Biodiversiteitsbeleid
Introductie
Als gevolg van klimaatverandering, ontbossing, landdegradatie, vervuiling van water, bodem en lucht en de
exploitatie van wilde soorten, wordt de biodiversiteit bedreigd. Door niet-duurzame menselijke activiteiten
verliezen we de rijkdom aan planten en dieren als nooit tevoren. Meer dan een miljoen soorten worden
momenteel met uitsterven bedreigd. Tegelijkertijd is de wereldbevolking van wilde soorten de afgelopen
40 jaar al met 60% gedaald. 1
Het verlies aan biodiversiteit brengt materiële systemische, fysieke en transitierisico's met zich mee voor
economieën wereldwijd. De helft van het mondiale bbp, ongeveer 44 biljoen dollar, is gematigd tot sterk
afhankelijk van de natuur en haar diensten. 2
Biodiversiteit is niet alleen essentieel voor het welzijn van mensen en de planeet, het is ook een
fundamenteel onderdeel van lange termijn economische welvaart. Bedrijven zijn afhankelijk van soorten
diversiteit en ecosysteemdiensten om te kunnen blijven bestaan. Beleggers moeten daarom de risico's en
kansen van het verlies aan biodiversiteit in overweging nemen en handelen om deze te beheersen.
Definitie
“BIODIVERSITEIT IS DE VERSCHEIDENHEID AAN LEVENDE ORGANISMEN IN ALLE SOORTEN ECOLOGISCHE SYSTEMEN, WAARONDER DE
TERRESTRISCHE, MARIENE (EN ANDERE AQUATISCHE) ECOSYSTEMEN, EN DE ECOLOGISCHE COMPLEXEN WAARVAN DEZE
ORGANISMEN DEEL UITMAKEN (DIT OMVAT DIVERSITEIT IN SOORTEN, TUSSEN SOORTEN, EN VAN ECOSYSTEMEN).”

CONVENTION ON BIOLOGICAL DIVERSITY (CBD)

Onze positie
Als lange termijn belegger erkennen we hoe het verlies aan biodiversiteit ernstige gevolgen heeft voor de
reële economie en financiële markten. Daarnaast zijn we ons ervan bewust dat het verlies aan biodiversiteit
en de klimaatcrisis onderling afhankelijk zijn. Als het een erger wordt, wordt het ander dat ook. Het herstel
van bossen, bodems en wetlands en het creëren van groen in steden is essentieel om de impact van
klimaatverandering te mitigeren. Wij zijn van mening dat het verlies aan biodiversiteit een systeemrisico
vormt voor de samenleving en het milieu. Wij zijn daarom vastbesloten om rekening te houden met zowel
risico’s als kansen dat verlies aan biodiversiteit biedt, zowel voor onze klanten, als voor het menselijk en
planetair welzijn.
In overeenstemming met onze algemene benadering van verantwoord beleggen, is het doel van dit beleid
om de mogelijke negatieve impact van onze beleggingen te verminderen, positieve verandering aan te
moedigen en bij te dragen aan lange termijn waardecreatie.
Biodiversiteit is één van onze focusthema's op het gebied van duurzaamheid en we zijn ervan overtuigd dat
we kunnen bijdragen aan vooruitgang binnen dit thema. Met de toezeggingen in dit beleid willen we tot de
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leidende financiële instellingen behoren die het verlies van biodiversiteit tegengaan en investeren in
oplossingen die bijdragen aan biodiversiteit.
Gezien de complexiteit van deze mondiale uitdaging, moeten we samenwerken en kennis delen. We zijn
daarom partner van het Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF) en hebben de Finance for
Biodiversity Pledge ondertekend, waarmee we ons verbinden om uiterlijk in 2024 concrete
biodiversiteitsdoelen te stellen. Los daarvan streven we ernaar om de biodiversiteitsvoetafdruk van de
bedrijven waarin we beleggen te verkleinen door middel van voortdurende analyses en engagements.
Verder nemen we deel aan verschillende werkgroepen over biodiversiteit, zoals de werkgroep van De
Nederlandsche Bank (DNB) en van het Platform for Biodiversity Accounting Financials (PBAF). Zie onze
beleidsverklaring hieronder voor meer informatie over onze toezeggingen en doelstellingen.

