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Brexit: het effect op verantwoord beleggen 
 

  Op de korte termijn kan de Brexit-uitslag zorgen voor tegenwind op de financiële markten en 
onzekerheid over de wet- en regelgeving. 

  Beleggen voor de lange termijn is in tijden van verhoogd risico zo mogelijk nog belangrijker 
geworden. 

  De onvrede die aan deze stemuitslag ten grondslag ligt, vraagt meer dan ooit om een duurzamere 
vorm van kapitalisme 

We leven in een wereld na de Brexit-uitslag en bevinden ons 
nog maar in de beginfase, waarin ontwikkelingen op zowel 
politiek vlak als op de financiële markten aanhouden. De 
algemene effecten zijn eerder al uitgebreid aan de orde 
gekomen in onze publicatie “Early impressions: Perspectives on 
Brexit”. In deze viewpoint richten we ons op één van onze 
kernactiviteiten: verantwoord beleggen.  
 
Per saldo zijn wij van mening dat duurzaam beleggen een 
wereldwijde trend is en het besluit van de Britten om uit de 
Europese Unie te stappen, verandert daar niets aan. Voor ons 
engagement met ondernemingen over de beheersing van 
problemen op het gebied van milieu, maatschappij en 
corporate governance (ESG) is per definitie een lange adem 
nodig. Een volatiele markt heeft daar weinig invloed op. Toch 
verandert de context waarin wij als verantwoord belegger - 
met het hoofdkantoor in Londen - opereren. Dit onder invloed 
van de verstrekkende oorzaken en gevolgen van de 
referendumuitslag. 
 
 
Gevolgen voor onze duurzame fondsen  
 
Onze duurzame fondsen zijn actief beheerde fondsen die 
ondernemingen uitsluiten als ze betrokken zijn bij 
controversiële activiteiten of als ze niet voldoen aan minimale 
duurzaamheidsnormen. Diezelfde fondsen hebben een 
voorkeur voor ondernemingen die sterk zijn in de beheersing 
van ESG-risico’s en -kansen. 
 
 
 

De volatiele aandelenmarkten en de vlucht naar ‘defensieve’ 
sectoren kunnen op de korte termijn nadelig uitwerken op 
fondsen die op duurzaamheid zijn gescreend. Dit soort 
beleggingsfondsen heeft doorgaans namelijk weinig tot geen 
belangen in tabak, defensie en grondstoffenwinning. Kijken we 
verder dan de huidige periode van ongebruikelijke 
marktactiviteit, dan valt er nog altijd veel te zeggen voor de 
langetermijnbenadering van beleggen, die wij in onze 
duurzame fondsen hanteren. Bij aandelen en bedrijfsobligaties 
gaat het ons namelijk om kwaliteitsondernemingen met een 
solide corporate govervance en een degelijke strategie voor de 
lange termijn; ondernemingen die een superieure winstgroei in 
het vooruitzicht stellen. Dit soort ondernemingen kunnen op de 
(middel)lange termijn nog altijd een betere koersontwikkeling 
laten zien. Daarnaast verkeren ze in een goede uitgangspositie 
om het gezicht te worden van de sterk veranderde, nieuwe 
realiteit.  
 
 
In dialoog met ondernemingen: denk aan de lange 
termijn 
 
In tijden van onzekerheid of een zwakke economie hebben 
bedrijven vaak de neiging om te bezuinigen en in de 
crisismanagement-modus te gaan staan. Bij BMO Global Asset 
Management verwachten we dat de Brexit waarschijnlijk tot 
een economische vertraging in het VK leidt, al biedt de zwakke 
pond aan exporterende bedrijven enig soelaas.  
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In een klimaat van achterblijvende groei en onzekerheid over 
de wet- en regelgeving kan het op de Britse markt (maar 
mogelijk ook in de hele Europese Unie) lastiger worden om 
van het ondernemingsbestuur de aandacht en tijd te krijgen 
voor langetermijnvraagstukken, zoals klimaatverandering. 
In onze directe contacten met ondernemingen zullen we blijk 
geven van inlevingsvermogen voor wat betreft het lastigere 
klimaat. Toch blijven we hameren op het belang van de 
langere termijn. Dat weegt nu zo mogelijk nog zwaarder.  
 
