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CANDRIAM gaat partnership aan met Vlerick Business School om samen 

een Centre for Sustainable Finance te creëren  
 
 Dankzij het partnership zullen CANDRIAM en Vlerick Business School het gebruik van artificiële intelligentie 

(AI) en data-analyse in duurzame financiën kunnen verhogen.  

 Het eerste onderzoeksproject wil een kader ontwikkelen om de uitstoot van scope 3 broeikasgassen beter in 

kaart te brengen aan de hand van AI.  

 Dit weerspiegelt de voortdurende inspanningen van CANDRIAM om de beleggingssector meer te laten 

evolueren in de richting van een duurzame en inclusieve wereldeconomie. Daarom gaat de groep partnerships 

aan met enkele van de belangrijkste academische instellingen ter wereld.  

 

Gent/Brussel, 2 december 2020 – CANDRIAM, een wereldwijde duurzame vermogensbeheerder gefocust op 
verschillende activaklassen met een jarenlange aanwezigheid in België, en Vlerick Business School kondigen een 
partnership aan. Ze creëren samen een Centre for Sustainable Finance. Professor David Veredas gespecialiseerd 
in financiële markten zal het Centre in Brussel leiden.  
 
CANDRIAM, een pionier op het vlak van de toepassing van ESG-onderzoek op beleggingsbeslissingen, zal het 
academisch onderzoek van het Centre ondersteunen en eraan deelnemen. De focus ligt op een grondiger kennis 
van het gebruik van AI in duurzame financiën. Het eerste academische onderzoeksproject zal zich richten op de rol 
die AI kan spelen in het meten van scope 3 broeikasgassen die voortvloeien uit wereldwijde economische zakelijke 
activiteiten. Het project wil de verbanden met scope 3 uitstoot in kaart brengen, wat zorgt voor een nauwkeurigere, 
consistente en transparante publieke rapportering van uitstoot in de waardeketen van bedrijven. 
 
Scope 3 uitstoot omvat alle onrechtstreekse uitstoot, zowel upstream als downstream, die ontstaat in de 
waardeketen van een bedrijf. De uitstoot in de volledige waardeketen draagt vaak het meeste bij tot de 
broeikasgasvoetafdruk van een bedrijf. Daarom is het belangrijk dat ondernemingen hun Scope 3 uitstoot proactief 
in kaart brengen en meten. Door de scope 3 uitstoot te meten, kunnen bedrijven ook potentiële energierisico's 
identificeren en mogelijkheden vinden om de aanvoerketen beter te laten presteren. 
 
Professor over financiële markten David Veredas licht toe: “We kijken erg uit naar dit partnership. 
Duurzaamheid zal immers onze maatschappij en economie de komende decennia vormgeven. Er zullen erg 
belangrijke politieke beslissingen worden genomen, zoals bijvoorbeeld degene die vereist zijn om de Green Deal 
van de EU te realiseren. Er zijn echter nog heel wat vragen, die enkel kunnen worden beantwoord met grondig 
academisch onderzoek. Dat zullen we dan ook doen met de steun van CANDRIAM, een wereldleider op het vlak 
van duurzame beleggingen.” 
 
“We zullen ons bezighouden met het probleem van het meten van de scope 3 broeikasgasuitstoot. Dat is de 
onrechtstreekse uitstoot van goederen en diensten, en is goed voor 80 tot 90% van de totale uitstoot. Hoewel ze 
erg belangrijk is, is er weinig over bekend (in tegenstelling tot de scope 1 en 2 uitstoot). We zullen modellen maken 
op basis van data-analyse en artificiële intelligentie om deze uitstoot beter te kunnen meten.” 
 
Wim Van Hyfte, Ph.D., Global Head of ESG Investments and Research, CANDRIAM, zegt: “CANDRIAM is erg 
trots dat het nu ook een academisch partnership heeft afgesloten met Vlerick Business School, een van de hoogst 
aangeschreven business-scholen in Europa. Dit is absoluut noodzakelijk om onderzoek van wereldklasse mogelijk 
te maken, en om nieuwe academische denkstromingen te ontwikkelen om de transitie naar een duurzamere wereld 
te begeleiden. CANDRIAM is steeds op zoek naar input en gegevens die onze ideeën en veronderstellingen in 
vraag stellen. We kijken er naar uit om samen aan dit project te werken.”   
 