Van Lanschot Kempen Biodiversiteitsverklaring
Onze aandacht voor biodiversiteit komt tot uiting in ons beleggingsproces en in de oplossingen die we onze
klanten bieden.
Wij zijn gecommitteerd aan:
1. Samenwerken en kennis delen over methodologieën, gegevensbronnen, maatstaven voor biodiversiteit,
doelen en financieringsmethoden. Dit omvat onze toezegging aan:
− Het actief deelnemen aan initiatieven en branchegroepen zoals de DNB-werkgroepen en het
Partnership for Biodiversity Accounting Financials (PBAF).
− Het ondertekenen en implementeren van de Finance for Biodiversity Pledge.
2. Best practices verkennen en het meten van de impact van onze investeringen op biodiversiteit (inclusief
afhankelijke gebieden) verbeteren. Hiertoe zullen we:
− In gesprek gaan met dataleveranciers met als doel het verwerven en analyseren van gegevens m.b.t.
biodiversiteit.
− Eerste stappen zetten in het meten van impact en de afhankelijkheden van onze investeringen op
het gebied van biodiversiteit en ecosysteemdiensten.
3. Het stellen van doelen op het gebied van biodiversiteit.
‒ We zullen in overeenstemming met wetenschappelijk onderbouwde best practices, doelen stellen en
deze intern en extern communiceren.
4. Het integreren van biodiversiteitsrisico’s in onze investeringsprocessen.
− Net als risico's van klimaatverandering beschouwen wij (blootstelling aan) biodiversiteit
gerelateerde risico's als materiële kwesties. We zullen daarom de biodiversiteitsstatistieken van
diverse onderzoek- en dataleveranciers analyseren, om onze investeringen te kunnen beoordelen
op positieve en negatieve impact op biodiversiteit en de sterkste drivers van verlies te kunnen
identificeren.
5. Het streven om met bedrijven de dialoog te voeren en hen te ondersteunen bij het verminderen van
hun negatieve impact en het vergroten van hun positieve impact op biodiversiteit, waarbij we ons
richten op de voor biodiversiteit materiële sectoren en bedrijven. We zullen in het bijzonder
ondernemingen waarin we beleggen aanmoedigen om:
− Negatieve impact op biodiversiteit en ecosysteemdiensten te vermijden of te minimaliseren.
− Levende natuurlijke hulpbronnen op een duurzame manier te beheren.
− De efficiëntie van het verbruik van energie, water en andere natuurlijke hulpbronnen te verbeteren.
− Zich te houden aan het beleid "Geen ontbossing, geen turf en geen uitbuiting".
− Het gebruik van onafhankelijke certificeringssystemen te onderzoeken, zoals FSC en PEFC voor hout,
RSPO voor palmolie, MSC voor visserij.
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6. Onderzoek te doen naar en het ontwikkelen van beleggingsproducten die positieve
biodiversiteitsresultaten opleveren.
− Biodiversiteit maakt deel uit van onze algemene duurzaamheidsdoelstellingen.
− We streven ernaar om in nieuwe fondsen op te nemen dat ze investeren in activiteiten die de
natuur op lange termijn behouden, beschermen en versterken.
− We communiceren deze oplossingen volledig en transparant aan onze klanten.
7. Rapportage
− We zijn ons bewust van de beperkingen van bestaande meetmethoden voor biodiversiteit. Toch
verwachten we dat het rapportageniveau in de loop van de tijd zal verbeteren naarmate er 'een
gemeenschappelijke taal' voor richtlijnen en metrieken wordt vastgesteld.
− We rapporteren jaarlijks over onze eigen biodiversiteitsvoetafdruk en die van onze portefeuilles.
Eveneens rapporteren we over onze voortgang bij het behalen van onze (nog te ontwikkelen)
bedrijfsbrede doelstellingen.
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Biodiversiteit en onze aanpak (maatregelen die we nemen)
We hebben een biodiversiteitsrisicobeoordeling uitgevoerd om onze negatieve impact op biodiversiteit te
identificeren en te beoordelen. De uitkomst van deze beoordeling vindt u in de textbox op de volgende
pagina. Bij Van Lanschot Kempen richten we ons binnen ons beleggingsproces op biodiversiteit via de
hieronder genoemde ESG-criteria. Via deze criteria willen we onze negatieve impact op biodiversiteit
beëindigen (door het uitsluiten van bedrijven), mitigeren (via ESG-integratie en dialoog) of voorkomen.
Uitsluiting en vermijding
Hoewel we geen specifieke uitsluitingscriteria hebben voor biodiversiteit, passen we uitsluitings- en
vermijdingscriteria toe voor bedrijven. Wanneer bedrijven betrokken zijn bij ernstige biodiversiteitsschade
als gevolg van hun zakelijke activiteiten, kunnen we besluiten investeringen in deze bedrijven te beëindigen
of te vermijden. Biodiversiteitsindicatoren maken deel uit van deze beoordelingen.
ESG-integratie
Biodiversiteit maakt deel uit van onze ESG-screening. Het wordt meegenomen in onze beoordeling van
bedrijven via ESG-ratings, controverses en de mate van betrokkenheid. De ESG-screening is gebaseerd op
internationale standaarden en conventies, zoals de OESO-Richtlijnen, UN Global Compact en de Convention
on Biological Diversity. Via de screening trachten we bedrijven te identificeren die activiteiten beoefenen
met een negatieve impact op biodiversiteitsgevoelige gebieden, en die risico’s met zich meebrengen op het
gebied van waterstress en afval. Voor niet-beursgenoteerde activa hebben we een anti-ontbossingsbeleid
voor landinvesteringen. Verder ondersteunen wij Cerado Manifesto en FSC/MSC.
Actief eigenaarschap
Biodiversiteit maakt deel uit van onze engagementaanpak. We gaan actief in gesprek met bedrijven over
biodiversiteit-gerelateerde controverses. In het verleden waren onze dialogen onder meer gericht op
ontbossing, palmolie en het gebruik van pesticiden.
Impact
We erkennen dat er ook oplossingen nodig zijn met een positieve impact op biodiversiteit. We bieden onze
klanten daarom waar mogelijk passende oplossingen voor de verschillende beleggingscategorieën.
Concreet investeren we in op behoud van natuur gebaseerde oplossingen, bijvoorbeeld via ons SDG Land
Fund. Hoewel biodiversiteit al een integraal onderdeel vormt van onze duurzaamheidsaanpak, versterken
we onze engagement met de lancering van dit beleid.

