen vijf jaar belangrijk zullen zijn. 
Aan de andere kant heeft 16% van de adviseurs geen idee wanneer ze ooit ESG-factoren in hun aanbevelingen zullen 
betrekken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Volgens de recentste schattingen van de Global Sustainable Investment Alliance is het bedrag aan duurzaam belegd vermogen tussen 2012 en 2014 
gestegen van USD 13 biljoen naar USD 21 biljoen.  
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De belangstelling voor ESG onder de beleggers van de toekomst zal toenemen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat beleggers 
van de millennium-generatie – geboren tussen begin jaren ’80 en 2000 – nu al meer sympathie voor verantwoord en duurzaam 
beleggen hebben.  
 
Vergeleken met oudere beleggers is deze groep van 18 – 35 jaar geneigd ESG-factoren belangrijker te vinden bij de keuze van 
een belegging. Beleggers werd gevraagd op een schaal van 0 tot 10 aan te geven hoeveel belang zij bij de keuze van hun 
beleggingen hechten aan ESG-factoren, waarbij 0=Helemaal niet belangrijk en 10=Doorslaggevend.  
 
Tabel 1: Het belang van ESG: Millennials vs. 36 jaar en ouder  

ESG-element Millennials 36 jaar en ouder 

Goed ondernemingsbestuur 7,4 7,0 

Maatschappelijke verantwoordelijkheid 7,3 6,7 

Impact op het milieu 7,2 6,6 

Positieve impact op lokale maatschappelijke problemen 7,2 6,5 

Positieve impact op mondiale maatschappelijke problemen 7,2 6,4 

Gemiddelde 7,3 6,6 
 
Naarmate de leeftijdsgroep hoger wordt, neemt het belang van ESG-factoren af. Gepensioneerde beleggers (65 jaar en ouder) 
scoorden het laagst met gemiddeld 5,8, gevolgd door babyboomers (52 – 64 jaar) met 6,2 en generatie X (35 – 54 jaar) met 7,0. 
 
Millennials lijken ook geneigd een ESG-gerichte belegging langer vast te houden. Negen van de tien (91%) respondenten in 
deze groep gaf aan een belegging in een dergelijk product minder snel te zullen verkopen – tegen drie kwart (76%) van de 
beleggers van 36 jaar en ouder.  
 
Bovendien zijn ze ook sneller geneigd ‘foute’ beleggingen te verkopen, zoals uit onderstaande tabel blijkt. Het grootste verschil 
tussen de leeftijdsgroepen is te zien bij bedrijven die in het nieuws zijn om de verkeerde redenen. Er waren ook enkele 
onderwerpen waar millennials minder belang aan hechten dan de 36+-groep (zie hieronder). 
 
De antwoorden op deze vragen worden later in het rapport verder uitgewerkt. 

Belang van ESG in toekomstige aanbevelingen

22%

13%

27%

15%

7%

16%

Wereldwijd

Ja, ze zijn al belangrijk

Ja, in het komende jaar

Ja, in de komende 1 - 3 jaar

Ja, in de komende 3 - 5 jaar

Ja, over meer dan 5 jaar

Nee

Denkt u dat ESG-criteria in de toekomst een belangrijk element van uw fondsaanbevelingen zullen worden
en zo ja, wanneer?

Tijdsbestek

Gemiddeld
2,1 jaar

Adviseurs
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Tabel 2: Millennials zijn eerder geneigd ‘foute’ beleggingen te verkopen  

Onderwerp Millennials 36+ groep Verschil 

In het nieuws om de verkeerde redenen, bv. terugroepacties 31% 23% 8 

Gebruik van belastingmijdende constructies 31% 24% 7 

Gebruik van dierproeven 36% 29% 7 

Negatieve bijdrage aan de klimaatverandering 32% 26% 6 

Geassocieerd met tabak of alcoholische producten 24% 18% 6 

Slechte reputatie op het gebied van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid 

36% 32% 4 

Geassocieerd met gokken 31% 29% 2 

Geassocieerd met wapenproductie/-handel 38% 37% 1 

Geassocieerd met porno/seksindustrie 37% 40% -3 

Banden met repressieve regimes 38% 42% -4 

Percentage respondenten dat zijn geld “beslist” zou weghalen uit een goed renderende belegging als zou blijken dat het belegd was in dergelijke bedrijven. 
 
