
 GLOBAL SUSTAINABILITY CORE EQUITY FUND

Duurzaamheid zonder compromissen

Over de hele wereld zijn beleggers zich steeds meer 
bewust van de manieren waarop bedrijfsactiviteiten 
gevolgen kunnen hebben voor het milieu en dus ook voor 
toekomstige generaties. Daarom zijn veel beleggers 
geïnteresseerd in hoe ze hun duurzaamheidswaarden 
kunnen afstemmen op hun beleggingsdoelstellingen. 
Meer dan tien jaar geleden introduceerde Dimensional 
zijn eerste duurzame beleggingsstrategie. Deze strategie 
was gebaseerd op het idee dat beleggers die deze 
dubbele doelstelling willen bereiken, hun solide 
onderliggende beleggingsprincipes niet hoeven op te 
geven: het Global Sustainability Core Equity Fund is een 
beleggingsstrategie die in aandelen van ontwikkelde 
markten belegt om beleggers te helpen deze missie 
te verwezenlijken.

Duurzaamheid door een goede 
beleggingsaanpak

Het fonds volgt een data-gedreven aanpak om 
bedrijven te beoordelen op een selectie van 
duurzaamheidsaspecten waarvan de impact gemakkelijk 
kan worden gemeten en gerapporteerd. De belangrijkste 
duurzaamheidsoverweging van deze aanpak is het 
milieueffect van de uitstoot van bedrijven, waaronder de 
uitstoot van broeikasgassen en de potentiële uitstoot 

van fossiele-brandstofreserves. Het fonds probeert ook 
de blootstelling aan een selectie van andere belangrijke 
duurzaamheidskwesties te verminderen. Dimensional 
maakt gebruik van een combinatie van effectenselectie 
en weging om de blootstelling aan bedrijven met 
minder duurzame bedrijfspraktijken te verminderen en 
tegelijkertijd een brede spreiding te behouden.1 
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Indien u een niet-professionele belegger in het Verenigd Koninkrijk, Ierland, Duitsland of Nederland bent, is dit document aan u verstrekt door uw 
financieel adviseur, die u meer uitleg kan geven over de inhoud van dit document.



Het duurzaamheidsfonds maakt gebruik van de op 
kernaandelen gebaseerde methode van Dimensional om 
binnen een bepaald beleggingsuniversum een uitgebreid 
aanbod te bieden en tegelijkertijd de nadruk te leggen op 
de dimensies van hoger verwacht rendement – kleinere 
aandelen, aandelen met een lage relatieve prijs (waarde) 

en aandelen met een hoge winstgevendheid.3 Door 
duurzaamheidsoverwegingen te integreren in een goed 
gespreid en kostenefficiënt beleggingskader, kunnen 
beleggers hun doelstellingen nastreven zonder afbreuk 
te doen aan beleggingsprincipes of zonder genoegen te 
nemen met een lager verwacht rendement.
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Het duurzaamheidsbeleid van Dimensional
Overwegingen betreffende de duurzaamheidsstrategie 
van Dimensional2

• Stemt de duurzaamheidswaarden en de 
beleggingsdoelstellingen op elkaar af zonder in te boeten 
op verwacht rendement.

• Gebruikt een gepatenteerde aanpak, ontwikkeld om gerichte 
filters te combineren met brede spreiding. 

• Past het beproefde, systematische beleggingsproces van 
Dimensional toe.

• Biedt transparante rapportage over indicatoren die van belang 
zijn voor beleggers die naar duurzaamheid streven. 

Uitstootvariabelen

• Intensiteit broeikasgasuitstoot

• Potentiële uitstoot uit reserves

Overige variabelen m.b.t. milieu 
en maatschappelijke duurzaamheid

• Bodemgebruik en biodiversiteit

• Giftige lozingen en lekkages

• Bedrijfsafval

• Waterbeheer

• Intensieve veehouderij

• Clustermunitie

• Tabak

• Kinderarbeid



Efficiënt gebruik van fossiele brandstof

Beleggers vragen steeds meer om transparantie over hoe 
hun portefeuille aansluit bij hun duurzaamheidswaarden. 
Door in gesprek te gaan met onze klanten, zijn we te 
weten gekomen dat zij het meest bezorgd zijn over de 
opwarming van de aarde als gevolg van broeikasgassen 
en de potentiële uitstoot van fossiele-brandstofreserves. 
Onze strategieën zijn daarom voornamelijk ontwikkeld ter 
vermindering van de blootstelling aan bedrijven die een 
belangrijke bijdrage leveren aan de CO2-uitstoot of die 
grote reserves aan fossiele brandstoffen hebben.  

Binnen elke sector worden bedrijven beoordeeld aan de 
hand van variabelen zoals uitstoot, bodemgebruik en 

biodiversiteit, giftige lozingen en lekkages, bedrijfsafval 
en waterbeheer. Bedrijven met hoge scores ten opzichte 
van sectorgenoten krijgen een hogere weging, terwijl 
bedrijven met lage scores een lagere weging krijgen of 
worden uitgesloten. Wat de uitstoot en potentiële uitstoot 
uit reserves betreft, worden over het geheel van de sectoren 
de ergste overtreders uitgesloten of wordt hun weging 
in de portefeuille verder verlaagd. De combinatie van 
het toepassen van duurzaamheidsoverwegingen binnen 
sectoren en in de beleggingsstrategie stelt Dimensional 
in staat om meer nadruk te leggen op bedrijven die 
in verhouding tot hun sectorgenoten duurzamere 
bedrijfspraktijken hanteren.