Governance and Rapportage
Governance
Het Van Lanschot Kempen Sustainability Centre stelt het biodiversiteitsbeleid op. De Van Lanschot Kempen
Sustainability Investment Council keurt dit beleid goed. Het beleid wordt jaarlijks geëvalueerd.
Rapportage
We streven ernaar om jaarlijks te rapporteren over onze voortgang met betrekking tot inzet, ambities en
doelstellingen op het gebied van biodiversiteit voor onze klantportefeuilles.
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Biodiversiteitsrisicobeoordeling
WE HEBBEN EEN BIODIVERSITEITSRISICOBEOORDELING UITGEVOERD OM ONZE NEGATIEVE IMPACT OP BIODIVERSITEIT TE
IDENTIFICEREN EN TE BEOORDELEN. VANWEGE DE UITDAGINGEN RONDOM BIODIVERSITEIT, BIJVOORBEELD INZAKE DE
BESCHIKBAARHEID EN KWALITEIT VAN DATA, METRIEKEN EN STANDAARDISATIE, HEBBEN WE EEN TOP-DOWN ANALYSE (GEBASEERD
OP RELEVANTE LITERATUUR OVER BIODIVERSITEITSRISICO'S VOOR DE FINANCIËLE SECTOR VAN BIJVOORBEELD TOEZICHTHOUDERS)
GECOMBINEERD MET EEN BOTTOM-UP ANALYSE UITGEVOERD OP BASIS VAN DE BESCHIKBARE BIODIVERSITEITSGEGEVENS.
TOP-DOWN ANALYSE
OP BASIS VAN ONZE TOP-DOWN ANALYSE KUNNEN WE STELLEN DAT HET VERLIES AAN BIODIVERSITEIT WORDT GEZIEN ALS EEN
MATERIEEL RISICO VOOR DE SAMENLEVING, ECONOMIE EN FINANCIËLE SECTOR. REGELGEVERS EN CENTRALE BANKEN KIJKEN NAAR
BIODIVERSITEITSRISICO'S EN ONDERZOEKEN DE BLOOTSTELLING VAN BELEGGERS AAN DEZE RISICO'S, ZOALS ZE EERDER DEDEN MET
KLIMAATVERANDERING. BIODIVERSITEITSRISICO'S ZIJN RELEVANT VOOR DE FINANCIËLE SECTOR VANWEGE DE ROL BIJ DE
FINANCIERING VAN ECONOMISCHE ACTIVITEITEN. VOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN KUNNEN BIODIVERSITEITSRISICO'S ZICH VERTALEN
IN FINANCIËLE RISICO'S. MET DE CONVENTIE OVER BIODIVERSITEIT DIE IN 2021 EN 2022 PLAATSVINDT KAN MEER BELEID OP HET
GEBIED VAN BIODIVERSITEIT DE NOODZAAK VOOR FINANCIËLE INSTELLINGEN VERSTERKEN OM HUN EIGEN IMPACT OP EN
AFHANKELIJKHEID VAN BIODIVERSITEIT TE BEGRIJPEN. BOVENDIEN HEBBEN KLIMAATVERANDERING EN VERLIES AAN BIODIVERSITEIT
(OP BEPAALDE VLAKKEN) DEZELFDE KENMERKEN, WAARONDER DE COMPLEXITEIT ERVAN, HET ONDERHEVIG ZIJN AAN
(ONOMKEERBARE) OMSLAGPUNTEN EN NIET-LINEAIRE VERANDERINGEN.
ALS EERSTE CENTRALE BANK HEEFT DNB IN 2020 EEN ANALYSE UITGEVOERD VAN DE BLOOTSTELLING AAN BIODIVERSITEITSRISICO'S
VOOR DE NEDERLANDSE FINANCIËLE SECTOR. DE CENTRALE BANK TOONDE AAN DAT NEDERLANDSE FINANCIËLE INSTELLINGEN EEN
SIGNIFICANTE BLOOTSTELLING HEBBEN AAN BIODIVERSITEITSRISICO'S EN ADVISEERDE FINANCIËLE INSTELLINGEN OM REKENING TE
HOUDEN MET DEZE RISICO'S.
BOTTOM-UP ANALYSE
OM BINNEN ONZE INITIËLE BOTTOM-UP BEOORDELING TE KOMEN TOT DAADWERKELIJKE POTENTIËLE NEGATIEVE IMPACT OP
BIODIVERSITEIT, HEBBEN WE GEBRUIK GEMAAKT VAN DE BESCHIKBARE BIODIVERSITEITSGEGEVENS. HIERBIJ HEBBEN WE EEN ANALYSE
UITGEVOERD OP EEN MARKTINDEX (ALS PROXY VOOR ONZE INVESTERINGEN). UIT ONZE ANALYSE BLEEK DAT DE ACTUELE NEGATIEVE
