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PERSBERICHT 

’s-Hertogenbosch/Amsterdam, 22 maart 2022 
 

Van Lanschot Kempen lanceert twee nieuwe 
BestSelect-fondsen gericht op duurzame thematische 
investeringsdoelen binnen aandelen 
Van Lanschot Kempen heeft twee nieuwe duurzame aandelenfondsen gelanceerd onder de 
BestSelect-paraplu. De fondsen hebben een duidelijk doel: beleggen in bedrijven die 
producten en diensten aanbieden met een vergaande positieve impact op mens en milieu. 
De introductie van deze fondsen maakt voor Van Lanschot Kempen een volgende stap 
mogelijk in het versterken van het duurzaamheidsprofiel van de portefeuilles voor zowel 
institutionele- als private bankingklanten. 

Ook een aantal pensioenfondsen hebben zich reeds gecommitteerd aan de twee duurzame 
BestSelect-fondsen. Het doel hierbij is om in een geconcentreerde aandelenportefeuille te 
beleggen in bedrijven die positieve impact realiseren binnen de thema’s klimaat en goede 
gezondheid. Door de focus op ‘pure play’ ondernemingen met specifieke oplossingsgerichte 
producten / diensten, hebben de fondsen een overweging naar kleine / middelgrote 
beursgenoteerde ondernemingen waardoor de overlap met een brede aandelenindex 
beperkt is. Dit draagt ook bij aan een verdere diversificatie.  

De fondsen worden beheerd door Kempen Capital Management en vallen onder de 
fondsparaplu van BestSelect. Het beleggingsbeleid voor de fondsen wordt uitgevoerd door 
twee externe vermogensbeheerders. Op deze manier kan Kempen, als beheerder van 
BestSelect, meer grip uitoefenen op de beleggingsrichtlijnen en de (duurzame) kaders 
binnen de fondsen dan bij het beleggen in een standaard beleggingsfonds van externe 
beheerders.  

Wilse Graveland, hoofd Fiduciary Management & Institutional Solutions: ‘Met deze twee 
duurzame fondsen bieden we onze klanten een oplossing om gerichte impact te bereiken 
met beursgenoteerde aandelen. Voor de twee fondsen zijn in de mandaatdoelstellingen 
zowel algemene- als minimumdoelstellingen gericht op duurzame ontwikkeling opgenomen. 
Voor beide beheerders zijn duidelijke ESG-rapportageverplichtingen afgesproken. Ook 
wordt gezorgd voor integrale Maatschappelijk Verantwoord Beleggen-communicatie 
waarbij investeringscases met deelnemers kunnen worden gedeeld.’  

Simon Oosterhof, Senior Portfolio Manager: ‘De externe vermogensbeheerders die 
verantwoordelijk zullen zijn voor de dagelijkse beleggingen van de fondsen zijn Hermes en 
M&G Investments. Hoewel dit soort actieve thematische strategieën voor aandelen relatief 
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nieuw zijn, hebben beide beheerders een goed track record van meer dan drie jaar op dit 
gebied. Elke beheerder heeft zijn eigen specifieke beleggingsproces met een sterke focus op 
de positieve impact van de bedrijven waarin ze (potentiëel) beleggen.’  

Beide portefeuilles richten zich op een positieve impact op verschillende Sustainable 
Development Goals (SDG). Met name SDG 3 (goede gezondheid en welzijn), SDG 7 
(betaalbare en schone energie) en SDG 11 (duurzame steden en economieën) zullen goed 
vertegenwoordigd zijn in de portefeuilles.  

 

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com 
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com 

 
Disclaimer 
BestSelect-M&G Global Positive Impact Equity en 
BestSelect-Federated Hermes Global Impact Opportunities 
Equity (de “Subfondsen”) zijn subfondsen van BestSelect 
Funds (het “Fonds”). Kempen Capital Management NV 
(Kempen) is de beheerder van het Fonds. Kempen heeft een 
vergunning als beheerder en staat onder toezicht van de 
Autoriteit Financiële Markten. De Subfondsen zijn onder de 
vergunning van Kempen geregistreerd bij de Autoriteit 
Financiële Markten. De beheerder heeft de uitvoering van 
het beleggingsbeleid onder haar verantwoordelijkheid en 
zeggenschap toevertrouwd aan M&G Investment 
Management Limited en Hermes Fund Managers Ireland 
Limited.  
 
M&G Investment Management Limited staat onder toezicht van de Financial Conduct Authority, de 
financiële toezichthouder in het Verenigd Koninkrijk. staat onder toezicht van de Central Bank of 
Ireland, de financiële toezichthouder in Ierland. 
 
Deze informatie biedt onvoldoende basis voor een beleggingsbeslissing. Lees daarom de Essentiële 
Beleggersinformatie (beschikbaar in het Nederlands) en het prospectus (beschikbaar in het Engels). 
Deze zijn verkrijgbaar op de website van Kempen (www.kempen.com/nl/asset-management). De 
waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst. 
 
Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en 
Investment Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, 
zowel voor onze klanten als voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame 
wealth manager met een lange-termijn focus, dit betekent dat wij proactief streven naar het 
voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het creëren van positieve, lange-
termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext 
Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die 
teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, 
bieden we oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open 
architectuurplatform. We zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van 
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onze klanten kunnen voldoen door hen toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en 
producten binnen al onze bedrijfsonderdelen. 
 
Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com 

 

 