Verschil in houding tussen adviseurs en beleggers  
Bij de beleggers was de gemiddelde score voor het belang van ESG-factoren een 6,9 op een schaal van 0 tot 10, terwijl dit bij de 
adviseurs 6,6 was.  
 
In het VK gaven de beleggers een gemiddelde score van 6,1 tegen 5,4 voor de adviseurs. Nog groter was het verschil in de VS, 
waar de beleggers een gemiddelde score van 7,3 gaven en de adviseurs 5,5, en in Duitsland waar de score bij de beleggers 
6,5 en bij de adviseurs 5,6 was.  
 
Als we echter maar specifieke ESG-aspecten kijken, zien we ook overeenkomsten.  
 
Bij het aanbevelen van beleggingsproducten beschouwen adviseurs goed ondernemingsbestuur als het belangrijkste ESG-
criterium, met een gemiddelde score van 7,0. Een goede reputatie op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid 
(6,6), een positieve impact op het milieu (6,5), op lokale maatschappelijke problemen zoals armoede en dakloosheid (6,4) en 
niet-lokale maatschappelijke vraagstukken zoals klimaatverandering (6,4) werden ongeveer even belangrijk gevonden. 
 
Particuliere beleggers lijken dezelfde prioriteiten te hebben en hechten eveneens het meeste belang aan goed 
ondernemingsbestuur (7,2). Dit werd gevolgd door een goede reputatie op het gebied van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid (6,9), een positieve impact op het milieu (6,8), op lokale maatschappelijke problemen (6,7) en op niet-lokale 
maatschappelijke problemen (6,7). 
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Particuliere beleggers 

 
 
Adviseurs 

 

ESG-factoren als drijfveer voor beleggingen
 

Relatief belang

7,2

6,9

6,8

6,7

6,7

Goed ondernemingsbestuur (bv. bestuursstructuur, eerlijke
beloning werknemers)

Goede reputatie op het gebied van maatschappelijk
engagement  (bv. diversiteit, mensenrechten, bescherming

consument)

Positieve impact op het milieu (bv. spant zich in om zijn
effect op klimaatverandering te beperken/verzachten;

onbesproken gedrag betreffende gevaarlijk afval;
duurzaamheid)

Positieve impact op lokale maatschappelijke problemen
(bv.armoede, dakloosheid, sociaal welzijn)

Positieve impact op bredere maatschappelijke problemen
(bv. wereldwijde armoede, klimaatverandering)

Wereldwijd

Hoe belangrijk zijn de volgende aspecten op het gebied van milieu en maatschappij voor u bij de keuze 
van beleggingen? Relatief belang: (0) Helemaal niet belangrijk – (10) Doorslaggevend

Schroders Global Investor Study 2016 | Particuliere beleggers

ESG-factoren als drijfveer voor beleggingen
 

Relatief belang

7,0

6,6

6,5

6,4

6,4

Goed ondernemingsbestuur (bv. bestuursstructuur, eerlijke
beloning werknemers)

Goede reputatie op gebied van maatschappelijk
engagement (bv. diversiteit, mensenrechten, bescherming

consument)

Positieve impact op het milieu (bv. spant zich in om zijn
effect op de klimaatverandering te beperken/verzachten;

onbesproken gedrag betreffende gevaarlijk afval;
duurzaamheid)

Positieve impact op bredere maatschappelijke problemen
(bv. wereldwijde armoede, klimaatverandering)

Positieve impact op lokale maatschappelijke problemen
(bv. armoede, dakloosheid, sociaal welzijn)

Wereldwijd

Hoe belangrijk zijn de volgende aspecten op het gebied van milieu en maatschappij voor u bij het 
aanbevelen van beleggingsproducten? Relatief belang: (0) Helemaal niet belangrijk – (10) Doorslaggevend

Adviseurs

Schroders Global Investor Study 2016 | Adviseurs
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De hoge sores van beleggers én adviseurs voor maatschappelijke verantwoordelijkheid en goed ondernemingsbestuur wijzen 
erop dat beide groepen zich bewust worden van de relevantie van ESG-aspecten voor een goed risicomanagement, in het besef 
dat slecht ondernemingsgedrag op dit vlak op den duur rendement kan kosten. 
 
Anderzijds kunnen de lagere scores van een positieve impact op lokale – en vooral bij adviseurs – mondiale maatschappelijke 
problemen, zoals klimaatverandering en wereldwijde armoede, betekenen dat beleggers op deze punten nog geen sterk verband 
leggen tussen een beter ESG-beleid en betere rendementen. 
 