1. De aanpak van duurzaam beleggen van Dimensional is beschermd door de Amerikaanse patenten nr. 7.596.525 B1, 7.599.874 B1 en 8.438.092 B2.

2. De intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen geeft de recent gerapporteerde of geschatte “Schaal 1” (direct) + Schaal 2 (indirecte) uitstoot van 
broeikasgassen in CO2-equivalenten (CO2e). De genormaliseerde omzet is in USD (ton CO2e per omzet van een miljoen in USD). Met broeikasgassen 
bedoelen we de zes gassen die zijn voorgeschreven door het Kyoto-protocol: koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4), stikstofoxide (N2O), 
fluorkoolwaterstoffen (HFK's), perfluorkoolwaterstoffen (PFC's) en zwavelhexafluoride (SF6). Deze benadering is onderhevig aan verandering met 
data-ontwikkelingen of andere bevindingen of gebeurtenissen. Potentiële uitstoot van reserves is een theoretische schatting van de geproduceerde 
koolstofdioxide als de door een bedrijf gerapporteerde reserves van olie, gas en steenkool zijn omgezet in energie, de geschatte koolstof- en 
energiedichtheid van de respectieve reserves. Bedrijven worden geëvalueerd op basis van geschatte potentiële uitstoot van reserves gedeeld door 
vermogen in USD.  

3. De relatieve prijs wordt gemeten aan de hand van de koers/boek-ratio; waarde-aandelen zijn aandelen met lagere koers/boek-ratio's. 
Winstgevendheid wordt gemeten als het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen minus rentekosten, in verhouding tot boekwaarde.

4. De duurzaamheidsscore van elk bedrijf is gebaseerd op de door Dimensional opgestelde duurzaamheidscriteria. De weging van de bedrijven in 
de verschillende duurzaamheidsscorecategorieën (bijv. 'Meest duurzaam', 'Bovengemiddeld', 'Gemiddeld', 'Ondergemiddeld‘ en 'Minst duurzaam') 
wordt bepaald door de breekpunten te berekenen van de duurzaamheidsscore van elk bedrijf binnen zijn doelmarkt. Sommige in dit document 
opgenomen informatie is verstrekt door MSCI ESG Research Inc. ('ESG'). Hoewel de informatieverstrekkers van Dimensional Fund Advisors, zoals 
onder andere ESG en zijn gelieerde bedrijven (de 'ESG-Partijen'), hun informatie halen uit bronnen die zij als betrouwbaar beschouwen, waarborgt 
of garandeert geen van de ESG-Partijen de originaliteit, nauwkeurigheid en/of volledigheid van enige gegevens in dit document. Geen van de 
ESG-Partijen biedt enige uitdrukkelijke of impliciete garantie van welke aard dan ook, en de ESG-Partijen wijzen uitdrukkelijk alle garanties inzake 
verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de gegevens in dit document van de hand. Geen van ESG-Partijen zal aansprakelijk 
zijn voor fouten of weglatingen in verband met enige gegevens in dit document. Bovendien zullen de ESG-Partijen, onverminderd het voorgaande, 
in geen geval enige aansprakelijkheid dragen voor enige directe, indirecte, bijzondere, gevolg- of andere schade (met inbegrip van winstderving), 
ook als zij op de hoogte waren van de mogelijkheid van dergelijke schade. MSCI-gegevens copyright MSCI 2018, alle rechten voorbehouden. 
Indices zijn niet beschikbaar voor directe belegging. Hun rendement is zonder aftrek van de kosten die gepaard gaan met het beheer van een 
werkelijke portefeuille. De index is uitsluitend voor doeleinden van marktcontext opgenomen. Participaties in instellingen voor collectieve beleggingen 
en derivaten zijn mogelijk niet onderworpen aan duurzaamheidsscreenings. 
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INDIEN U EEN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IN HET VERENIGD KONINKRIJK, IERLAND, DUITSLAND OF NEDERLAND, IS DIT DOCUMENT AAN 
U VERSTREKT DOOR UW FINANCIEEL ADVISEUR, DIE U MEER UITLEG KAN GEVEN OVER DE INHOUD VAN DIT DOCUMENT.

Dit materiaal is uitgegeven door DFAL, statutair gevestigd aan 20 Triton Street, Regent’s Place, Londen, NW1 3BF, handelsregisternummer 02569601, 
geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority (FCA) -  onder vergunningsnummer 150100. Dimensional Fund Advisors Ltd. is een 
beheerder van een icbe, als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Het is DFAL toegestaan om grensoverschrijdend 
diensten te verlenen in Nederland op basis van het Europese paspoortregime.  DFAL heeft een bijkantoor in Nederland, welke onderworpen is aan 
beperkte Nederlandse toezichtswetgeving en onder toezicht valt van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Het Nederlandse bijkantoor van DFAL is 
geregistreerd in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 56245629.