IMPACT OP BIODIVERSITEIT ZICH LIJKT TE CONCENTREREN OP EEN BEPERKT AANTAL BEDRIJVEN, VOORNAMELIJK ACTIEF IN DE
METAAL- EN MIJNBOUWSECTOR (VIA AFVAL VAN MIJNEN EN DE MIJNEN), AUTOMOBIELSECTOR (FABRIKANTEN, VIA BETROKKENHEID
BIJ GIFTIGE EMISSIES), ENERGIESECTOR (OLIE EN GAS, VIA OLIE SPILLS), VOEDSELSECTOR (LANDBOUW EN VERPAKT VOEDSEL,
BIJVOORBEELD VIA BETROKKENHEID BIJ DE PRODUCTIE VAN PALMOLIE) EN ELEKTRICITEITSVOORZIENING (VIA
ELEKTRICITEITSOPWEKKING). ONZE ANALYSE TOONDE VERDER AAN DAT WANNEER WE KIJKEN NAAR DE MOGELIJKE NADELIGE
GEVOLGEN VOOR BIODIVERSITEIT, WE OVER HET ALGEMEEN NOGAL WAT OVERLAP VAN SECTOREN ZIEN, NAMELIJK IN VOEDSEL (VIA
DE INKOOP VAN GRONDSTOFFEN), LANDBOUW (VIA LANDGEBRUIK), METAAL EN MIJNBOUW (VIA RESIDUEN EN MIJNEN) EN ENERGIE
(OLIE EN GAS, VIA OLIE- EN GASWINNING). VOOR REGIO’S WAARIN NEGATIEVE BIODIVERSITEITSIMPACT ZICH CONCENTREERT IS HET
VANWEGE DE RUWE PROXY DIE WE HEBBEN GEBRUIKT (GEBASEERD OP LOCATIE VAN HET HOOFDKANTOOR), TE VOORBARIG OM
BRUIKBARE INZICHTEN TE VERMELDEN.
DEEP-DIVE PALM OLIE
DE RESULTATEN VAN ONZE DEEP-DIVE IN PALMOLIE TOONDEN AAN DAT DE MEESTE BEDRIJVEN DIE BETROKKEN ZIJN BIJ PALMOLIE,
ACTIEF WAREN IN DE LANDBOUW- EN VOEDINGSSECTOR EN (GEBASEERD OP LOCATIE VAN HET HOOFDKANTOOR) GEVESTIGD WAREN
IN ENKELE OPKOMENDE LANDEN (MALEISIË, INDONESIË EN THAILAND).
VOORUITBLIK
DEZE ANALYSE IS EEN STARTPUNT EN HET STREVEN IS OM DEZE DE KOMENDE JAREN TE VERBETEREN, ZOALS VERMELD IN ONZE
BIODIVERSITEITSVERKLARING HIERBOVEN.
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DISCLAIMER

OVERIGE INFORMATIE

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend
bestemd voor algemene doeleinden. Deze publicatie is geen
aanbod en u kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.
Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst
mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de selectie van externe
bronnen. Wij kunnen niet garanderen dat de informatie van deze
bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en volledig is of
in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid
voor druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we
hebben opgenomen in deze publicatie te actualiseren of te
wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud van de publicatie
worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging.

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge
Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch
nr. 16038212 met btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01,
is als bank geregistreerd in het Wft-register en staat onder toezicht
van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98, 1000 AB
Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam.
Eventuele klachten kunt u richten aan Van Lanschot Kempen NV of
de afdeling Klachtenmanagement van het hoofdkantoor, Postbus
1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch.