Ook de vraag om welke redenen ze beleggingen zouden verkopen, leverde bij beleggers en adviseurs verschillende 
antwoorden op. 
 
Bij de beleggers zou ongeveer twee vijfde zijn geld “beslist” terugtrekken als zou blijken dat het belegd was in een bedrijf dat 
banden heeft met repressieve regimes (40%) of geassocieerd wordt met porno of de seksindustrie (39%) of met wapenhandel/-
productie (38%). 
 
Particuliere beleggers 

 
 
Minder zwaarwegende maar nog steeds mogelijke redenen – waarbij ongeveer de helft van de beleggers aangaf te “overwegen” 
zijn geld terug te trekken – waren: als zou blijken dat een bedrijf een slechte reputatie heeft op het gebied van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid (47%), negatief bijdraagt aan klimaatverandering (48%) of in het nieuws is om de verkeerde redenen (48%).  
 
In totaal zou drie kwart (75%) van de beleggers ten minste overwegen zijn geld terug te trekken als een bedrijf om de verkeerde 
redenen in het nieuws was; hieruit blijkt dat velen waarde hechten aan reputatie en merk, en beseffen dat deze door slechte pers 
ernstige schade kunnen lijden.  
 
Het onderzoek laat zien dat adviseurs minder gevoelig zijn voor negatieve ESG-aspecten dan particuliere beleggers, maar 
onderstreept eens te meer hoe lastig het is algemeen geldende ethische normen te formuleren. Zoals in de volgende figuur te 
zien is, zou tussen een kwart en een derde van de adviseurs een klant “beslist aanraden” een belegging te verkopen als blijkt dat 
het bedrijf banden heeft met repressieve regimes (32%), geassocieerd wordt met porno of de seksindustrie (29%), zich 
bezighoudt met wapenproductie of -handel (28%) of een slechte reputatie op het gebied van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid heeft (27%). 
 
  

Gevolgen negatieve ESG-aspecten voor belegging
 

Zou u uw geld weghalen of overwegen weg te halen uit een belegging die goed rendeert, als u 
erachter kwam dat het belegd is in de volgende soorten bedrijven?

20%

28%

26%

20%

28%

32%

23%

32%

25%

42%

40%

33%

36%

47%

40%

38%

48%

42%

48%

38%

40%

39%

38%

34%

32%

30%

28%

27%

26%

21%

Banden met repressieve regimes

Geassocieerd met porno/seksindustrie

Geassocieerd met wapenproductie/-handel

Slechte reputatie op het gebied van maatschappelijk
engagement, bv. mensenrechten, arbeidsomstandigheden

Gebruik van dieproeven

Geassocieerd met gokken

De huidige activiteiten dragen negatief bij aan de
klimaatverandering

Zou legale belastingmijdende constructies gebruiken

In het nieuws om de verkeerde redenen, bijvoorbeeld
terugroepacties

Geassocieerd met tabak of alcoholische producten

Nee Overwegen Beslist terugtrekken

De roep van het geweten

Wereldwijd

80%

72%

74%

80%

72%

68%

77%

68%

75%

58%

Ten minste overwegen
Wereldwijd
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Adviseurs 

 
 
Beleggingsperiode 
Net zoals problemen als gevolg van zwak ondernemingsbestuur vaak pas na lange tijd aan het licht komen, zo duurt het ook 
geruime tijd voordat de heilzame effecten van een goed bestuur merkbaar worden. Daarom is het kortetermijndenken van veel 
beleggers – volgens ons onderzoek houden particuliere beleggers hun beleggingen normaal gesproken gemiddeld 3,2 jaar aan 
– een groot probleem bij beleggingen die een positieve impact op het milieu of maatschappelijke vraagstukken kunnen hebben. 
 
Gevraagd hoeveel langer dan normaal ze belegd zouden blijven in producten die een positieve impact op het milieu of 
maatschappelijke problemen kunnen hebben, verklaarde 60% maximaal drie jaar extra tijd te willen geven. Er was echter ook 
een vrij grote minderheid (12%) die deze producten helemaal niet langer zou houden. 
 
Gemiddeld zouden beleggers een duurzame belegging 2,1 jaar langer aanhouden dan normaal. 
 
Ook adviseurs zijn bereid deze producten meer tijd te gunnen, zoals hieronder te zien is. 
 
