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Doel
Als onafhankelijk private equity fonds dat zich toespitst op investeringen in en schaalvergroting van
ondernemingen in de consumentensector, zetten we ons in om een bijdrage te leveren aan de
transformatie die nodig is om te evolueren naar een duurzame economie. We beseffen dat het
belangrijk is om duurzaamheid te integreren in de manier waarop we dagelijks werken. We denken na
over welke waarde we creëren en voor wie.
We willen op een holistische manier waarde creëren en verder gaan dan het realiseren van financieel
rendement voor onze investeerders. Als zodanig beschouwen we het als een van onze belangrijkste
doelstellingen om waarde te creëren voor de bredere stakeholdergemeenschap (medewerkers,
leveranciers, klanten, de samenleving als geheel) met inachtneming van de impact op de lokale en
mondiale omgeving.
Wij erkennen dat de economische bedrijvigheid in het algemeen vaak een gemengd effect heeft op
duurzaamheid. De consumentensector levert nuttige of leuke goederen en diensten aan consumenten
en is vaak een sterke motor voor het scheppen van werkgelegenheid. De activiteiten van de sector
kunnen echter ook schadelijke gevolgen hebben, zowel op het niveau van de activiteiten van de
onderneming (bv. commerciële activiteiten die natuurlijke rijkdommen uitputten) als binnen de
toeleveringsketen (bv. slechte arbeidsomstandigheden bij leveranciers). We willen ervoor zorgen dat
de bedrijven waarin we investeren aanzienlijk duurzamer worden onder ons beheer. Onze aanpak
wordt niet in eerste instantie gedreven door risico's, we geloven gewoon dat dit het juiste is om te
doen. We zijn ervan overtuigd dat dit een blijvend effect heeft ook buiten onze eigendom, aangezien
het de mentaliteit van het bedrijf verandert. Iedereen speelt een rol bij het realiseren van een
duurzame economie en we zullen alles in het werk stellen om bij te dragen aan zinvolle veranderingen.
Op basis van deze overtuiging richten we ons binnen onze duurzame investeringsstrategie op de
volgende duurzaamheidsdoelstellingen:
•

•

Milieuduurzaamheid: Verminderen van de uitstoot van broeikasgassen; stimuleren van het
efficiënt gebruik van hulpbronnen; en bevorderen van duurzame inkoop in (internationale)
toeleveringsketens.
Maatschappelijke duurzaamheid: talentontwikkeling; diversiteit & inclusie; en
maatschappelijke betrokkenheid - binnen ons eigen bedrijf en waar mogelijk bij onze
portfoliobedrijven.

Ondernemen op een (meer) duurzame manier brengt ook extra voordelen met zich mee. In eerste
instantie hopen we anderen te inspireren om hetzelfde te doen om de effecten van onze handelingen
te vergroten. Ten tweede denken wij dat het ons helpt om een aantrekkelijkere en meer waardevolle
partner te zijn voor onze investeerders, onze portfoliobedrijven, onze eigen medewerkers en alle
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andere betrokkenen. Last but not least denken we dat dit ook een positief effect zal hebben op de
waarderingen van onze portfoliobedrijven en daarbij ook een aantrekkelijk financieel voordeel voor
deze inspanningen zal opleveren.
Onze verantwoorde beleggingsreis begon met onze oprichting in 2009, toen ESG-overwegingen al
werden toegepast op onze eerste investeringen. Vervolgens hebben we in 2016 ons eerste ESG-beleid
vastgelegd en begonnen we in 2017 met onze jaarlijkse ESG-portfoliobeoordeling. In 2018
ondertekenden we de Principes voor Verantwoord Beleggen (Principles for Responsible Investment PRI).
In 2020 en daarna verbeterden we ons ESG-beleid en intensiveerden we de implementatie van
duurzaamheidsmaatregelen voor onze interne bedrijfsvoering en bij onze portfoliobedrijven.
Om onze ESG-strategie te ontwikkelen, doelen en ambities te formuleren en duurzame
investeringsbeginselen te ontwerpen, hebben we een materialiteitsbeoordeling uitgevoerd op basis
van onderzoek, mechanismen voor betrokkenheid van belanghebbenden, waaronder gesprekken met
onze portfoliobedrijven en onze eigen medewerkers over ESG.
In de toekomst zullen we blijven leren van en bijdragen aan de beste praktijken in de sector en streven
naar een zo positief mogelijke impact.
Ons beleid rond duurzaam investeren en eigendom (Sustainable Investment and Ownership - SIO) is
van toepassing op alle potentiële en bestaande investeringen gedurende alle fasen van de
investeringscyclus en op ons engagement voor onze eigen bedrijfsvoering.
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Reikwijdte
Als verantwoord investeerder nemen we duurzaamheidsfactoren (milieu, maatschappij en governance
(ESG)) mee in de hele investeringscyclus. Naast relevante duurzaamheidsrisico’s die van invloed
kunnen zijn op de waarde van onze investeringen, identificeren we ook negatieve effecten van onze
investeringen op (eventuele) duurzaamheidsfactoren, monitoren deze en pakken ze aan. Daarnaast
zoeken we actief naar mogelijkheden om de prestaties van onze portfoliobedrijven op het vlak van
duurzaamheid te verbeteren. Hierdoor kunnen we de ESG-prestaties en de waarde van onze
investeringen verbeteren en de potentiële negatieve effecten op duurzaamheid verminderen.