 
Onzekere wet- en regelgeving 
 
Voor de regelgeving maakt de stemuitslag in eerste instantie 
niets uit. Het duurt immers nog minstens twee jaar (en 
mogelijk nog langer) voordat de Brexit een feit is. De Britse 
stem telt echter minder mee in het Europese overleg. De Britse 
economie krijgt tevens te maken met onzekerheid over hoe de 
Britse wet- en regelgeving nu precies van de Europese wordt 
losgemaakt. 
 
In de financiële sector speelt nu vooral de kwestie 
‘paspoorten’, namelijk dat vermogensbeheerders in alle 
rechtsgebieden van de EU in de hele regio toegang tot de 
markt hebben. Dat deze problematiek met succes wordt 
opgelost, is de sleutel naar het voortbestaan van Londen als 
‘centre of excellence’ voor verantwoord beleggen. 
 
Het VK had zich daarnaast ook sterk gemaakt voor de opname 
van sterke principes voor verantwoord beleggen in belangrijke 
Europese wetgeving, in het bijzonder de richtlijn voor de 
kapitaalmarktunie en de herziene richtlijn voor de rechten van 
de aandeelhouders. Het verliezen van invloed kan een 
negatieve factor blijken bij de uiteindelijk evenwichtige, 
lopende onderhandelingen. 
 
Het klimaat- en energiebeleid is eveneens een belangrijk 
aandachtsgebied. De Europese wetgeving richt zich op een 
gezamenlijk Europees beleid, onder andere in de vorm van het 
Europese Emissions Trading Scheme (ETS). De EU is inmiddels 
niet meer de belangrijkste bepalende factor voor het Britse 
energiebeleid. Het akkoord in Parijs heeft een breder, 
internationaal pad uitgestippeld; het VK heeft zojuist een 
ambitieuze uitstootdoelstelling geformuleerd – de nieuwe 
relatie met de EU zal waarschijnlijk weinig invloed hebben op 
de richting waarin één en ander zich ontwikkelt. Potentieel 
belangrijker zijn de politieke gevolgen van de Brexit-stem. Zo 
is het Department for Energy and Climate Change afgeschaft en 
zijn de activiteiten daarvan ondergebracht in het Department 
of Business, Energy and Industrial Strategy. Dit wordt 
algemeen gezien als een achteruitgang. Wel moeten we 
afwachten of deze verandering alleen een kwestie is van 
naam of ook van inhoud. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brexit en duurzaam kapitalisme 
 
Achter deze directe gevolgen voor verantwoord beleggen schuilt 
een diepere vraag over de toestand van het kapitalisme. Het lijdt 
geen twijfel dat het Britse referendum een stem heeft gegeven aan 
de onvrede over de Europese Unie. Daaronder zit echter een veel 
diepere malaise, vooral onder lagere inkomensgroepen: 
machteloosheid, wantrouwen tegen instellingen en woede, omdat 
de opbrengsten van het kapitalisme niet eerlijk worden verdeeld. 
Het lidmaatschap van de EU en de immigratie werden de zondebok. 
Uniek is het VK daarin niet: in heel Europa zijn populistische, tegen 
de gevestigde orde gerichte partijen in opkomst. En niet alleen in 
Europa, ook in de rest van de wereld.  
 
In dit lastige klimaat ligt ook een kans besloten: de belegger kan 
zich inzetten voor een duurzamere vorm van kapitalisme. De 
boodschap dat beleggers een positieve rol kunnen spelen (door 
duurzame ondernemingen te financieren, door in gesprek te gaan 
met bedrijven en door actief bij te dragen aan openbaar beleid), 
kan deel uitmaken van een ander verhaal over het kapitalisme en 
voor wie dat kapitalisme goed is. 
 
Vertalen wij dit alles terug naar ons engagement, dan zijn deze 
diepere oorzaken van de Brexit ook een waarschuwing voor het 
bedrijfsleven. Machteloosheid en wantrouwen vormen een risico 
voor ondernemingen, net zo goed als voor overheden. Ons 
engagement over menselijk kapitaal en ketenstandaarden (dit jaar 
toch al één van onze speerpunten) krijgt hierdoor een nog grotere 
impuls. Ondernemingen die echt in (de ontwikkeling van) hun 
mensen investeren, die goed nadenken over eerlijke lonen en zich 
verre van extreme beloning van het topmanagement houden, 
kunnen in de onzekerdere wereld van de toekomst waarschijnlijk 
op meer loyaliteit rekenen en goed presteren. En dat terwijl ze 
tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de bredere wereldwijde 
uitdaging van ongelijkheid (zie ook onze viewpoint “Eerlijke 
beloning in de kledingketen” van mei jl.). 
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