  

Gevolgen negatieve ESG-aspecten voor belegging
 

Hoe waarschijnlijk is het dat u klanten zou adviseren geld terug te trekken uit een goed renderende
belegging als u erachter kwam dat het belegd was in de volgende soorten bedrijven?

20%

23%

29%

30%

33%

34%

35%

38%

45%

50%

47%

50%

42%

41%

46%

47%

42%

44%

37%

37%

32%

27%

28%

29%

22%

19%

23%

18%

18%

13%

Banden met repressieve regimes

Slechte reputatie op gebied van maatschappelijk
engagement, bv. mensenrechten, arbeidsomstandigheden

Geassocieerd met wapenproductie/-handel

Geassocieerd met porno/seksindustrie

In het nieuws om de verkeerde redenen, bv. terugroepacties

De huidige activiteiten dragen negatief bij aan de
klimaatverandering

Geassocieerd met gokken

Gebruik van dierproeven

Zou legale belastingmijdende constructies gebruiken

Geassocieerd met tabak of alcoholische producten

Zou het niet aanraden Zou overwegen het aan te raden Zou het beslist aanraden

De roep van het geweten

Wereldwijd

80%

77%

71%

70%

67%

66%

65%

62%

55%

50%

Ten minste overwegen
Wereldwijd
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Adviseurs
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Particuliere beleggers 

 
 
Adviseurs 

 

Gevolgen positieve ESG-aspecten voor belegging

12%

7%

16%

21%

16%

8%

8%

7%
6% Niet langer dan normaal

Tot 6 maanden langer

6-12 maanden langer

1-2 jaar langer

2-3 jaar langer

3-4 jaar langer

4-5 jaar langer

5-10 jaar langer

Weet het niet

Bij beleggingen die een positieve impact op het milieu of maatschappelijke problemen kunnen hebben, 
duurt het soms een tijd voordat dit resultaat bereikt is. Hoeveel langer dan normaal zou u belegd blijven in 
zulke producten?

Beleggingsperiode

Wereldwijd

Gemiddeld
2,1 jaar

Schroders Global Investor Study 2016 | Particuliere beleggers

Gevolgen positieve ESG-aspecten voor aanbeveling

28%

5%

10%

16%

14%

7%

6%

9%
5%

Wereldwijd

Niet langer dan normaal

Tot 6 maanden langer

6-12 maanden langer

1-2 jaar langer

2-3 jaar langer

3-4 jaar langer

4-5 jaar langer

5-10 jaar langer

Weet het niet

Bij beleggingen die een positieve impact op het milieu of maatschappelijke problemen kunnen hebben, 
duurt het soms een tijd voordat dit resultaat bereikt is. Hoeveel langer dan normaal zou u uw klanten 
adviseren dergelijke beleggingsproducten aan te houden?

Beleggingsduur

Gemiddeld
2,0 jaar

Adviseurs

Schroders Global Investor Study 2016 | Adviseurs
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Belang van ESG-factoren: geografische verschillen  
Het onderzoek bracht niet alleen in kaart hoeveel belang respondenten aan ESG hechten, maar ook hoe dit per land en per 
continent verschilt. Beleggers in Azië en Noord- en Zuid-Amerika geven aan meer belang aan ESG-factoren te hechten dan 
Europese beleggers, zoals in onderstaande tabel te zien is. In de bijlage zijn nog meer tabellen te vinden met 
landenklassementen voor elke categorie. 
 
Tabel 3: Het belang van ESG-factoren bij het beleggen, per regio  

Onderwerp Europa Azië Noord- en 
Zuid-Amerika WERELDWIJD 

Goed ondernemingsbestuur  
(bv. eerlijke beloning werknemers, bestuursstructuur) 

6,8 7,4 7,7 7,2 

Goede reputatie op het gebied van maatschappelijk engagement  
(bv. diversiteit, mensenrechten, bescherming consument) 

6,6 7,1 7,5 6,9 

Positieve impact op het milieu  
(bv. beleid inzake klimaatverandering) 

6,5 7,0 7,3 6,8 

Positieve impact op lokale maatschappelijke problemen  
(bv. armoede, dakloosheid) 

6,4 6,9 7,3 6,7 

Positieve impact op mondiale maatschappelijke problemen  
(bv. wereldwijde armoede, klimaatverandering) 

6,3 7,0 7,2 6,7 

Belang bij het nemen van beleggingsbeslissingen, gemiddelde score op de schaal: 0=Helemaal niet belangrijk – 10=Doorslaggevend. 
 