Duurzaamheidsfactoren
Wij verwijzen naar de volgende duurzaamheidsfactoren als basis voor onze selectie- en
eigendomsbenadering, zonder ons echter hiertoe te beperken.

MILIEU

MAATSCHAPPIJ

GOVERNANCE

Minimale uitstoot
van broeikasgassen

Bescherming van medewerkers door
toegang tot fatsoenlijke, eerlijke en
veilige arbeidsomstandigheden,
waaronder diversiteit en inclusie

Waarborgen van ethische en
governancenormen

Minimaal gebruik van
(schaarse) hulpbronnen

Aandacht voor
lokale gemeenschappen

Integratie van
duurzaamheidsprestaties in
bedrijfsstrategie en besluitvorming
inzake duurzaam investeren

Behoud van biodiversiteit
en ecosystemen

Optimalisatie van productveiligheid
en bescherming van
consumentenbelangen

Bevorderen van verantwoorde en
transparante toeleveringsketens
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Maximale aandacht voor hergebruik
en recyclage van materiaal in het
productontwerp

Talentontwikkeling

Transparante communicatie met en
verantwoording aan alle
stakeholders

Verantwoordelijkheden en uitvoering
De hele groep van partners ziet toe op dit SIO-beleid en Michiel Deturck (partner) draagt de
eindverantwoordelijkheid voor de uitvoering ervan.
Het ESG-team onder leiding van Michiel bestaat uit meerdere andere leden uit zowel het investeringsals het supportteam en is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
•
•
•
•
•
•

ontwikkeling van ESG-beleid;
contacten onderhouden met ESG-consultants en netwerk van deskundigen;
interne ESG-expertise, met inbegrip van toezicht op veranderende wettelijke vereisten;
ESG-kennis delen met het Vendis team en portfoliobedrijven; en
ESG-vooruitgang meten en ons jaarlijkse ESG-rapport opstellen;
alle ESG-activiteiten rapporteren aan de hele partnergroep.