Dimensional Fund Advisors Ltd. (DFAL) geeft geen financieel advies. Het is uw verantwoordelijkheid om te bepalen of een belegging geschikt is voor 
uw persoonlijke omstandigheden. 

De informatie in dit document is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door en als achtergrondinformatie voor de ontvanger. Er is geen sprake van 
een beleggingsadvies, aanbeveling of een aanbod van diensten of producten en de verstrekte informatie is niet bedoeld om als een voldoende basis 
te dienen voor het maken van een beleggingsbeslissing. Het is de verantwoordelijkheid van de personen die besluiten tot een aankoop om voldoende 
informatie tot zich te nemen en de van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven.  Informatie of opinies gepresenteerd in dit materiaal zijn 
verkregen of afgeleid uit bronnen die door DFAL betrouwbaar worden geacht, maar DFAL staat niet in voor de juistheid of volledigheid van deze 
informatie. DFAL heeft goede redenen om aan te nemen dat alle feitelijke informatie juist is op de datum van dit document. DFAL aanvaardt geen 
aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de hierin opgenomen informatie.

DFAL verstrekt informatie en materialen in het Engels en kan deze informatie en materialen tevens in andere talen verstrekken. De voortdurende 
aanvaarding van de ontvanger van deze informatie en materialen van DFAL houdt in dat de ontvanger instemt om dergelijke informatie en materialen 
te ontvangen, en waar relevant, in meer dan een taal.

De aanduiding ‘Dimensional’ verwijst naar het geheel van de groepsvennootschappen van de Dimensional groep en niet naar één specifieke 
entiteit. Deze groepsvennootschappen zijn Dimensional Fund Advisors LP, Dimensional Fund Advisors Ltd., DFA Australia Limited, Dimensional Fund 
Advisors Canada ULC, Dimensional Fund Advisors Pte. Ltd., Dimensional Japan Ltd. en Dimensional Hong Kong Limited. Dimensional Hong Kong 
Limited is geregistreerd bij de Securities and Futures Commission om gereguleerde Type 1 (effectenhandel) activiteiten uit te voeren en biedt geen 
vermogensbeheerdiensten aan.

Global Sustainability Core Equity fonds (de implementatie en het beheer van de Global Sustainability Core Equity fonds/strategie is beschermd door 
U.S. Patent Nos. 7,596,525 B1, 7,599,874 B1 and 8,438,092 B2) is een subfonds van Dimensional Funds plc en is gestructureerd als een paraplufonds 
met gescheiden aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen, zijn open-end beleggingsmaatschappijen met veranderlijk kapitaal, en zijn opgericht met 
beperkte aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen naar Iers recht met respectievelijk registratienummers 352043 en 431052. Dimensional Funds plc 
kwalificeren, en zijn elk, in Ierland geautoriseerd door de Ierse Centrale bank (Central Bank of Ireland) als een instelling voor collectieve belegging in 
effecten (‘ICBE’).

Dimensional Funds plc (gezamenlijk de 'Dimensional fondsen') worden uitsluitend aangeboden onder de voorwaarden van het prospectus van het 
specifieke fonds en de toepasselijke essentiële beleggersinformatie (Key Investor Information Document). Voordat u een belegging verricht, dient 
u de beleggingsdoelstellingen, de risico's en de kosten van de Dimensional fondsen, in aanmerking te nemen. Voor deze en andere informatie 
raden wij aan het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zorgvuldig te lezen alvorens in een fonds te beleggen. De meest recente versie 
van het prospectus en de essentiële beleggersinformatie kunnen worden verkregen op eu.dimensional.com of door contact op te nemen met een 
vertegenwoordiger van Dimensional.

Risico’s 
Beleggen brengt risico’s met zich mee. De waarde van het beleggingsrendement en het ingelegde kapitaal kunnen zowel dalen als stijgen. 
Bij verkoop van uw beleggingen kan de waarde meer of minder waard zijn dan hun oorspronkelijke prijs. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er kan niet worden gegarandeerd dat de doelstelling van de strategie zal worden behaald.

Diversificatie is geen garantie voor winst en beschermt ook niet tegen verlies in een krimpende markt.

De belangrijkste risico's van het beleggen in de Dimensional-fondsen  bestaan uit een of meer van de volgende risico's: marktrisico, 
kleinkapitaalrisico, concentratierisico in de vastgoedsector, risico's van buitenlandse effecten en vreemde valuta's, risico van opkomende 
markten, risico van concentratie van banken, renterisico, inflatierisico, risico van obligaties en/of het fund-of-fundrisico. Om de risico's 
van een belegging in de fondsen beter te begrijpen, moeten beleggers het prospectus van elk fonds en de toepasselijke essentiële 
beleggersinformatie (EID) zorgvuldig lezen.

Milieuonderzoeken en maatschappelijke opvattingen kunnen beleggingsmogelijkheden beperken voor het fonds.