 
Conclusie 
Milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur zijn aspecten die steeds meer aandacht van de beleidsmakers krijgen. 
Misstappen van ondernemingen – vooral in spraakmakende zaken zoals het Volkswagen emissieschandaal in 2015 – krijgen 
steeds verreikendere gevolgen en beleggers moeten rekening houden met een kritischere blik en scherper toezicht op het 
ondernemingsgedrag, en hogere boetes voor bedrijven die tekortschieten. 
 
Voor aandeelhouders kan dit alleen maar betekenen dat ESG een nog belangrijker element in hun beslissingen wordt, niet alleen 
als instrument om risico’s te beperken maar ook als bron om hoger rendement te genereren.  
 
Het zou ook moeten leiden tot een andere houding bij adviseurs en particuliere beleggers. Nu worden ESG-factoren vaak nog 
beschouwd als “mooi om te hebben”, maar in de toekomst zullen ze een integraal onderdeel van elke adequate 
beleggingsanalyse moeten worden. Uiteindelijk kan het beleggers duur te staan komen als zij geen rekening houden met alle 
toekomstige kosten van de manier waarop een bedrijf zich nu gedraagt. 
 
Op langere termijn zal deze ontwikkeling vermoedelijk in een stroomversnelling raken, als millennials hun inkomenspiek bereiken 
en hun opvatting over de manier waarop hun geld belegd wordt, bepalend wordt. Op de kortere termijn zullen beleidsmakers het 
voortouw nemen, en zullen bedrijven en beleggers moeten volgen. 
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Bijlage 
Tabel 4: Belang dat beleggers hechten aan een positieve impact op het milieu, per land 

Land Score 

1. Indonesië 8,5 

2. Brazilië 8,2 

3. China 7,7 

4. Chili 7,6 

4. India 7,6 

4. Thailand 7,6 

7. Zuid-Afrika 7,3 

7. Taiwan 7,3 

9. VS 7,2 

10. VAE 7,1 

10. Italië 7,1 

10. Rusland 7,1 

13. Portugal 6,9 

14. Spanje 6,8 

15. Frankrijk 6,7 

15. Zuid-Korea 6,7 

17. Hongkong 6,6 

17. Singapore 6,6 

19. Canada 6,5 

20. Duitsland 6,4 

20. Polen 6,4 

22. Australië 6,2 

23. Zweden 6,1 

23. Zwitserland 6,1 

25. België 6,0 

25. VK 6,0 

27. Nederland 5,9 

28. Japan 5,6 

Belang van een positieve impact op het milieu bij het nemen van beleggingsbeslissingen; gemiddelde score op de schaal: 0=Helemaal niet belangrijk – 
10=Doorslaggevend. 
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Tabel 5: Belang dat beleggers hechten aan goed ondernemingsbestuur, per land 

Land Score 

1. Indonesië 8,7 

2. Brazilië 8,4 

3. Thailand 8,0 

4. China 7,9 

5. Chili 7,8 

5. India 7,8 

5. Rusland 7,8 

8. Zuid-Afrika 7,7 

8. Taiwan 7,7 

10. VS 7,6 

11. VAE 7,4 

11. Italië 7,4 

13. Zuid-Korea 7,3 

14. Portugal 7,2 

15. Spanje 7,1 

15. Hongkong 7,1 

17. Singapore 7,0 

17. Canada 7,0 

19. Duitsland 6,9 

20. Frankrijk 6,8 

20. Polen 6,8 

20. Australië 6,8 

23. Zwitserland 6,5 

23. Zweden 6,5 

25. VK 6,4 

26. België 6,2 

26. Japan 6,2 

28. Nederland 5,9 

Belang van goed ondernemingsbestuur (bv. bestuursstructuur, eerlijke beloning werknemers) bij het nemen van beleggingsbeslissingen; gemiddelde score 
op de schaal: 0=Helemaal niet belangrijk – 10=Doorslaggevend. 
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Tabel 6: Belang dat beleggers hechten aan maatschappelijke verantwoordelijkheid, per land 