Ieder lid van het investeringsteam heeft als taak om de aspecten van dit beleid te implementeren.
Beoordeling
De ESG-prestaties van Vendis, zowel in onze portfolio als op het niveau van onze eigen bedrijfsvoering,
worden geëvalueerd tijdens onze jaarlijkse ESG-beoordeling. Als onderdeel van dit proces wordt dit
beleid jaarlijks herzien en waar nodig bijgewerkt. Met deze beoordeling streven we naar continue
verbetering van onze duurzame investerings- en eigendomsbenadering en van de
duurzaamheidsprestaties, zowel van onze eigen activiteiten als van onze portfoliobedrijven.
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1. Duurzaamheid bij Vendis zelf
We engageren ons om onze eigen operationele duurzaamheidsprestaties te verbeteren en het is de
verantwoordelijkheid van het hele Vendis-team om dit te realiseren. Hoewel de impact op de korte
termijn klein lijkt, vinden we het belangrijk dit voorbeeld te geven en een mentaliteit te creëren om de
duurzaamheid te bevorderen bij alles wat we doen.
Onze doelstellingen op het gebied van milieu, maatschappij en governance worden vertaald in een
jaarlijks actieplan met impactvolle prioritaire projecten en waar nodig concrete doelstellingen.

MILIEU
Relevante onderwerpen: vermindering van de uitstoot van broeikasgassen; efficiënt gebruik van
hulpbronnen; duurzame inkoop
We erkennen dat de uitstoot van broeikasgassen die gepaard gaat met energieverbruik, woonwerkverkeer en zakenreizen, een van onze belangrijkste ESG-overwegingen is. Hoewel onze CO2voetafdruk als servicegerichte organisatie aanzienlijk laag is, willen wij streven naar CO2-neutraliteit als
voorbeeld voor onze portfoliobedrijven (voor wieCO2-neutraliteit veel relevanter is). Het is ons doel de
uitstoot te verminderen door het gebruik van het openbaar vervoer te stimuleren, vliegreizen zo veel
mogelijk te vermijden en het vliegverkeer te compenseren door CO²-compensatiecredits te kopen.
Onze milieudoelstellingen:
• CO2-neutraliteit
• Duurzame mobiliteit
• Duurzame bedrijfsvoering
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MAATSCHAPPELIJK
Relevante onderwerpen:
betrokkenheid

Talentontwikkeling,

diversiteit

&

inclusie, maatschappelijke

We verlenen prioriteit aan de belangrijkste activa van Vendis, namelijk onze mensen, om ervoor te zorgen
dat we onze cultuur van eerlijkheid en openheid op elk niveau binnen de organisatie handhaven. We
creëren een werkomgeving waarin alle teamleden het recht hebben om respectvol van mening te
verschillen, zodat alle standpunten aan bod komen. De persoonlijke ontwikkeling van al onze
medewerkers is een belangrijk aandachtspunt, want we willen een omgeving aanmoedigen waarin talent
kan groeien.
Wij erkennen dat diversiteit waardevol is voor een organisatie, maar kunnen op dit vlak nog beter doen.
We zijn vastberaden om oplossingen te zoeken die de diversiteit van ons team kunnen verbeteren.
Hoewel we geen positief discriminatiebeleid willen voeren, houden we bij onze selectieprocedure
rekening met diversiteit en inclusie. Daarnaast blijven we ons inzetten om mogelijke hinderpalen in de
aanwervingsprocedure te identificeren en zullen we nagaan hoe we deze kunnen overwinnen om gelijke
toegang tot carrièremogelijkheden bij Vendis te garanderen.
Onze maatschappelijke doelstellingen:
• Meer diversiteit in de organisatie: bewustwording, opleiding en integratie in het wervings- en
selectiebeleid
• Vendis-programma voor maatschappelijk verantwoord ondernemen

GOVERNANCE
Relevante onderwerpen: Transparantie & Verantwoordelijkheid
De governance van Vendis is cruciaal voor ons succes en staat centraal in de cultuur die we zo
waarderen. Onze partnershipstructuur zorgt ervoor dat de besluitvorming breed gedragen wordt en
gebaseerd is op goede controles en evenwichten. Op regelmatige basis kunnen nieuwe partners het
partnership aangaan, waardoor we zorgen voor continuïteit en nieuwe achtergronden en ideeën
binnen het leiderschapsteam bevorderen. Via de besluitvorming in het partnership wordt voortdurend
rekening gehouden met de belangen van alle stakeholders van Vendis.
Onze bestuurlijke doelstellingen:
• Formeel ethische, deugdelijke governance- en organisatorische normen en beleidslijnen.
• Open managementcultuur en degelijke feedbackmechanismen
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2. Duurzaamheid bij onze portfoliobedrijven
Onze duurzame investerings- en eigendomspraktijken worden toegepast in alle fasen van de
beleggingscyclus. Onze aanpak stelt ons in staat om het proces af te stemmen op elke investering of
mogelijkheid om de adequaatheid en effectiviteit te waarborgen.

