Verbrede kwaliteitsnorm voor onderzoek
naar Maatschappelijk Verantwoord
Investeren (MVI) opnieuw gelanceerd
De wereldwijde kwaliteitsstandaard voor onderzoek naar MVI, voorheen bekend als
CSRR-QS®, wordt vandaag wereldwijd geherlanceerd onder de gloednieuwe naam
ARISTA®. De ARISTA® standaard wordt in toenemende mate erkend door beleggers als
een referentie voor kwaliteit van MVI-onderzoek.
ARISTA® staat voor Responsible Investment Research Standard en werd ontwikkeld als antwoord
op de wereldwijde vraag van investeerders en bedrijven ten aanzien van MVI-onderzoeksgroepen
om engagementen rond kwaliteit, integriteit, transparantie en verantwoording (Accountability) op
te nemen in hun onderzoeksprocessen. De nieuwe versie van de vrijwillige kwaliteitsnorm
certificeert een breder scala aan diensten en producten rond maatschappelijk verantwoord
investeren. De standaard wordt geherlanceerd onder de naam ARISTA® om zich opnieuw duidelijk
te profileren ten aanzien van investeerders, beheerders en onderzoeksgroepen van over de hele
wereld. ARISTA® richt zich in het bijzonder op kwaliteit, op de toeleveringsketen van het MVIonderzoek en op de professionele prestaties van onderzoeksgroepen ; elementen die grotendeels
ontbreken in de bestaande codes.
ARISTA® biedt efficiënte controle- en auditsystemen, waaraan behoefte is binnen de internationale
regelgeving. Kwaliteitszorg en onafhankelijke certificering zijn ook eisen die meer en meer
opgenomen worden in MVI aanbestedingsprocedures.
ARISTA® beslaat alle aspecten van het MVI-onderzoek, van de organisatorische en bestuurlijke
aspecten

van

een

onderzoeksgroep

tot

de

analytische

processen

en

de

gedeatilleerde

evaluatiemethoden.
ARISTA® heeft als doel:
-

Het stimuleren van kwaliteit, integriteit en transparantie op het vlak van MVI-onderzoek;

-

Het aanmoedigen van onderzoeksgroepen om hun onafhankelijkheid, objectiviteit en
professionaliteit te garanderen;

-

Het aanzetten van onderzoeksgroepen om gedegen kwaliteitsmanagementsystemen in te
voeren en continue verbetering na te streven;

-

Het verzekeren van verantwoording via controleerbare audit- en controlemechanismen.

Tot nu toe zijn tien belangrijke MVI-onderzoeksgroepen in vijftien landen ARISTA® gecertificeerd.
Hiertoe behoren EIRIS, Vigeo, EthiFinance, imug, oekom research, GES, Ecodes, CAER, Greeneye
en KOCSR. Ecovalores en Inrate volgen weldra hun voorbeeld.
ARISTA® is een open standaard en staat ter beschikking van alle MVI-onderzoeksgroepen en
toeleveranciers wereldwijd die aan de certificeringsvoorwaarden voldoen.
De kwaliteitsstandaard is eigendom van ARISE (de Association for Responsible Investment
Services). Haar wortels gaan terug tot in 2002, toen de ontwikkeling van de vrijwillige
kwaliteitsnorm met de steun van de Europese Commissie op gang werd getrokken. Het project
werd gedreven door de inhoudelijke inbreng van stakeholders, waaronder de Europese Social
Investing Forums (SIF's), de MVI-gemeenschap en de belangrijkste auditfirma’s.
De eerste ontwikkelingsfase mondde uit in de lancering van een kwaliteitsstandaard (de CSRR-QS®
1.X reeks) die meteen werd geïncorporeerd door verschillende Europese MVI-onderzoeksgroepen.
De tweede fase (de CSRR-QS® 2.X reeks) zorgde voor een verdere verfijning van de audits en
hulpmiddelen en bracht een wereldwijde verspreiding teweeg.
Op zijn tiende verjaardag bekronen we de nieuwste versie van de kwaliteitsnorm voor MVIonderzoek met een nieuwe naam: ARISTA 3.0®. De vernieuwde vrijwillige kwaliteitsstandaard heeft
een grotere reikwijdte en beslaat nu een veel breder scala van diensten en producten.
ARISTA® is ontworpen om het vertrouwen in het onderzoek naar maatschappelijk verantwoord
investeren te vergroten. Alle audits worden uitgevoerd door externe auditors en een onafhankelijke
Certificeringsraad is belast met de definitieve beslissingen en het toekennen van certificaten.
Herwig Peeters, voorzitter van ARISE:
“There is a growing need for calibrated templates reflecting the content and value of RI products.
There is a clear demand for efficient check & audit systems by regulatory frameworks on a national
and international scale. ARISTA® provides an invaluable comparative instrument for professional
users and guarantees the quality and integrity of RI ratings”
François Passant, Executive Director van Eurosif:
“Responsible Investment research and ESG ratings have become an incontrovertible element of the
responsible investment value chain. The launch of Arista 3.0 ® is therefore an essential initiative
that will further foster quality and transparency in the sector. Further building on the previous
version, Arista 3.0® enlarges the scope of its certification, which we believe will continue to
strengthen the recognition of the standard and provide an even stronger basis for comparability of
offerings for users.”
Klik hier (www.aristastandard.org) om meer te weten te komen over ARISTA®.
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Nota’s voor de redactie:

1. Over de standaard:
ARISTA 3.0® is een vrijwillige kwaliteitsstandaard bestaande uit richtlijnen en regels,
verplichtingen en controleerbaar bewijsmateriaal voor de transparantie, kwaliteit,
verantwoording en controleerbaarheid van de processen waarop het MVI-onderzoek
gestoeld is.
ARISTA® is een veeleisende standaard met geformaliseerde auditmethodes die alle functies
van de onderzoeksgroep omvatten, van het onderzoeken, analyseren en evalueren, over de
rating, ranking en screening tot risicoanalyses en kansberekening, alsook alle daarmee
samenhangende producten, processen, werkprocedures en diensten en de uiteindelijke
rapportering aan klanten en andere belanghebbenden.
Op langere termijn beoogt ARISTA® de opname van bijkomende MVI-methodologieën,
diensten en producten. Het uiteindelijke doel is de doorontwikkeling tot een rasechte
productstandaard die als kwaliteitswaarborg kan dienen voor consumenten en professionals.
2. Over ARISE®:
ARISE ®, de Association for Responsible Investment Services, bezit en beheert de vrijwillige
kwaliteitsstandaard en zijn bijbehorende instrumenten en processen en is verantwoordelijk
voor het organiseren van de onafhankelijke, externe certificeringsaudits.
De huidige leden van ARISE®:
-

CAER (Australia);
Ecodes (Spain);
Ecovalores (Mexico)
EIRIS (United Kingdom);
EthiFinance (France);
Forum ETHIBEL asbl (Belgium);
GES (Sweden);
greeneye (Israel)
imug (Germany);
Inrate (Switzerland);
KOCSR (Korea)
oekom research (Germany)

-

Vigeo (France)