Land Score 

1. Indonesië 8,4 

2. Brazilië 8,3 

3. Thailand 7,8 

3. China 7,8 

3. Chili 7,8 

6. India 7,7 

7. Rusland 7,4 

7. Zuid-Afrika 7,4 

7. Taiwan 7,4 

7. VS 7,4 

11. VAE 7,3 

12. Italië 7,2 

13. Spanje 7,1 

14. Portugal 7,0 

15. Canada 6,8 

16. Zuid-Korea 6,7 

16. Hongkong 6,7 

18. Singapore 6,6 

18. Frankrijk 6,6 

18. Polen 6,6 

21. Duitsland 6,5 

22. Australië 6,4 

23. Zwitserland 6,1 

23. VK 6,1 

25. Zweden 6,0 

25. België 6,0 

27. Nederland 5,9 

28. Japan 5,8 

Belang van goede reputatie op het gebied van maatschappelijke verantwoordelijkheid (bv. diversiteit, mensenrechten, bescherming consument) bij het nemen 
van beleggingsbeslissingen; gemiddelde score op de schaal: 0=Helemaal niet belangrijk – 10=Doorslaggevend. 
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Tabel 7: Belang dat beleggers hechten aan lokale maatschappelijke problemen, per land 

Land Score 

1. Indonesië 8,4 

2. Brazilië 8,1 

3. Thailand 7,8 

4. Chili 7,7 

5. China 7,6 

5. India 7,6 

7. VAE 7,3 

8. Rusland 7,2 

8. VS 7,2 

10. Zuid-Afrika 7,1 

10. Taiwan 7,1 

12. Italië 7,0 

13. Spanje 6,9 

13. Portugal 6,9 

15. Hongkong 6,8 

16. Canada 6,6 

16. Zuid-Korea 6,6 

16. Frankrijk 6,6 

19. Singapore 6,5 

19. Polen 6,5 

21. Duitsland 6,2 

21. Australië 6,2 

23. VK 5,9 

24. Zwitserland 5,8 

24. Zweden 5,8 

24. België 5,8 

27. Nederland 5,7 

28. Japan 5,3 

Belang van een positieve impact op lokale maatschappelijke problemen (bv. armoede, dakloosheid, sociaal welzijn) bij het nemen van 
beleggingsbeslissingen; gemiddelde score op de schaal: 0=Helemaal niet belangrijk – 10=Doorslaggevend. 
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Tabel 8: Belang dat beleggers hechten aan wereldwijde maatschappelijke problemen, per land 

Land Score 

1. Indonesië 8,3 

2. Brazilië 8,1 

3. Thailand 7,7 

4. China 7,6 

4. India 7,6 

6. Chili 7,5 

7. VAE 7,2 

7. VS 7,2 

7. Taiwan 7,2 

10. Zuid-Afrika 7,1 

11. Rusland 7,0 

11. Italië 7,0 

13. Spanje 6,9 

14. Portugal 6,8 

15. Hongkong 6,7 

15. Zuid-Korea 6,7 

17. Singapore 6,6 

18. Canada 6,5 

19. Frankrijk 6,4 

19. Polen 6,4 

21. Duitsland 6,3 

22. Australië 6,1 

23. VK 5,9 

24. Zwitserland 5,8 

24. Zweden 5,8 

24. België 5,8 

24. Nederland 5,8 

28. Japan 5,6 

Belang van een positieve impact op mondiale maatschappelijke problemen (bv. armoede, klimaatverandering) bij het nemen van beleggingsbeslissingen; 
gemiddelde score op de schaal: 0=Helemaal niet belangrijk – 10=Doorslaggevend. 
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Opmerkingen: Over de Global Investor Study 2016 van Schroders  
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit 
onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, 
Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. ‘Beleggers’ worden in dit onderzoek gedefinieerd als mensen 
die de komende twaalf maanden ten minste € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar 
veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de 
landen waarop het onderzoek betrekking heeft. Tussen 7 april en 29 april 2016 werden ook 1.836 onafhankelijke financieel 
experts ondervraagd; deze vertegenwoordigen de opvattingen van adviseurs in elk van de acht landen waar dit onderzoek 
gedaan werd: Australië, Duitsland, Italië, Hongkong, Zuid-Korea, Singapore, het VK en de VS. NB: als de som van percentages 
niet exact 100% is, komt dat door afronding of doordat op sommige vragen meer dan een antwoord mogelijk is. 
 
Belangrijke informatie: Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen 
aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden 
gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit 
document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde 
resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde 
inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet 
terugkrijgen. Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, 
geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken 
worden opgenomen of beluisterd. 
 