I. PRE-INVESTERING
1. Fondsenwerving:
Naast het uitvoeren van wettelijk verplichte achtergrondcontroles op onze investeerders, willen we
ook begrijpen wat hun investeringsdoelen zijn, wie ervan profiteert en wat hun benadering is bij het
verstrekken van langetermijnwaarde aan hun begunstigden. Onze inspanningen kaderen onder andere
in het onderhouden van contacten met potentiële investeerders om de belangen, waarden en onze
stakeholdergerichte visie op waardecreatie op elkaar af te stemmen.
2. Screening van investeringsmogelijkheden:
Alle investeringsmogelijkheden worden gescreend ten opzichte van onze uitsluitingslijst (bijlage A).
Onze investeerders kunnen bijkomende uitsluitingen overwegen op individuele basis.
Indien sectoren niet op de uitsluitingslijst staan maar worden geacht potentiële negatieve gevolgen te
hebben voor groepen van stakeholders, zal het investeringsteam, met inbegrip van leden van het ESGteam, de levensvatbaarheid van de mogelijkheden bepalen. Deze evaluatie omvat een beoordeling van
de bereidheid van het management om de geïdentificeerde onderwerpen aan te pakken, alsmede de
mogelijke kosten en eventuele andere voorwaarden die nodig zijn om de duurzaamheidsprestaties te
verbeteren.
Bij de evaluatie van een beleggingsmogelijkheid zal ook rekening worden gehouden met:
•
•
•

de omvang van de negatieve ESG-impact op de investering;
de basisvoorwaarde dat extra schade moet worden voorkomen tijdens de eigendom door
Vendis; en
het potentieel om een positieve ESG-impact te genereren tijdens de eigendom door Vendis.

3. Due diligence
In de due diligence-fase worden zowel materiële duurzaamheidsrisico’s als mogelijke verbeterpunten
geïdentificeerd. Daarvoor controleren we eerst het materiële belang op basis van een standaardlijst
met vragen die we invullen voor alle investeringsmogelijkheden vóór we de due diligence starten. Als
het materiële belang hoog is, nemen we duurzaamheid ook afzonderlijk op in onze due diligence. Het
onderzoek naar de ESG-prestaties van een investeringsmogelijkheid is gebaseerd op
desktoponderzoek en/of een ESG-analyse door derden, die gecombineerd kan worden met
occasionele bezoeken ter plaatse. Het resultaat van deze onderzoeken wordt opgenomen in het
investeringsmemorandum en fungeert als uitgangspunt voor het engagement met de onderneming op
het gebied van duurzaamheid.
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II. EIGENDOM
1. Overeenkomst
Als onderdeel van de aandeelhoudersovereenkomst verbindt elk portfoliobedrijf zich ertoe een ESGbeleid voor te bereiden, een jaarlijks ESG-actieplan op te stellen, zich aan een Gedragscode te houden
en de ESG-rapporteringsvereisten van Vendis na te leven.
Daarnaast moet elk bedrijf waarin we investeren, voldoen aan alle relevante nationale en
internationale milieu- en arbeidsnormen.
2. Engagement en waardecreatie
Wij zijn van mening dat we tijdens de eigendomsfase de grootste rol kunnen spelen om verandering
in onze portfoliobedrijven te beïnvloeden. We werken nauw samen met het management om te
erkennen waar het terugdringen van schadelijke activiteiten prioriteit moet krijgen en om vast te
stellen waar verbeteringen op het vlak van duurzaamheid kunnen worden doorgevoerd.
Tijdens of kort na de investering wordt een dialoog over duurzaamheid gestart omdat we de resultaten
van onze due diligence delen met de onderneming en een stap verder gaan (meestal in het kader van
een 100-dagenplan of roadmap).
Acties worden overwogen en overeengekomen op basis van het belang van de ESG-kwesties en
worden gedefinieerd met als doel de duurzaamheidsprestaties en waardecreatie voor alle
stakeholders samen te voegen.
We hanteren een doelgerichte benadering van ons engagement met portfoliobedrijven, waarbij we
ervoor zorgen dat ESG-doelstellingen worden bepaald als integraal onderdeel van hun bedrijfsplannen
en -strategie. Via onze jaarlijkse ESG-beoordeling helpen we hen om hun vooruitgang te meten en
nieuwe doelstellingen te definiëren voor het komende jaar. In de loop van het jaar evalueren we de
vooruitgang op regelmatige tijdstippen tijdens de bestuursvergaderingen. Indien de doelstellingen
niet worden gehaald, wordt dit direct aangekaart bij de onderneming en indien nodig ook bij de
partnergroep. Indien er sprake is van belangenconflicten beslist de partnergroep over de verdere
toekomstige acties. Alleen de partnergroep kan afwijken van dit beleid.
Ons engagement en onze monitoring stimuleren ook het delen van beste praktijken tussen
portfoliobedrijven.