 

CANDRIAM heeft samengewerkt met enkele van de meest vooraanstaande academische instellingen om ervoor te 
zorgen dat de beleggingssector meer inspanningen zou leveren om tot een duurzaam en inclusief klimaatherstel te 
komen. De bestaande partnerships zijn onder andere:  
 

- The London School of Economics (LSE), om het Sustainability, Investment, Inclusion and Impact (SI3) 
initiatief te ontwikkelen, dat gericht is op de ontwikkeling van onderzoek, de communicatie wil verbeteren 
en meer ideeën wil uitwisselen rond klimaatactie die zorgt voor een positieve sociale impact.  

- Imperial College London, waar CANDRIAM The Climate Investment Challenge sponsort die wordt 
gerund door het Centre for Climate Finance and Investment op de Imperial College Business School.  

- LUMSA (Italië) waar Candriam een Master in Management of Sustainable development Goals lanceerde 
met Lumsa Università in Rome.  

- Kedge Business School (Frankrijk), om een leerstoel op te zetten die gericht is op duurzame financiën. 
- UCLouvain (België), om een leerstoel op te zetten die zich bezighoudt met de uitbreiding van het 

onderwijs en onderzoek naar de circulaire economie.  
 
 
Voor meer informatie over het Centre for Sustainable Finance : https://www.vlerick.com/en/research-and-
faculty/research-in-action/centre-for-sustainable-finance    
 
 
 

-EINDE- 
 
 
Over Vlerick Business School 
Vlerick Business School is een internationale business-school met drievoudige accreditatie in het hart van Europa. 
We bieden de beste managementopleidingen in de Benelux en behoren tot de top 15 van Europa. Elk jaar 
verwelkomen we 740 MBA- en Masters-studenten uit 50 landen voor onze opleidingen van topkwaliteit in Brussel, 
Gent, Leuven en Peking. Aan onze managementopleidingen en opleidingen op maat nemen meer dan 8500 
executives deel uit alle hoeken van de wereld. Onze 23.000 alumni zijn actief in bedrijven in meer dan 100 landen. 
Naast een nauwe samenwerking met de KU Leuven en de Universiteit Gent, en strategische banden met Peking 
University en de University of Stellenbosch Business School, bouwen we ons globale netwerk van bedrijfspartners 
voortdurend uit. 
 
Over CANDRIAM   
Candriam is een Europese multi-gespecialiseerde in vermogensbeheer, evenals een gerenommeerd pionier en 
leider in duurzaam beleggen. CANDRIAM beheert een vermogen van zo'n EUR 128 miljard

1
 met een team van 

meer dan 600 professionals. Het heeft beheercentra in Luxemburg, Brussel, Parijs en Londen, die cliënten in meer 
dan 20 landen op 4 continenten bedienen. CANDRIAM biedt innovatieve en gediversifieerde 
beleggingsoplossingen aan in obligaties, aandelen, strategieën met een absoluut rendement en activa-allocatie.  
  
CANDRIAM is een New York Life Investments Company. New York Life Investments

2
 behoort tot de grootste 

internationale vermogensbeheerders
3
. 

 
Meer informatie vindt u op www.candriam.com.   
 
Met persvragen kunt u terecht bij: 

 

                                                      
1
 Per 30 juni 2020. Het vermogen onder beheer omvat activa die niet binnen de definitie vallen die de Amerikaanse Securities and Exchange 

Commission geeft aan 'regulatory assets under management' in Form ADV, Part 1A. 
2
 “New York Life Investments” is de commerciële benaming, en de gangbare naam, van bepaalde beleggingsadviseurs die verbonden zijn aan 

New York Life Insurance Company. 
3
 Bron: in juni 2020 kende Pensions & Investments New York Life Investments de 35

e
 plaats toe op zijn lijst met de belangrijkste 

vermogensbeheerders ter wereld. Het klassement is gebaseerd op de wereldwijde som van alle activa die eind 2019 voor institutionele 
beleggers beheerd werden. De activa van New York Life Investments omvatten ook de activa van de aangesloten beleggingsadviseurs. 

https://www.candriam.com/49c5f8/siteassets/presspage/press/pressrelease/2020/06-2020/candriam-gri-partnership-press-release_nl.pdf
https://www.candriam.it/4ad95e/siteassets/presspage/press/pressrelease/2016/10-2016/2016.10.25_cs_candriam-master-lumsa.pdf
https://www.candriam.com/4a779a/siteassets/presspage/press/pressrelease/2019/10-2019/press-release-candriam-kedge_en.pdf
https://www.candriam.com/4aa9d0/siteassets/presspage/press/pressrelease/2020/10-2020/candriam-uclouvain-partnership-press-release_fr_final.pdf
https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/research-in-action/centre-for-sustainable-finance
https://www.vlerick.com/en/research-and-faculty/research-in-action/centre-for-sustainable-finance
http://www.candriam.com/
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