III. UITSTAP
Bij de uitstap zijn we transparant over de ESG-prestaties van een onderneming tegenover potentiële
kopers.
Daarnaast toetsen we of een potentiële volgende eigenaar geschikt is voor alle relevante stakeholders
(inclusief personeel, medeaandeelhouders, management, leveranciers en klanten) en houden we daar
rekening mee in onze besluitvorming.
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Rapportering
Naar aanleiding van de jaarlijkse ESG-beoordeling van onze portfolio wordt een samenvattend verslag
opgesteld waarin de ESG-prestaties en resultaten van onze portfoliobedrijven worden benadrukt.
Naast dit verslag delen we ook ons jaarlijks PRI Transparantierapport met onze investeerders.
Tijdens onze algemene jaarvergadering bespreken we zowel de financiële resultaten als de
vooruitgang van onze portfoliobedrijven op het vlak van duurzaamheid. Daarnaast delen we tijdens
deze vergadering ook beste praktijken met onze LP's, die deel uitmaken van de PE-community.
In de toekomst willen we ook een deel van de successen van onze portfoliobedrijven op het vlak van
duurzaamheid openbaar maken. We beseffen dat het belangrijk is om de vooruitgang die onze
portfoliobedrijven boeken, onder de aandacht te brengen om beste praktijken te delen en bredere
veranderingen in de sector te stimuleren.
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Bijlage A
Alle investeringsmogelijkheden worden getoetst aan onze uitsluitingslijst, die de volgende
voorwaarden bevat:
•

•

•

•
•
•

plaats of woonplaats in een land dat vermeld is op een sanctielijst of onderworpen is aan de
geldende embargo's van de Verenigde Naties, de Europese Unie en de Verenigde Staten van
Amerika;
productie van, handel in of financiering van wapens en munitie van welke aard dan ook1, met
inbegrip van clustermunitie, mijnen, chemische wapens of biologische wapens;
onderzoek, ontwikkeling of technische toepassingen met betrekking tot genetisch
gemodificeerde organismen (ggo’s) of voor het klonen van mensen voor
voortplantingsdoeleinden;
productie van en handel in tabak en aanverwante producten;
onderzoek, ontwikkeling of technische toepassingen met betrekking tot internetgokken,
pornografie of illegale toegang tot elektronische datanetwerken; en
omzetgeneratie van meer dan 30 procent van de totale omzet uit kolenwinning of -transport, of
omzetgeneratie van meer dan 30 procent uitde energieproductie uit kolen.

1

Deze beperking geldt niet in zoverre dergelijke activiteiten deel uitmaken van of noodzakelijk zijn voor expliciet beleid van de Europese
Unie.
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Contacteer ons:
E-mail: info@vendiscapital.com
Tel: +32 2 467 60 80
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